
 

9. КОНФЕРЕНЦИЈА # УИРС 2020 

Београд – Борча, 21- 22 мај 2020. 

Хотел „Kovilovo Resort“ 
„Утицај нових трендова на професију 

интерне ревизије“ 
 

 



 

 

 

Поштоване колегинице и колеге, 
 

Позивамо Вас на Девету конференцију интерних ревизора Србије, која ће се одржати 21. и 

22. маја 2020. године у Београду у пријатном амбијенту хотела „Kovilovo Resort“. 

Учесници конференције имаће могућност да стекну сазнања о разноврсним и актуелним 

питањима из области интерне ревизије и са њом повезаним темама.  

Конференција је намењена интерним ревизорима из приватног и јавног сектора, ИТ 

ревизорима, стручњацима из области финансијског управљања и контроле, стручњацима 

за корпоративно управљање, интерне контроле и управљање ризицима, рачуновођама и 

екстерним ревизорима као и свима осталима који желе да прошире своја знања из области 

које ће Конференција обухватити – било да долазе из привреде, јавног сектора или 

финансијских институција. 

Предавачи на Конференцији биће истакнути стручњаци и професионалци из Србије и 

региона и других европских земаља са којима традиционално сарађујемо. 

Надамо се да ће учешће на конференцији бити најбоља прилика да се сретнете са колегама, 

размените професионална искуства и изградите контакте који ће вам бити драгоцени у 

свакодневном раду. Стога немојте пропустити прилику да будете учесник овог дводневног 

догађаја.  

Теме и предаваче као и детаљну агенду објављиваћемо постепено у наредном периоду. 

Зато пратите наш сајт  www.uirs.rs  

Са поштовањем, 

Председник УИРС,  др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 
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КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИКОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИКОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИКОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ    
 

Котизација подразумева учешће на конференцији, освежње за време пауза, ручак, 

свечану вечеру и/или догађај заједничког дружења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплате до 

28. фебруара 2020. 

Цена за УИРС 

чланове 

22.000,00 дин. 

 

Цена за остале 

24.000,00  дин. 

Уплате до 

30. априла 2020. 

Цена за УИРС 

чланове 

24.000,00 дин. 

 

Цена за остале 

26.000,00  дин. 

Уплате после 

30. априла 2020. 

Цена за УИРС 

чланове 

26.000,00 дин. 

 

Цена за остале 

28.000,00  дин. 

За учеснике из Србије 

За учеснике из иностранства 

Уплате до 

30. априла 2020. 

Цена за ИИА 

чланове 

220 ЕУР 

 

Цена за остале 

240 ЕУР 

Уплате после 

30. априла 2020. 

Цена за ИИА 

чланове 

240 ЕУР 

 

Цена за остале 

260 ЕУР 



 

 

 

Пријаве и уплате котизације 

Пријаве се попуњавају електронски на сајту www.uirs.rs Пријава се налази на дну 

стране где је објављена информација о конференцији. 

Молимо Вас да приликом попуњавања пријаве у пољу напомена наведете ваш ИД број 

који се води код Глобал ИИА, као и то да ли ћете присуствовати заједничком 

догађају и / или свечаној вечери.  

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља путем електронске поште. По 

уплати УИРС електронски доставља оригинал рачун. Пријаве се примају до 13. маја 

2020., а уплате треба извршити до 18. маја 2020.  
 

Отказ и повраћај котизације 

Повраћај уплаћене котизације могуће је одобрити по оправданом писменом захтеву 

послатом на е-маил адресу kancelarija@uirs.rs  најкасније до 06.05.2020. 

    

ОСТАЛЕ ОСТАЛЕ ОСТАЛЕ ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕИНФОРМАЦИЈЕИНФОРМАЦИЈЕИНФОРМАЦИЈЕ    
Коначна агенда биће објављена на сајту УИРС и достављена чланству и пријављеним 

учесницима електронским путем.   

Симултани превод /енглески-српски-енглески/ биће обезбеђен уколико буде страних 

предавача или више од 5. иностраних учесника. 

Учесници Конференције, носиоци ЦИА и других ИИА сертификата, као и носиоци 

локалних сертификата, остварују право на 12 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 64 658 7122. 

    
 

 

Програмски одбор Конференције: 

• Јадранка Кораћ,ЦИА, председник 

• Марија Бановић, ЦИА 

• Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА 

• Оливера Радовић, ОИР-ЈС 

• Младен Кандић, ЦИА 

 



 

 

    

СМЕШТАЈ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕСМЕШТАЈ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕСМЕШТАЈ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕСМЕШТАЈ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ     

ДОБРО ДОШЛИ У ХОТЕЛ ДОБРО ДОШЛИ У ХОТЕЛ ДОБРО ДОШЛИ У ХОТЕЛ ДОБРО ДОШЛИ У ХОТЕЛ     

KOVILOVO RESORT ****KOVILOVO RESORT ****KOVILOVO RESORT ****KOVILOVO RESORT ****    
Смештајни капацитети и цене  

смештаја на бази ноћења са доручком  

(цене само за учеснике конференције) 

 
Тип собе Цена 

ЕУР 

 

Једнокреветна 

(француски лежај) 

60 Цена за 1 особу 

Двокреветна  

(одвојени кревети) 

75 Цена за 2 особе 

Трокреветна (одвојени 

кревети) 

85 Цена за 3 особе 

Четворокреветна 

(одвојени кревети) 

95 Цена за 4 особе 

Петокреветна 

(одвојени кревити) 

105 Цена за 5 особа 

Шестокреветна соба 

(одвојени кревети) 

120 Цена за 6 особа 

    

    

    

    

    

    

 

Ковилово је драгуљ природе и бисер 

туристичке понуде Београда. Хотел је 

смештен  у прелепом природном 

окружењу и удаљен је од центра 

града око 20 км. 

Препоручује се долазак преко 

Пупиновог моста, трећи излаз. 

За све учеснике  обезбеђен  је 

бесплатан паркинг простор. 

 

 

 

 

Хотел „Kovilovo Resort“ 4*  

Адреса: Србија, 11211 Београд-Борча,  

ул. Зрењенински пут 170 

Тел: :   +381 11 2075247;  +381 60 8898130 

Е-меил: sef.recepcije@kovilovoresort.rs  

Сајт: www.kovilovoresort.rs 

Рецепција: Славиша Добријевић 

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) 

Особа за контакт: Светлана Јамандиловић (+381 64 658 7122) 

 

Напомена: Собе су са великим бројем лежајева зато 

што је објекат пре свега намењен за смештај 

спортиста. Уколико желите можете резервисати и 

велику собу  за једну или више особа. 

Наведене цене важе до 30. априла 2020. 


