
Удружење интерних ревизора Србије 
Записник са седнице Председништва УИРС 
Oд 2.06.2020. године 

 

ЗАПИСНИК 

СА 31. ПРОШИРЕНЕ СЕДНИЦЕ 

ПРЕДСЕДНИШТВА 

(85. седнице од оснивања) 

која је одржана на АЛФА БК Универзитету, Палмира Тољатија број 3 на Новом Београду, у 

понедељак 2.06.2020. године, са почетком у 17 часова и следећим: 

Дневним редом 

1. Усвајање записника са 29. и 30. електронске седнице Председништва 

2. Усвајање предлога измене Статута УИРС 

3. Заказивање годишње скупштине УИРС на којој ћемо (1)  усвојити финансијске извештаје и 

извештај о раду за 2019. годину и (2) измене и допуне Статута. 

4. Прилагођавање концепта конференције актуелним условима (број предавача са стране, видео 

и онлајн предавање и слично). 

5. Одлука о одобравању Извештаја о раду УИРС за 2019. и предлагања истог за усвајање на 

Скупштини 

6. Разно 

Састанку су присуствовале Јозефина Беке-Тривунац, председник УИРС, потпредседнице УИРС 

Јадранка Кораћ и Јелена Рунић, претходни председник УИРС Мирјана Богићевић и члан 

Надзорног одбора Марија Бановић. Чланови Надзорног одбора Оливера Радовић и Емил 

Живков оправдали су своје одсуство. 

Седница је одржана у времену од 17 до 19.00 часова. 

 

ОДЛУКЕ 

Тачка 1: Записници за 29. и 30. електронске седцице Председништва једногласно су усвојени. 

Тачка 2: Предлог измене Статута једногласно је усвојен. На седници је донета одлука да се 

предлог Статута допуни: 

• Члан 35. Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења, а 

примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа, а истовремено престаје да 

важи  Пречишћени текст Статута од 02.09.2014. године. 
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• Члан 36. Приликом утврђивања броја мандата за лица изабрана на функције по овом 

Статуту (председник, потпредседници, чланови Надзорног одбора, Етичког одбора и 

Одбора за номиновања) рачунају се и мандати на функцијама пре ступања на снагу 

овог Статута. 

Иако се ради о мањим изменама и допунама статута извршених у складу са ИИА Смерницама доброг 

копроративног управљања афилијацијама, договорено је да се предложени текст статута усвоји као 

НОВИ статут, а не као измене и допуне постојећег статута. 

Тачка 3: Заказивање годишње скупштине УИРС 

У складу са чланом 17. Статута Удружења интерних ревизора Србије (у даљем тексту УИРС), 

Председништво УИРС на својој 31 (85) седници одржаној дана 2.6.2020. године, доноси Одлуку о 

сазивању 

ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

која ће се одржати 24. јуна 2020. године са почетком у 16 часова 

у сали ХОТЕЛА „PALACE“, Београд, Топличин Венац бр.23,  

са следећим 

Дневним редом: 

1. Поздравна реч и утврђивање кворума. 

2. Именовање радног председништва и записничара. 

3. Именовање Комисије за утврђивање броја присутних чланова и утврђивање резултата 

гласања. 

4. Усвајање дневног реда. 

5. Одлука о Усвајање извештаја о раду и Финансијског извештаја УИРС за 2019. годину са 

Мишљењем Надзорног одбора. (Известилац Председник УИРС и Надзорни одбор УИРС). 

Прилози: Извештај о раду УИРС за 2019. и Финансијски извештај за 2019.; Одлука о усвајању 

извештаја о раду и Финансијског извештаја за 2019. годину.  

6. Одлука о расподели добити. 

7. Усвајање предлога Статута УИРС усклађеног са најбољим корпоративним смерницама за 

управљање афилијацијама ИИА. 

8. Разно  

 

Београд 02.06.2020. 

Председништво Удружења интерних ревизора Србије 

Председник    

др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА   
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Ради мотивисања чланова да учествују у раду скупштине, пре седнице Скупштине одржаће се панел 

дискусија на тему о искуствима одвијања пословања и интерне ревизије током ванредног стања, као 

бесплатан стручни догађај за чланове УИРС са 2 ЦПЕ. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗМЕНУ СТАТУТА 

Основни циљеви измена статута су: 

• Усклађивање са захтевом Смерница ИИА за добро корпоративно управљање у 

афилијацијама да сви чланови на функцијама обављају своје дужности добровољно. У том 

смислу укинута је функција секретара као члана Председништва, који је био плаћен за свој 

рад. Секретар је задужен за обављање редовних оперативних задатака, чији обим и рокови 

извршавања захтевају да се ти послови обављају за накнаду о раду. 

• Повећање броја потпредседника са два на три, како би број чланова Председништва остао 

пет (трећи потпредседник замењује функцију секретара који је био члан Председништва). 

• Јасно навођење да се активности чланова у оквиру комисија, секција и клубова сматрају 

добровољним радом. 

• Допуна одредби о унутрашњој организацији улогом Канцеларије УИРС. 

• Јасно додељивање административних послова функцији Секретара (Секретар Канцеларије). 

• Јасно давање овлашћења Одбору за номиновања да при изради предлога за избор на 

функције врши ужи избор са листе чланова који су у поступку номинације предложени за 

функције. 

У тексту су извршене и мање промене одредби за које се показало да нису биле практично 

применљиве или да су застареле, измене редоследа ставова, као и мања језичка побољшања у 

тексту. 

Тачка 4: Програмски план  конференције неће се мењати. На конференцији ће учествовати 24 

предавача. Сви ино предавачи, изузев Холанђана, потврдили су свој долазак. Договорене је да се од 

он лајн укључивање предавача овог пута овог пута одустаје, јер не знамо довољно о техничким 

потреба за он лајн конференцију и ресурсе којима хотел у Ковилову располаже. 

Тачка 5: Председништво је разматрало Извештај о раду Удружења интерних ревизора Србије за 2019. 

годину и једногласно одобрило да се исти достави Скупштини УИРС на усвајање. 

Тачка 6: Није било тема за тачку разно. 

Седница је завршена у 19. часова. 

Записник припремила: 

др Јозефина Беке-Тривунац 

Председник УИРС 

 


