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1. Основни подаци о Удружењу интерних ревизора Србије 

Удружење интерних ревизора Србије (даље у тексту: УИРС или Удружење или ИИА 

Србија), пуноправни је члан глобалног Института интерних ревизора (даље у тексту: 

Глобални институт, ИИА Глобал) и члан је Европске конфедерације института интерних 

ревизора (ЕЦИИА). Основано је 2008. г. као недобитна организација са циљем промоције 

и унапређења професије интерне ревизије у Србији. Ни један члан на функцијама у 

органима Удружења не прима никакву надокнаду за свој рад, као ни трошкове повезане 

са тим ангажовањем. УИРС је уписан у Регистар удружења код Агенције за привредне 

регистре 28.06.2010. г. под бројем БУ 6457/2010. У глобалном ревизорском окружењу 

Удружење носи назив "ИИА Србија". 

Један од основних задатака Удружења је да помаже интерним ревизорима у 

приватном и јавном сектору, чинећи им доступним најсавременија знања из области 

којом се баве и пружајући им могућност повезивања са својим колегама у домаћем и 

међународном окружењу. У том смислу остварује се и сарадња са другим локалним 

институтима интерних ревизора, универзитетским институцијама и другим 

организацијама, која се углавном одвија кроз размену/учешће предавача на стручним 

скуповима и сарадњи на организацији стручних скупова. 

Посебна пажња посвећује се подстицању чланова да својим добровољним радом у 

оквиру Удружења развијају своја професионална знања, вештине и способности рада у 

тимовима, и да користе могућности за размену искустава са другим члановима на 

локалном и глобалном нивоу. Крилатица интерних ревизора гласи: "Напредујемо 

кроз сарадњу!". 

2. Усклађеност активности УИРС са Статутом и стратешким циљевима 

развоја током 2019. г. 

Активности спроведене током извештајног периода биле су у функцији и 

доприносиле су напредовању УИРС ка остваривању циљева наведених у Статуту УИРС 

и годишњем плану активности. 

Током извештајног периода кључне активности УИРС биле су усмерене: 

1. На јачање улоге и значаја УИРС у домаћој средини и сарадњу са институтима 

интерних ревизора у региону путем организовања квалитетних стручних скупова, 

превођењем професионалних смерница ИИА Глобал и слично; 

2. На развијању програма континуираног стручног усавршавања који би био 

примерен потребама чланства; 

3. На имплементацију поступака рада, услуга и комуникације са чланством која ће 

задржати актуелне и увећавати број чланова у складу са развојем професије у 

земљи; 

4. На промовисање стицања међународних професионалних звања и подршку 

кандидатима на стицању ових звања и њиховом одржавању; 

5. На обезбеђење адекватне материјалне и организационе структуре способне да 

одговори обавезама које УИРС има према члановима, као и обавезама које је 

преузео чланством у међународним професионалним организацијама. 

Ради испуњења обавеза из Оквирног споразума о међусобним односима са 

Глобалним Институтом интерних ревизора (Оквирни споразум) који УИРС има са ИИА: 
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• УИРС преводи све обавезне смернице ИИА и ове смернице јавно су доступне на сајту 

УИРС. УИРС такође преводи и препоручене смернице (Водиче за примену) и 

допунске смернице (Практичне водиче и друге препоручене смернице), како би их 

учинио доступним на српском језику. Преведене смернице налазе се на сајту УИРС, 

с тим што су бесплатно доступне само члановима. Лица која нису чланови УИРС 

могу прибавити ове смернице уз накнаду. Све преведене смернице доступне су и на 

сајту ИИА. 

• На сајту УИРС постављена су детаљна обавештења о условима програма за стицање 

професионалних звања код ИИА, која се редовно ажурирају. Обавештења и 

информација о овим активностима објављују се на сајту Удружења, Facebook 

страници и Билтену УИРС (који излази по потреби). 

За превођење и објављивање свих преведених смерница ИИА, као и чланака 

преузетих из часописа ИИА Internal Auditor који су објављени на сајту УИРС, 

прибављена је сагласност ИИА. 

3. Активности органа УИРС у 2019. години 

3.1. Скупштина 

У току 2019. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења 

(18.06.2019.), на којој су усвојени извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2018. 

годину. 

3.2. Председништво 

Током извештајног периода Председништво УИРС одржало је осам седница. На ове 

седнице редовно се, поред чланова Председништва, позивају и чланови Надзорног 

одбора. Ради повећања транспарентности рада свих органа УИРС и ради пружања 

могућности заинтересованим члановима УИРС да се активније укључе у програмске 

активности, као и општег повећања квалитета услуга које УИРС пружа свим својим 

члановима, понекад се на седнице позивају и други активни чланови УИРС. 

Табела 1: Преглед одржаних седница Председништва УИРС у 2019.г. 

 

Електронс

ка 

Проширен

а 

Проширен

а 

Електронск

а 

Електронск

а 

Електронск

а 

Електронск

а Проширена 

Број седнице 72.*(18) 73.*(19) 74.*(20) 75.*(21) 76.*(22) 77.*(23) 78.*(24) 79.*(25) 

Датум седнице 

18.-19. 

02.2019 

13.03. 

2019. 

20.05. 

2019. 

6.-7. 

06.2019. 

17.-18. 

12.2019. 

17.-18. 

12.2019. 

2.-3. 

10.2019. 14.11. 2019. 

Трајање   17-20.30  17.-20.         17-18.30 

Јозефина 

БекеТривунац да да да да да да да да 

Јадранка Кораћ да   да да да да да да 

Јелена Рунић да да да да да да да -  

Мирјана 

Богичевић да да да да да да да да 

Марија Бановић - да да - - - - да 

Оливера 

Радовић - да да - - - - - 

Емил Живков - да  - - - - - 

Мира Вуковић - да да - - - - да 

Светлана 

Јамандиловић - - - - - - - да 

Легенда: * - Од оснивања;. 

Материјал који се доставља члановима Председништва за потребе одлучивања на 

електронским седницама, доставља се и члановима Надзорног одбора. 
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Поред тема везаних за редовно одвијање пословања УИРС, Председништво је 

посветило доста пажње питањима корпоративног управљања и усклађивања интерне 

регулативе УИРС са ИИА смерницама најбоље праксе за добро корпоративно 

управљање. Почетком године донете су две одлуке, Одлука о усвајању Кодекса 

понашања за чланове УИРС и Одлука о усвајању политике плана наслеђивања и 

одговарајуће процедуре за случај трајне измене вођства, планиране или изненадне. У 

току године континуирано су се разматрала питања за измену Статута УИРС у складу са 

ИИА смерницама најбоље праксе за добро корпоративно управљање. Коначан предлог 

измена и допуна Статута утврђен је у марту 2020. године, након чега ће бити достављен 

Скупштини на усвајање. 

3.2. Надзорни одбор 

Надзорни одбор одржао је једну седницу на којој су разматрани финансијски 

извештаји за 2018. годину. Чланови Надзорног одбора редовно присуствују и учествују 

у раду на седницама Председништва, што је приказано на Табели 1. 

3.3. Етички одбор 

Извештај о раду Етичког Одбора за 2019. годину 

Током 2019. године чланови Етичког одбора су активно учествовали у активностима 

Удружења интерних ревизора Србије и то кроз панел дискусију одржану дана 18. јуна 

2019. године у Београду као и кроз проактивну сарадњу у оквиру Одбора.  

25. септембра 2019. године одржана је и званична електронска седница Одбора на 

којој је договорено да се настави са израдом Пословника о раду Етичког одбора са роком 

за предлог Скупштини на разматрање најкасније до краја јула 2020. године. Такође, на 

поменутој седници је договорено да се заједнички направи предлог тренинга на тему 

етике који би се одржао током 2020. године, а у складу са надлежностима дефинисаним 

у Статуту УИРС, и да се исти упути Комисији за професионално усавршавање што је и 

учињено 08. новембра 2019. године. Закључно са 06. мартом 2020. године Етички одбор 

није добио званични одговор на предлог тренинга. Записник са одржане седнице 

доступан је на сајту УИРС. 

Чланови Одбора су такође изнели предлог да се изнесе пред Комисију за 

професионално усавршавање и предлог за предавача на тему етике, колегинице Силвије 

Виг која је током 2019. године издала и књигу на тему етичког понашања у пословању. 

Етички одбор наставиће активно и у наредном периоду да се бави активностима из 

надлежности дефинисаних Статутом, а све у циљу развоја и унапређења професије 

унутрашње ревизије. 

Етички одбор (који чине Јованка Томановић, председник, и Милена Милојевић и 

Милкица Веселиновић, чланови) 

5.03.2020. 

3.4. Одбор за номиновања 

Током 2019. године Одбор за номиновање није у формалном смислу био активан.  
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4. Учешће на глобалним скуповима ИИА (корпоративног карактера) 

На Глобалном савету ИИА који је одржан у априлу 2019. године у Токију учествовао је 

Љубинко Станојевић, ОИР ЈС. На Генералној скупштини ЕЦИИА која је одржана у 

септембру 2019. године у Луксембургу ИИА Србија овластила је учеснике из ИИА 

Хрватске да гласају за ИИА Србију. На састанку лидера ЦЕЕ који је одржан у мају 2019. 

године у Варшави испред ИИА Србије учествовала је Јозефина Беке-Тривунац. ИИА 

Србија надокнађује својим представницима мањи део трошкова учествовања на овим 

скуповима, а разлику до пуних трошкова покривају учесници из својих средстава. 

5. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2019 године Удружење је имало 382 члана, што је, у односу на 360 

чланова евидентираних на дан 31.12.2018. г. повећање од око 6%. Динамика раста броја 

чланова у периоду од оснивања до краја 2019. г. дата је на следећој слици: 

График 1: Број чланова УИРС од оснивања до краја 2019. г. 

 
 

Посматрано по организацијама у којима су интерни ревизори запослени, највећи број 

интерних ревизора учлањених у Удружење имају Банка Интеса а. д. Београд, Служба за 

интерну ревизију Града Београда и Народна банка Србије. 

Друге организације са већим бројем интерних ревизора су: 

Табела 2: Организације са највећим бројем чланова у УИРС 

Назив организације 2019. 2018. 2017. 

Банка Интеса а. д. Београд 24 24 20 

Служба за интерну ревизију Града Београда 16 22 22 

Народна банка Србије 19 13 16 

Војвођанска банка а. д. Нови Сад 13 12 10 

Телеком Србија а.д. Beograd 11 8 8 

НИС а. д. Нови Сад 9 8 11 

 

Посматрано са географског становишта, 69% ревизора живи и ради у Београду, а 11% 

у Новом Саду. 

Више од половине чланова стекло је неко од професионалних звања. 

Најзаступљеније звање је ЦИА – 63 члана (17%), затим Овлашћени интерни ревизор КОР 

59 чланова (15%) и Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору које је стекло 50 
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чланова (13%). У Србији има још дванаест интерних ревизора са звањем ЦИА, који су 

чланови ИИА преко групног чланства мултинационалних компанија у којима раде.  

Чланарина се обрачунава се у еврима, а плаћа у динарској противвредности евра. 

Годишња чланарина за појединачно чланство у 2019. г. износила је 35 евра. За чланове 

запослене у истој организацији чланарина је износила 35 евра по члану за прва три члана 

и 25 евра за сваког следећег члана. За незапослене студенте основних и мастер студија 

чланарина је износила 20 евра. Рок за уплату годишње чланарине је 28. фебруар текуће 

године. 

Уредно измиривање обавезе по основу годишње чланарине, као и благовремено 

обавештавање Удружења о иступању из чланства од посебне је важности, обзиром на 

обавезу плаћање накнаде међународним организацијама ИИА Глобал и ЕЦИИА које се 

обрачунавају на основу просечног месечног стања броја чланова у току једне године. За 

сваког члана УИРС плаћа Глобалном ИИА 17,50 УСД, док се чланарина за ЕЦИИА 

обрачунава на нивоу афилијације. Разлика у начину обрачуна чланарине код ових двеју 

институција настаје због тога што је сваки члан УИРС појединачно члан и ИИА, док је 

ЕЦИИА Европска конфедерација института интерних ревизора, па се и чланарина 

обрачунава на нивоу афилијације. 

6. Оперативне активности УИРС 

Оперативне активности УИРС обухватају задатке које обављају председник УИРС и 

административни радници у Канцеларији УИРС, као и задатке који су поверени веб 

администратору и рачуноводственој агенцији. Мањи део оперативних послова преузмају 

чланови комисија и секција при извођењу програмских активности, као и програмски и 

организациони одбори конференција и других стручних скупова. Успешно остварење 

програмских активности у великој мери зависи од уредног и ефективног извршења ових 

задатака. 

Оперативни послови обухватају: редовно извештавање ИИА, контакт са 

службеницима ИИА и ЕЦИИА; ажурирање података о члановима у базама података 

ИИА и базама података УИРС; фактурисање и наплата чланарине; измирење 

финансијских обавеза према ИИА и ЕЦИИА по основу годишње накнаде, часописа 

Internal Auditor и прибављених књига за библиотеку; праћење доспећа и измирење 

других обавеза УИРС (закуп просторија, књиговодствене услуге, интернет и птт услуге, 

пореске обавезе, и слично); ажурирање информација о догађајима у оквиру УИРС на веб 

сајту; ажурирање обавештења о регионалним и глобалним професионалним догађајима 

на веб сајту УИРС и путем е-поште у циљу подстицања чланова УИРС да их посећују 

и/или преузимају информације и документа објављена том приликом, као и продају 

публикација УИРС; као и оперативног организовање стручних скупова.  

За потребе оперативног пословања, Удружење је закупило једну канцеларију од 20 

м2 у згради Савеза инжењера и техничара Србије. На оперативним пословима у 

Канцеларији раде две особе са по половином радног времена, јер је због повећања броја 

чланова и организовања све већег броја стручних скупова обим послова значајно 

повећан. Књиговодство УИРС води рачуноводствена агенција "Милком" доо Београд. 

Администратор веб сајта УИРС је Владимир Гукић. 
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Програмске активности УИРС 

7. Стручни скупови у 2019. године 

У складу са Оквирним споразумом са ИИА, Удружење има обавезу да пружа својим 

члановима стручну обуку која испуњава критеријуме ИИА. У том смислу, Комисија за 

професионално образовање доноси критеријуме за избор предавача и оквирни програм 

тематике стручних скупова усклађен са програмом за стицање професионалних звања 

код ИИА. 

У 2019. г. одржано је 12 стручних скупова (2018: 10), од тога две конференције, једна 

годиишња и једна регионална у сарадњи са ИИА Хрватска и ИИА Босна и Хрцеговина, 

једна секција на конференцији ФИНИЗ, две подијумске дискусије (панела) и шест 

курсева за стручно усавршавање. Остварени број ЦПЕ на овим скуповима износио је 101 

(2018: 66 ЦПЕ). 

Годишња конференција интерних ревизора Србије централни је догађај за чланове 

Удружења. Осма годишња конференција интерних ревизора Србије одржана је 16. и 17. 

маја 2019. године, у Аранђеловцу.  

Конференција је одржана у присуству великог броја учесника којих је, заједно са 

предавачима, било око 170. На конференцији је излагало 21 предавача, у оквиру четири 

пленарне сесије и четири секције. Међу предавачима били су врсни практичари интерне 

ревизије, универзитетски професори и представници регулаторних органа, из земље и 

иностранства. Ове године, ино предавачи дошли су из БиХ, Хрватске, Грчке, Турске, 

Јерменије, Македоније, Словеније, и Италије. Међу предавачима били су и чланови 

УИРС који су се пријавили на отворен позив предавачима који је Програмски одбор 

упутио члановима који имају и желе нешто да кажу својим колегама. Ово је један од 

начина на који УИРС промовише своје чланове. Тема конференције била је: „Визијом до 

позиционИРања интерне ревизије као кључног партнера“. Конференција има два циља. 

Први, да пружи могућност за упознавање са новим питањима и погледима на добро знане 

чињенице, и други, да пружи могућности за међусобно дружење и повезивање учесника 

кроз учешће у друштвеним догађајима. 

За ову конференцију именована су два одвојена одбора, Програмски и 

Организациони. Програмски одбор био је одговоран за избор тематске области 

конференције, избор тема и предавача, конципирање самог програма, избор модератора 

и слично. Овај одбор чинили су: Јадранка Кораћ, председник и Јелена Рунић, Марија 

Бановић, Оливера Радовић и Младен Кандић, чланови. Организациони одбор 

конференције чиниле су Мира Вуковић, Јозефина Беке Тривунац и Мирјана Богићевић. 
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Табела 3: Стручни догађаји у 2019. години 

Тема Датум Врста 

догађаја 

Предавачи Место Накнада ЦПЕ 

ИТ ревизија - први део: Претње и ризици, ревизија 

инфраструктуре,мрежа и апликација 

5.-6. март 

2019. 
Курс Радуле Шошкић, Владимир 

Стојиљковић 

Београд Са котизацијом 13 

ВИИИ годишња међународна „Визијом до 

позиционИРања интерне ревизије као кључног 

партнера“ 

16.-17. мај 

2019. 

Конференција 21 предавач Аранђелов

ац 

Са котизацијом 12 

Израда ревизорсског извештаја 3. јун 2019. Курс Јелена Рунић и Марија Бановић Београд Са котизацијом 6 

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА- ЕТИКА  18. јун 2019. Панел 

дискусија 

Јованка Томановић, Милена 

Милојевић, Тања Којадиновић 

Београд Бесплатан догађај 2 

Интерна ревизија активност која додаје вредност 

организацијаама јавног сектора 

2-3. септембар 

2019. 

Курс Милена Милојевић, Марија 

Станковић и Далибор Видаковић 

Београд Са котизацијом 13 

ИТ ревизија ИИ део- поступци,специфичне 

технике, резија ИТ процеса 

23-24. 

септембар 

2019. 

Курс Радуле Шошкић и Владимир 

Стојиљковић 

Београд Са котизацијом 13 

Основи  Интерне ревизије 14. октобар 

2019. 

Курс Драган Пешић, Оливера Радовић и 

Сузана Маркагић 

Београд Са котизацијом 6 

Трећа регионална конференција интерних ревизора 

ИИА Србија, ИИА Хрватска и ИИА БиХ 

17-18. октобар 

2019. 

Конференција Преко двадесет предавача (од тога 

пет из ИИА Србија) 

Загреб Са котизацијом 11 

СУСРЕТИ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У НОВОМ 

САДУ: Интерна ревизија на путу квалитета 

1. новембар 

2019. 

Конференција Јозефина Беке-Тривунац, Оливера 

Радовић, Јелена Бабовић, Милош 

Стефановић, Василис Моногиос 

Нови Сад Са котизацијом 6 

Пракса интерне ревизије 4-5 новембар 

2019. 

Курс Драган Пешић, Оливера Радовић и 

Сузана Маркагић 

Београд Са котизацијом 12 

СЕРБИАН ВИСИОНС 2019 - Хотел Радиссон Блуе, 

Пракса и изазови интерне ревизије у градовима 

Србије 

23. новембар 

2019. 

Подијумска 

дискусија 

Мунир Потурак, Јелена Бошњак, 

Данка Грубешић, Гордана Илич и 

Милена Милојевић. Модератор 

Тања Којадиновић 

Београд Бесплатан догађај 2 

ФИНИЗ КОНФЕРЕНЦИЈА 2019. УНИВЕРЗИТЕТ 

СИНГИДУНУМ Сесија "Изазови аутоматизације 

интерне ревизије" 

6. децембар 

2019. 

Секција на 

конференцији 

Стефан Поповић, Љубинко 

Станојевић и Лука Милинковић 

Београд Бесплатан догађај 5 

          Укупно ЦПЕ 101 
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8. Рад комисија и секција 

У оквиру Удружења организовано је неколико комисија и секција, посебно: 

1. Комисија за стандарде – Председник Марија Бановић, ЦИА, (Е адреса: 

standardi@uirs.rs) 

2. Комисија за ЦПЕ – В.Д. Председник Јадранка Кораћ, ЦИА (Е адреса: 

CPE@uirs.rs) 

3. Комисија за професионално образовање – Председник Јозефина Беке-

Тривунац, ЦИА (Е адреса: obrazovanje@uirs.rs) 

4. Комисија за праћење регулативе интерне ревизије– Председник Оливера 

Радовић, ОИР ЈС (Е адреса: regulativa@uirs.rs) 

5. Секција за превођење – Председник Марија Бановић, ЦИА (Е адреса: 

CPE@uirs.rs) 

6. Секција за осигурање – Председник Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА (Е адреса: 

osiguranje@uirs.rs) 

7. Секција за банкарство – Председник Драган Пешић, ЦИА (Е адреса: 

bankarstvo@uirs.rs) 

8. Секција за ризике – Председник Милкица Веселиновић, (Е адреса: 

rizici@uirs.rs) 

9. Секција за јавни сектор – Председник Милена Милојевић, ОИР ЈС (Е адреса: 

javnisektor@uirs.rs) 

10. Секција за ГТАГ – Председник Младен Кандић, ЦИА, ЦИСА (Е адреса: 

gtag@uirs.rs) 

11. Секција за квалитет – Председник Бојана Радовановић, ОИР ЈС (Е адреса: 

kvalitet@uirs.rs). 

8.1. Комисија за Стандарде 

Комисија за Стандарде редовно прати промене у МОПП-у и рад чланова УИРС на 

превођењу смерница и периодично ажурира преглед свих објављених и преведених 

смерница који се налази на сајту УИРС. 

8.2. Комисија за ЦПЕ 

Комисија за ЦПЕ (у даљем тексту: Комисија) броји пет чланова. У трећем кварталу 

је изабран нови председник Комисије и пети члан. Сви чланови Комисије су носиоци 

ЦИА сертификата. 

У току 2019. године, на захтев 11 чланова УИРС-а, Комисија је издала укупно 14 

потврда о оствареним ЦПЕ поенима. Основ по коме су издате потвдре су били преводи, 

активно учешће у раду УИРС-а и усмено излагање на стручном скупу у организацији 

УИРС-а. У графичком приказу који следи дата је структура основа по коме су издате 

потврде: 
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Пред крај 2019. године, покренута је иницијатива да се размотри измена Правилника 

о признавању ЦПЕ поена члановима УИРС са ЦИА сертификатом, имајући у виду 

политику о ЦПЕ поенима Института интерних ревизора, као и унапређење и 

поједностављење процедуре признавања ЦПЕ. 

Председник Комисије за ЦПЕ 

Јадранака Кораћ 

Београд, 20. фебруар 2020. године 

8.3. Комисија за професионално образовање 

Комисија за професионално образовање редовно прати усклађеност одвијања 

курсева и других професионалних догађаја са оквирном листом тема за стручне скупове, 

као и компетенције предавача на тим скуповима. Иако се највећи део комуникације 

одвија виртуелно, у току године одржан је и један састанак чланова на коме је донет 

програм стручних скупова и оквирни план њиховог одвијања. Сви ови скупови имају за 

циљ континуирано усавршавање интерних ревизора. Скупови су класификовани по 

неколико основа и тематски се прилагођавају захтевима за стицање професионалних 

звања (основни ниво) и захтевима за унапређење квалитета рада интерних ревизора 

(напредни ниво). Планом за 2020. годину предвиђено је увођење нових тема и повећање 

укупног броја ЦПЕ које ти догађаји доносе. 

Председник Комисије за професионално образовање 

др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА 

Београд, 20. фебруар 2020. године 

8.4. Комисија за билтен 

У 2019. години издат је само јануарски број часописа ИРмагазИН. Након што је 

неколико чланова комисије дало оставке на чланство у овој комисији децембру 2018., 

Комисија за билтен престала је са радом. Формална одлука од укидању Комисије за 

билтен донета је на седници Председништва у новембру 2019. године.  

Истовремено је договорено да се концепт уређивања и излажења часописа УИРС 

усклади са смерницама најбољег корпоративног управљања и најбољом праксом ИИА 

и да се осавремени. Новим концептом предвиђено је часопис излази два пута годишње 

50%

43%

7%

Структура основа по коме су издате потврде о 

оствареним ЦПЕ поенима

Превод

Активнос учешће у раду 

УИРС-а

Усмено излагање
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у априлу и октобру. Ради учешћа већег броја чланова УИРС у активностима везаним за 

излазак часописа, предвиђено је да се излазак сваког броја посматра као нови пројекат, 

који ће уређивати други уредник и друга редакција, коју именује Председништво. Овим 

путем стварају се услови да се у часопису изнесу различити погледи и изразе различита 

мишљења већег броја чланова. Назив часописа мења се и нови назив гласи „Интерни 

ревизор“.  

Главни и одговорни уредник часописа 

др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА 

Београд, 20. фебруар 2020. године 

 

8.5. Комисија за праћење професионалне регулативе 

Чланови Комисије за праћење регулативе интерне ревизије у Србији, током 2019. 

године учествовали су у припреми предлога и сугестија на Нацрт закона о ревизији, које 

су 30.08.2019. године достављене  Министарству финансија Републике Србије, као 

предлагачу закона. Основне примедбе на предлог Закона односиле су се на проширење 

стручних профила лица која могу да обављају ревизију, као и на већи утицај 

професионалне регулативе у овој области. Изнети аргументи нису уважени, а ни један од 

предлога УИРС није усвојен у коначној верзији Закона о ревизији. 

Председник Комисије за праћење професионалне регулативе 

Оливера Радовић 

Београд, 28.02.2020. године 

8.6 Секција за превођење 

Секција за превођење активна је већ пет година. Број чланова Секције за превођење 

је променљив, расте и опада, али се углавном креће око 10-ак активних чланова. Учешће 

у раду секције не подразумева само превођење текстова, већ и спремност да се одвоји 

време за рецензију туђих превода. И превођење и рецензија су послови који одузимају 

доста времена, како би се урадили квалитетно. Добровољност и расположивост у датом 

тренутку су оно на шта се рачуна приликом расподеле сваког текста.  

Према правилнику ИИА о бодовима за професионалну едукацију (ЦПЕ Полицy) 

превођење доноси одређени број бодова. Овај правилник даје јасније критеријуме за 

мерење броја бодова по основу превођења, али не предвиђа додељивање бодова за време 

утрошено на рецензирање превода.  

Током 2019.-е године преведено је 5 ауторских чланака преузетих из магазина 

Интернал Аудитор, и уз одобрење ИИА, два су преведена чланка објављена у магазину 

Удружења, док је по престанку објављивања магазина, настављено са објавама 

преведених чланака на сајту Удружења. Поред тога, преведени су и објављени Водичи 

за примену етичког кодекса, као и четири становишта ИИА, и то: Улога интерне ревизије 

у корпоративном управљању, У чему се огледа значај усклађености, Разматрања кадрова 

за активност интерне ревизије и Превара и интерна ревизија. Поред водича за примену и 

становишта, преведена је и допунска смерница Координација и ослањање: Израда мапе 

уверавања. као и Глобални погледи и увиди – Агилност и иновативност. Такође, 2019-е 

године започети су и други преводи стручних текстова који ће бити завршени и 

објављени током 2020-е године. 
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2019-е године је усвојена и објављена Преводилачка процедура Удружења којом је 

уређен начин комуникације, ток процеса превођења, као и друга питања из области рада 

секције. 

Председник секције за превођење 

Марија Бановић 

Београд, 18.02.2020. године 

8.7. Секција за банкарство 

Секција за банкарство у 2019 није имала било каквих активност. 

Председник Секције за банкарство 

Драган Пешић 

Београд, 18.02.2020. 

8.8. Секција за осигурање 

У току 2019. године у активностима секције учествовали су углавном интерни 

ревизори осигуравајућих кућа који су и чланови Удружења интерних ревизора Србије. 

У 2019. години основана је Комисија за интерну ревизију у оквиру Удружења 

осигуравача Србије,  што сматрамо веома значајним за развој професије интерне ревизије 

у осигурању, као и размене искустава и начина доприноса интерне ревизије у 

оставаривању циљева наших друштава. 

Поред тога, разматрано је и дискутовано је о приступу и принципима ревизорске 

оцене ризика као основе за израду годишњег плана рада, као и специфичностима у 

оквиру ове индустрије, односно регулисању активности интерне ревизије (очекивано 

ангажовање интерне ревизије приликом контрола регулатора, ангажовање екстерне 

ревизије, пореске инспекције и сл.). 

Имајући у виду специфичности интерне ревизије у области осигурања, између 

осталог, вођена је дискусија и на тему различитих искустава и приступа код ревидирања 

конкретних процеса и области осигурања, са посебним освртом на законске ревизије и 

специфичности успостављеног начина рада од стране одређеног друштава. 

Зaписници сa сaстaнакa сeкциje се дoстaвљају Прeдсeдништву УИРС. 

Aктивнoсти члaнoвa Сeкциje сe eвидeнтирajу, a брoj сaти oствaрeних учeшћeм у рaду 

Сeкциje бићe eвидeнтирaни и нa зaхтeв свaкoг члaнa o тoмe ћe УИРС (Кoмисиja зa ЦПE, 

нaкoн дoстaвљeнe дoкумeнтaциje) издaти пoтврду кaкo би сaти били eвидeнтирaни кao 

бoдoви зa ЦПE (кoнтинуирaну прoфeсиoнaлну eдукaциjу) зa oдржaвaњe ЦИA или другoг 

прoфeсиoнaлaнoг звaњa издaтoг oд oргaнизaциja кoje признajу aктивнoсти у УИРС 

схoднo спoрaзуму сa ИИA.  

Прeдсeдник сeкциje УИРС зa oсигурaњe 

Jeлeнa Рунић 

Београд, 11.03.2020. 

8.9. Секција за ризике 

У 2019. години дошло је до промене председника Секције за ризике (у даљем тексту: 

Секције). Уместо дотадашњег председника Мирјане Богићевић, нови председник 

Секције је Милкица Веселиновић.  
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Одржан је један састанак Секције 05. децембра 2019. године коме је присуствовало 

пет чланова Секције (Мирјана Богићевић, Јелена Рунић, Милош Мајсторовић, Биљана 

Мијатовић и Милкица Веселиновић), од укупно девет. Четири члана (Наташа Шошкић, 

С. Јеврић, Марко Топаловић и Катарина Ђукић) нису присуствовали наведеном састанку. 

Наташа Шошкић је благовремено доставила информацију о спречености присуствовању 

наведеном састанку. Записник са наведеног састанка водила је Милкица Веселиновић, 

председник Секције. 

На наведеном састанку разматран је програмски оквир и принципи рада Секције. 

Такође, на наведеном састанку утврђена је динамика одржавања састанака Секције, 

као и начин комуникације, договарања термина састанака, идеја, тема, питања и 

евентуалних проблема који би били предмет дискусије на састанку Секције. Договорено 

је да је циљ Секције да прати значајне и актуелне промене регулативе, као и праксе 

везано за ризике у свим областима (осигурања, банкарства, јавном сектору и друго), и да 

у вези са наведеним чланови Секције брзо реагују и предложе теме за наредни састанак. 

Договорено је да се састанци Секције одржавају без обзира на број присутних 

чланова Секције, тако да кворум за рад није потребан. Принцип рада је добровољан, без 

накнаде. Договорено је да уколико председник Секције није присутан на састанку неко 

од присутних чланова Секције може да председава наведеним састанком. Записник са 

састанка Секције се доставља свим члановима Секције. 

Такође, присутни чланови Секције разматрали су каталог ризика и укљученост у 

годишњи план свако из своје организације, као и комуникацију и сарадњу са другим 

функцијама, посебно ризицима и контролом усклађености пословања (compliance) 

укључујући и функцију СПН и ФТ. 

Председник Секције за ризике 

Милкица Веселиновић 

Београд, 18.02.2020. године 

8.10. Секција за јавни сектор 

Представници Секције за јавни сектор организовали су по други пут дводневни курс 

'Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама јавног Сектора'. Курс 

је одржан у хотелу Палас, 2-3.септембра 2019. године. 

Секција за јавни сектор током 2019. године посветила се организовању и реализацији 

најзначајнијег догађаја за интерне ревизоре у јавном сектору - III Рeгиoнaлне 

кoнфeрeнциjе интeрних рeвизoрa, која je oдржaнa уз пoдршку прojeктa „Унaпрeђeњe 

рeвизиje нa лoкaлнoм нивoу зa eфикaсниje упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa“ кojи 

спрoвoдe Држaвнa рeвизoрскa институциja и Прoгрaм уjeдињeних нaциja зa рaзвoj 

(УНДП) уз пoдршку Швajцaрскe Влaдe. 

Конференција је одржана у Загребу, 17-18.октобра 2019. године. 

Teмa кoнфeрeнциje билa je: "Методологија и пракса интерне ревизије у европском 

окружењу" , oргaнизатор је Хрватски институт интерних ревизора, Удружeњe интeрних 

рeвизoрa БиХ и Удружење интерних ревизора Србије.  

У оквиру конференције одржан је и округли сто на коме су учесници били 

представници јединица за интерну ревизију градова из региона: град Љубљана, град 

Загреб, град Осијек, град Тузла, град Зрењанин и град Београд.  
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Закључци са округлог стола 'Интерна ревизија у градовима', урађени су са циљем да 

се IIA Global проследе како би допринели ажурирању становишта Три линије одбране. 

Секција за јавни сектор одржала је подијумску дискусију 'Пракса и изазови интерне 

ревизије у градовима Србије ', у оквиру Serbian Visions Multikongres 2019, 23. новембра 

219. године. Учесници подијумске дискусије били су представници градова: Нови Сад, 

Нови Пазар, Зрењанин, Београд и општине Љубовија. Подијумска дискусија била је 

веома посећена што је Секцији за јавни сектор додатни подстрек да настави са радом. 

Овај догађај имао је навише посета и највише лајкова на Фацебоок страници Удружења. 

Председник Секције за јавни сектор 

мр Милена Милојевић 

У Београду, 22. јануар 2020. године 

8.11. Секција за ГТАГ 

У секцији за ГТАГ није било догађаја.  

(Извештај о раду Секције за ГТАГ припремио је Младен Кандић) 

8.12. Секција за квалитет 

Секција за Квалитет је у току 2019. године остала доследна основном циљу 

дефинисаном при оснивању, а то је промовисање Смерница интерне ревизије које се 

односе на квалитет и континуирано унапређење рада интерне ревизије, односно 

Стандарда групе 1300 - Програма обезбеђења и унапређења квалитета. 

Најважнији догађај у 2019. години у чијем је организовању учествовала Секције за 

квалитет је једнодневна конференција – Интерна ревизија на путу квалитета, одржана 

01.11.2019. године у Новом Саду, у сарадњи са  Факултетом техничких наука 

Универзитета у Новом Саду.  

Конференцији су претходили састанци Секције за квалитет -  дана 18.06.2019. 

године, након Седнице скупшине УИРС, одржан је II редован састанак Секције за 

квалитет на коме су одређени председник и чланови Програмског одбора конференције 

о квалитету - Бојана Радовановић, Јадранка Кораћ, Тања Којадиновић, Светлана 

Јамандиловић, Оливера Радовић и Радунка Мијаљевић. Програмски одбор дефинисао је 

назив конференције, основне теме и програмске целине, као и предаваче. 

Конференција је дала велики допринос у промовисању значаја квалитета рада 

интерне ревизије, како кроз презентовање законских и организационих оквира у којима 

се успоставља, тако и кроз практичне примере континуираног надзора над учинком 

интерне ревизије и самоцене. Тему Екстерне оцене квалитета на конференцији је 

представио предавач из Грчке, Василис Моногиос истичући значај потврде 

усаглашености са стандардима. 

Трећи редован састанак Секције за квалитет одржан је 12.12.2019. године у 

просторијама УИРС са темом дефинисања програма едукативних догађаја из области 

квалитета рада интерне ревизије у оквиру континуираног стручног усавршавања УИРС 

за 2020. годину, као и одређивање одговарајућих предавача за конференције, семинаре и 

панеле из ове области.  

На састанку Комисије за стручно усавршавање УИРС за 2020. годину, усвојен је 

предлог Секције за квалитет о организовању тренинг радионице за интерну оцену у 

сардањи са Секцијом за јавни сектор, тренинг радионице за екстерну оцену квалитета у 

сарадњи са предавачима из иностранства, дводневне радионица са предавачима 
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члановима УИРС на тему Квалитет рада интерне ревизије као и једне или две панел 

дискусије. 

Председник Секције за квалитет 

Бојана Радовановић 

Београд, 24.02.2020. године 

9. Учешће чланова УИРС на конференцијама других института по 

позиву 

На позив других института, неколико наших чланова учествовала је у својству 

предавача или госта на њиховим конференцијама. 

Институт интерних ревизора Босне и Херцеговине организовао је у априлу 2019. 

године конференцију интерних ревизора БиХ у Дубровнику. Тема конференције била је: 

„Иновативни приступ, будућност је почела: интерна ревизија, аналитика података и 

специјалистичка знања“. Као предавач и представник ИИА Србије на овој конференцији 

учествовала је Оливера Радовић, члан Надзорног одбора. 

Хрватски институт интерних ревизора (ХИИР) одржао је у априлу 2019. године у 

Ловрану под називом “Најбоље праксе за одрживост интерне ревизије”. Као предавачи 

и представници ИИА Србије, на овом скупу учествовали су Наташа Спахић, члан Одбора 

за номиновања и Бојана Радовановић, председник Секције за квалитет. 

ИИА Словенија одржао је у мају 2019. године у Љубљани. Као предавач и 

представник ИИА Србије на овој конференцији учествовала је Марија Бановић, ЦИА, 

председник Надзорног одбора. 

10. Активност на друштвеним мрежама 

С обзиром да су друштвене мреже постале нови канал за комуникацију, које се не 

користе више само за међусобно повезивање људи, већ и размену искустава, мишљења 

и информација, УИРС редовно ажурира своју страницу на Facebook-у. Менаџер ове 

странице је Драган Пешић, ЦИА. Значај објављених догађаја прати се преко података о 

посећености објаљених страница. Највећи број лајкова (1489) привукао је догађај 

Сербиан Висион на којем је Удружењу додељена плакета за изузетност у раду. 

У много мањем обиму, информације се објављују и на ЛинкедИн-у, на страници 

"ИИА Србија УИРС". Менаџер ове странице је Ненад Нововић, ЦИСА. 

11. Финансијски резултат пословања 

Резултати финансијског пословања објављени су у посебном извештају, који ће, 

након усвајања на скупштини УИРС бити објављен, заједно са овим извештајем, на 

интернет страници УИРС. У 2019. г. остварен је позитиван финансијски резултат, који 

се у целости задржава у оквиру вишка прихода над расходима и служи за јачање 

материјалне основе УИРС. Пословна политика УИРС је да се висина чланарине и 

котизације за стручне скупове утврђују у висини која покрива пословне расходе УИРС. 

Сви чланови на функцијама, као и  чланови комисија и секција не примају надокнаду за 

свој рад. 
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12. Општа оцена 

Ради давања опште оцене потребно је размотрити оперативне и програмске 

активности УИРС.  

УИРС је током 2019. године успео да формира тим какав је потребан за успешно, 

континуирано, квалитетно и професионално обављање оперативних активности, које су 

предуслов за успешно одвијање програмских активности. Позитиван резултат 

финансијског пословања, такође омогућује материјалну стабилност за одвијање како 

оперативних, тако и програмских активности Удружења. 

У оквиру програмских активности најзначајнији догађаји су: (1) повећање броја 

чланава УИРС на крају 2018. г. на 382 чланова са 360 чланова, колико је било на крају 

2018. г. (око 6%); (2) објављивање превода професионалних смерница и стручних 

чланака из области ревизије, углавном из часописа Internal Auditor; (3) рад Програмског 

одбора годишње конференције УИРС оцењен је најбољим оценама од стране учесника 

конференције. (4) одржавање једнодневне конференције под називом „Ревизорски 

сусрети у Новом Саду“ у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду и 

секције за интерне ревизију у оквиру конференције ФИНИЗ Универзитета Сингидунум 

континуирано доприноси јачању сарадње УИРС са академском заједницом. (5) 

заједнички организована регионална конференција интерних ревизора са ИИА Хрватска 

и ИИА Босна и Херцеговина; (6) у области континуираног професионалог усавршавања, 

УИРС је својим програмским активностима обезбедио 102 ЦПЕ за своје чланове. 

Наши чланови били су предавачи и гости на неколико скупова у ино институтима и 

на нашој конференцији учествовао је већи број предавача из иностранства. 

Наведени резултати су добра основа за сагледавања правца у коме треба да се 

одвијају будуће активности Удружења и будућих задатака уопште. У том смислу, 

неопходно је даље повећање броја активних чланова Удружења кроз развој програма 

професионалног усавршавања. Будуће активности треба усмеравати на пружање што 

бољих услуга члановима, које се заснивају на понуди и ресурсима IIA Глобал, као и на 

сопственим могућностима УИРС да креира услугу која ће имати вредност за чланове 

(преводи професионалних смерница и стручних текстова и организација квалитетних 

стручних скупова). Посебно је важно сагледати могућности сарадње са два института 

ИИА Хрватска и ИИА БиХ ради подизања квалитета стручних скупова и смањења 

трошкова организовања догађаја за потребе континуираног професионалног 

усавршавања. 

Иако је значајан, допуштамо да досадашњи напредак УИРС није сасвим видљив нити 

у целости познат свим члановима, а поготову широј јавности. Стога део ресурса и 

активности УИРС и у сваком наредном периоду треба и даље да буде посвећен 

промоцији самог Удружења, његових потенцијала и посебно, његових чланова. 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Удружења интерних ревизора Србије 

Београд, 09.03.2020. др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 

 


