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Програм и план континуираног професионалног усавршавања 

интерних ревизора у оквиру УИРС 
Комисија за стручно усавршавање сматра да основна структура програма стручних скупова 

устаљена у 2018. и 2019. години треба да остане и у 2020. години. У 2020. години планирано је око 

130 ЦПЕ континуиране обуке (Стратешким планом предвиђени минимум је 80 ЦПЕ). 

Тема године је „КВАЛИТЕТ“. У том смислу, Секција за квалитет организоваће неколико стручних 

скупова, и то: тренинг са радионицом за интерну оцену квалитета, тренинг са радионицом за 

екстерну оцену квалитета и једну или две подијумске дискусије или округле столове. Ови скупови 

организоваће се у сарадњи са Секцијом за јавни сектор. 

Друга важна тематика је област етике. У том смислу, Етички одбор изразио је спремност да 

осмисли један семинар и једну до две подијумске дискусије на тему етике. Подразумева се да 

предавачи на овим скуповима морају бити референтни за област етике (да су професори 

социологије, психологије или сличних области, или запослени у консултантским кућама или 

изузетно великим организација на пословима етике, или слично). 

Тематика информационе технологије и информационих система такође ће бити обухваћена 

програмом континуираног усавршавања. У том смислу договорено је да се један од два напредна 

ИТ семинара која су држана у 2019. години замени тренингом или семинаром који је намењен 

ширем кругу интерних ревизора на тему: „Основе ИТ/ИС за интерне ревизоре“ и који би био 

усклађен са програмом за стицање звања ЦИА. 

Нова тема у оквиру континуиране обуке је семинар „Рачуноводство за интерне ревизоре“ који ће 

бити усклађен са програмом за стицање звања ЦИА. 

(Из записника са састанка Комисије за стручно усавршавање од 28.11.2019. године) 

Конференција интерних ревизора Србије у 2020. години 
Конференција интерних ревизора Србије одржаће се 21. и 22. маја 2020. године у месту 

Ковилово, крај Београда. Програмски одбор конференције чине: Јадранка Кораћ, 

председник, Јелена Рунић, Оливера Радовић, Марија Бановић и Младен Кандић.  

(Из записника са састанка Председништва од 4.-6.09.2019. године) 
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Нови орган ИИА: Глобална скупштина 
На Глобалном савету који је 2019. године одржан у Јапану донета је одлука да Глобални савет 

буде замењен новооснованом Глобалном скупштином ИИА. Од Глобалне скупштине се очекује: 

1. Да се боље чује глас и повећа утицај ИИА 100+ афилијација. 
2. Да се повећа одговорност афилијације према ИИА и његовом Глобалном одбору. 
3. Да се повећа ефикасност процеса глобалног управљања. 

Основни документи Глобалне скупштине 

• Статут Глобалне скупштине 

• Смернице за рад Глобалне скупштине 

• Опис представника Глобалне скупштине 

Опис представника у Глобалној скупштини ИИА 

A. Мандат 

Мандат представника у Глобалној скупштини траје две године. Мандат представника може да траје два 

узастопна термина. Представник може да има свог заменика.. 

B. Одговорности 

Дужности и одговорности представника обухватају: 

а. Да присуствује и учествује у раду сваке седнице Глобалне скупштине. 

б. Да буде веза између Глобалне скупштине и одбора придруженог института. 

в. Председник Глобалног одбора може да захтева од представника који имају два неоправдана одсуства 

или три одсуства током свог мандата да поднесу оставку. 

г. Дели водеће праксе и допринесе поређењу између афилијација. 

д. Препознаје потенцијалне будуће лидере ИИА и поможе у њиховом развоју путем препоручивања за 

позиције у добровољној структури ИИА. Identifying future potential leaders of the IIA. 

ђ. Друге одговорности које му додели Глобални одбор ИИА. 

За представника УИРС у Глобалној скупштини именована је др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА а за 

њеног заменика Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА. 

Број чланова института интерних ревизора/бенчмаркинг– 31.11.19. 
ИИА Афилијација Број чланова ЦИА ИИА Афилијација Број чланова ЦИА 

Србија 383 75 Мађарска 468 145 

Хрватска 276 - Румунија 563 307 

БиХ 255 4 Грчка 731 378 

Северна Македонија 186 21 Албанија 75 13 

Бугарска 599 150 Немачка 3157 2536 

 


