
 

БИЛТЕН актуелних догађаја 
Удружења интерних ревизора Србије 

Broj 3/2020                                                                                              9.8.2020. 

 

Билтен објављује информације о актуелним догађајима у УИРС.  

Уредник Билтена је др Јозефина Беке-Тривунац. Излази по потреби. 
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Организовање виртуелних стручних скупова који доносе ЦПЕ поене 
Дужи период неизвесности развоја актуелне епидемиолошке ситуације наметнуо је потребу за 

променом модела организовања стручних скупова у оквиру УИРС, како би се члановима пружила 

могућност да остваре потребан број ЦПЕ бодова. Почев од друге половине септембра, Програмски 

одбор конференције организоваће бесплатне вебинаре на којима ће предавачи који су потврдили 

своје учешће на Конференцији одржати предавања. Програм ће се постепено обогатити и другим 

садржајима. За потребе одржавања вебинара на професионалном нивоу УИРС ће набавити 

одговарајуће апликације. Више информација о новом моделу виртуелних стручних скупова биће 

ускоро објављено на сајту УИРС. 

Основана је Секција за привреду 
Секција за привреду основана је са циљем да се бави питањима која се односе на област 

привреде, производње, производно прометних, дистрибутивних и услужних делатности,  а које су 

повезане са функцијом интерне ревизије. Задатак секције је: 

• Окупљање интерних ревизора из привредних предузећа ради размене ставова и 

информација о актуелним питањима у раду; 

• Размена искустава по питањима примене смерница у пракси; 

• Давање предлога тема и предавача за обуку интерних ревизора; 

• Организовање панела и округлих столова по актуелним питањима за чланове секције; 

• Промовисање чланова Секције за привреду у оквиру Удружења и у професионалном 

окружењу 

Председник ове секције је Марије Ђорђевић, Специјалиста интерне контроле и ревизије у НЕЛТ-у. 

Бесплатан вебинар о припреми ЦИА испита 

ИИА Глобал одржаће 20. августа бесплатни вебинар за припрему ЦИА испита у трајању од 1 часа. 

Вебинар почиње у 19:00 часова по средњеевропском времену (01:00 PM Eastern Daylight Time).  

Више информација наћи ћете на: 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg30.jsp&referrer=https%3A%2F

%2Fglobal.theiia.org%2FPages%2FglobaliiaHome.aspx&eventid=2424641&sessionid=1&key=D71FC096E

7D5DE9721557C341B2E87D5&regTag=&sourcepage=register 
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Виртуелна годишња конференција ИИА Словеније 
ИИА Словенија организује ове године 

своју девету међународну конференцију у 

виртуелном облику. Конференција ће се 

одржати 18. септембра 2020. година. 

Цена котизације за чланове свих IIA 

института износи 75 евра. Конференција 

доноси 7 ЦПЕ, од тога 1 ЦПЕ из етике. За 

више информација посетите: 

https://www.iia.si/9-mednarodna-

konferenca-iia/ 

Број чланова ИИА по изабраним земљама и регионима на крају 2018. г. 

Број чланова по афилијацијама говори о уређености окружења у привредном и посебно у јавном 

сектору сваке земље. Због тога многе земље подстичу своје интерне ревизоре да буду чланови 

локалне афилијације ИИА и да активно учествују у јачању професије. За илустрацију стања у 

Србији, поред афилијације ИИА Србија наведен је и број чланова по афилијацима у окружењу и 

неколико репрезентативних европсхих и светских афилијација. 

 

 

Број чланова јул 

2020. 

Број чланова 

децембар 2018. 

IIA Austria 723 702 

IIA Bosnia and Herzegovina 252 248 

IIA Bulgaria 547 586 

IIA China 4.402 3.924 

IIA Croatia 255 265 

IIA Czech Republic 1.105 1.141 

IIA Germany 3.572 2.876 

IIA Greece 696 717 

IIA Hungary 414 373 

IIA Italy  4.213 3.790 

IIA Poland 1.613 1.659 

IIA Russia 3.205 3.391 

IIA Serbia 370 380 

IIA Slovenia 253 249 

IIA North Macedonia 197 181 

IIA North America (United States, Canada, the Caribbean, Bermuda, 

Guyana, and Trinidad & Tobago) Преко 70.000 Преко 70.000 

 


