
 

 

  

 

ИНТЕРНА 

РЕВИЗИЈА НА 

ПУТУ 

КВАЛИТЕТА 
Ревизорски сусрети у Новом Саду 

СТАНДАРД 1300: ПРОГРАМ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА 
КВАЛИТЕТА 
„Извршни руководилац ревизије мора 
да развије и одржава програм 
обезбеђења и унапређења квалитета 
који покрива све аспекте активности 
интерне ревизије“. 

 
 

1. новембар 2019. 
Факултет 
техничких наука 
Нови Сад 

Организатор: Удружење интерних 
ревизора Србије и Фаакултет 
техничких наука у Новом Саду 
      



РЕВИЗОРСКИ СУСРЕТИ У НОВОМ САДУ 
“Интерна ревизија на путу квалитета” 

 

01. новембер 2019. 
Нови Сад, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6 

 

 

Зашто Стандарди инсистирају на екстерној процени квалитета 
интерне ревизије сваких пет година и какву вредност процена 
доноси вашој организацији? 
  
Програми за процену квалитета су основа за обављање и одржавање висококвалитетног 
пословања. Значај екстерне процене квалитета је да Одбор за ревизију и пословни 
лидери који се ослањају на услуге интерне ревизије морају бити сигурни да те услуге 
испуњавају стандарде и да су у могућности да допринесу побољшању пословања 
организација. То значи да редовне независне и објективне спољне процене квалитета 
додају вредност наглашавајући важност стандарда и континуирано унапређивање, као 
и да подсети пословне лидере  да је активност интерне ревизије саставни део будућег 
успеха компаније. 
 
 
Поштоване колегинице и колеге, 

Позивамо Вас на једнодневну конференцију под називом Ревизорски сусрети 2019 – 
Нови Сад, које Удружење интерних ревизора Србије организује у сарадњи 
са  Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, а који ће се одржати 
1.11.2019. године у Свечаној сали Факултета (Трг Доситеја Обрадовића бр. 6). 
 
Тематски назив Ревизорских сусрета је „ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА НА ПУТУ 
КВАЛИТЕТА“ и обухватиће квалитет интерне ревизије, почев од управљања 
квалитетом па све до оцене квалитета и извештавања о квалитету. Циљ овог сусрета  је 
да укаже на изазове који су повезани и који прате ова питања. 
 
Учесници конференције имаће могућност да стекну сазнања о разноврсним и актуелним 
питањима из области управљања квалитетом, и то: како унутрашња и екстерна процена 
квалитета утичу на начин интерног функционисања ревизије и целокупног пословања. 
Конференција је намењена директорима интерне ревизије, главним интерним 
ревизорима, интерним ревизорима из приватног и јавног сектора, као и свима осталима 
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који желе да прошире своја знања из области које ће наведени догађај  обухватити, било 
да долазе из привреде, јавног сектора или финансијских институција. 
 
Предавачи на наведеном сусрету, биће: 

 истакнути стручњак зa област квалитета из Грчке 
 професионалци из Србије. 

 
Са поштовањем, 
Председник УИРС, др  Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 
 

Све информације  можете погледати на страни: 
https://uirs.rs/konferencija-novi-sad/ 

 

КОТИЗАЦИЈА: 
 Чланови УИРС ………… 10.000,00 RSD 
 Остали ………………….  12.000,00 RSD 
 Учесници из иностранства ..    110 EUR 

У цену котизације укључено је освежење за време пауза (кафа) и ручак у Студенском 
ресторану. 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ: 
Пријавa се попуњава електронски. 

Електронски Образац пријаве налази се на сајту на дну стране где је објављена 
конференција. 

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив догађаја или нешто друго што сматрате 
важним. 

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем. 

По уплати УИРС ће електронски доставити оригинал рачун. 

Особе за контакт:  Мира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs; Тел. +381 65 205 3452 
или Светлана Јамандиловић, тел. + 381 64 658 7122,   е-маил: kancelarija@ uirs.rs 
Крајњи рок за пријаву и уплату је 29 октобар 2019. 

 

Остале информације 

АГЕНДА (није коначна, очекује се одговор још неких предавача) 
 

Пријава учесника:  од 09.30  до 10 часова 

Почетак рада: 10 часова 

Завршетак рада: око 16 часова 
 
Коначна агенда биће објављена на сајту УИРС и достављена чланству и пријављеним 
учесницима електронским путем. 
 
Симултани превод /енглески-српски-енглески/ биће обезбеђен. 



Учесници Конференције, носиоци ЦИА и других ИИА сертификата, као и носиоци 
локалних сертификата, остварују право на 6 бодова  континуиране професионалне 
едукације /ЦПЕ/. 
 
Потврда о учешћу на Конференцији и оствареним бодовима биће послата свим 
учесницима електронским путем. 
Додатне информације могу се добити на адреси kancelarija@uirs.rs   или на телефон 
+381 65 205 34 52 или  +381 64 658 712 
 

 

Програмски одбор: 
 Бојана Радовановић, председник 
 Јадранка Кораћ 
 Оливера Радовић 
 Тања Којадиновић 
 Светлана Јамандиловић 
 Радунка Мијаљевић 

 
Организациони Одбор: 
Мира Вуковић, Емил Живков, Јозефина Беке Тривунац, Бранислав Неранџић и Светлана 
Јамандиловић. 

 

Удружење интерних ревизора Србије 
Кичевска 15, 11111 Београд, Србија 
ПИБ: 105666969, Матични број: 17735390 
Текући рачун: 160-306456-74 
Председник: Јозефина Беке Тривунац (+381 63 287 095) 
Контакт: Мира Вуковић (+381 65 205 34 52) 


