
 
 

 

На основу чланова 17. и 18. Статута Удружења интерних ревизора Србије (УИРС), 

Председништво Удружења интерних ревизора Србије на својој 15.седници 

одржаној 13.11.2018. године доноси: 

Правилник 

о накнадама трошкова члановима УИРС који настају по основу 

активности везаних за рад УИРС 

Члан 1. 

Правилником о накнадама трошкова члановима УИРС који настају по основу обављања 

активности везаних за рад УИРС-а ближе се уређују услови и начин исплате накнаде 

трошкова чланова УИРС  по основу: 

1. Накнаде трошкова везаних за организовање стручних скупова. 

2. Накнаде трошкови учешћа на међународним стручним скуповима, посебно, CEE 

Leadership Meeting, Скупштина ECIIA и Глобални савет ИИА. 

Члан 2. 

Право на накнаду трошкова имају сви чланови УИРС-а којима се додељује 

обављање одређених активности везаних за рад УИРС-а у земљи и иностранству. 

Члан 3. 

Одлуку о обављању одређених активности везаних за организовање стручних скупова 

доноси Председник УИРС-а у писаној форми, уколико су стручни скупови одобрени од 

стране Председништва УИРС или дефинисани кроз усвојени план активности 

организовања стручних скупова у текућој години.  

Одлуку о учешћу на међународним стручним скуповима доноси Председништво УИРС-

а у писаној форми. 

Одлука о обављању активности за потребе УИРС-а садржи следеће податке: име и 

презиме лица, циљ обављања активности, место путовања, датум и време поласка и 

повратка и врсту превозног средства које се може користити. 

Накнада трошкова везаних за организовање стручних скупова 

Члан 4. 

Накнада трошкова путовања насталих у циљу организовања стручних скупова УИРС-а 

обухвата: 

(1) накнаду трошкова ноћења, осим ноћења у хотелу са 5 звездица и „де лукс“ категорије, 
према приложеном рачуну. 

(2) накнада трошкова превоза члана УИРС-а од места становања до места у које се упућује 
и повратак до места становања према приложеном рачуну, превозној карти; 



 
 

 

(3) накнаду трошкова превоза сопственим возилом, у случају када члан не може користити 
друго превозно средство јавног саобраћаја, у складу са законом који регулише ову 
област. 

(4) накнаду осталих трошкова које је члан УИРС-а имао на путу: трошкови резервације 
местa у превозном средству, путарина, трошкови превоза таксијем ако се превози 
штампани материјал, банери и сл. или ако је то било неопходно због хитности 
обављања посла, трошкови паркирања и сл. 

 

Накнада трошкова на међународним стручним скуповима 

Члан 5. 

О износу средстава која се могу доделити за ове намене Председништво доноси 
посебну одлуку и то: 
1) За учешће на међународним стручним скуповима УИРС ће надокнадити трошкове 

превоза и смештаја збирно највише до износа од 120 ЕУР у динарској противредности 

по средњем курсу НБС на дан исплате накнаде, уколико Председништво не одобри 

други износ. 

2) За учешће на CEE Leadership Meeting, УИРС ће надокнадити трошкове превоза и 

смештаја збирно највише до износа од 150 ЕУР у динарској противредности по средњем 

курсу НБС на дан исплате накнаде, уколико Председништво не одобри други износ. 

3) За учешће на Скупштини ECIIA, УИРС ће надокнадити трошкове превоза и смештаја 

збирно највише до износа од 300 ЕУР у динарској противредности по средњем курсу 

НБС на дан исплате накнаде, уколико Председништво не одобри други износ. 

4) За учешће на Глобалном савету ИИА, УИРС ће надокнадити трошкове превоза и 

смештаја збирно највише до износа од 600 ЕУР у динарској противредности по средњем 

курсу НБС на дан исплате накнаде, уколико Председништво не одобри други износ. У 

случају да Глобал ИИА, учеснику из УИРС додељује новчану помоћ за долазак на 

Глобални савет, исти нема права на било коју новчану надокнаду од УИРС. 

Сви трошкови преко износа наведених под тачкама 1),2) ,3) и 4) овог члана, падају 

на лични терет оног ко путује. 

Уколико су трошкови превоза и смештаја заједно мањи од највишег одобреног 

износа под тачком 1), 2),3) и 4) овог члана, исплаћује се стварни износ. 

Правдање трошкова путовања 

Члан 6. 

Документацију која се користи за правдање трошкова представљају оригинални 

рачуни пружаоца појединих врста услуга, а за авионске карте електронска карта авио 

превозника. 

Члан 7. 

Након обављања додељених активности, члан УИРС-а је дужан, да у року од 10 
(десет) дана од дана завршетка активности, поднесе писмени Извештај о обављеним 



 
 

 

активностима, и приложи све рачуне. Извештај својим потписом потврђује Председик  
УИРС-а. Један од потпредседник УИРС-а потврђије Извештај о обављеним активностима 
за Председника УИРС-а.  
 

Потписивањем Извештаја из става 1. овог члана од стране овлашћених лица, 
сматра се да су одобрени сви трошкови који су приказани појединачно у Извештају. 
 

На основу Извештаја из става 1. овог члана израђује се обрачун који се након 
одобравања од стране овлашћеног лица (контакт особа) предаје за исплату на текући 
рачун члана УИРС-а који је обавио службене активности. 

Члан 8. 

Правилник ступа на снагу даном доношења. 

ПРЕДСЕДНИК УИРС 

 

________________________________ 

Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 

Београд, 13.11.2018. 


