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ЗАПИСНИК 

СА 32. ПРОШИРЕНЕ E-СЕДНИЦЕ 

ПРЕДСЕДНИШТВА 

(86. седнице од оснивања) 

која је одржана путем апликације ЗООМ, у четвртак 23.07.2020. године, са почетком у 18 часова и 

следећим: 

Дневним редом 

1. Техничке измене статута УИРС 

2. Отказивање годишње конференције УИРС 

3. Организовање виртуелних стручних скупова који доносе ЦПЕ поене 

4. Оснивање Секције за привреду 

5. Покретање процеса номинације 

6. Разно 

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

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

Надзорног одбора Марија Бановић. Оливера Радовић и Емил Живков, као и Светлана 

Јамандиловић и Мира Вуковић из Канцеларије УИРС.  

Седница је одржана путем апликације ЗООМ у времену од 18 до 19.00 часова. Хост седнице 

била је Јадранка Кораћ. 

ОДЛУКЕ 

Тачка 1: Техничке измене статута УИРС 
Након усвјања Статута на скупштини удружења, УИРС је поднео регистрациону пријаву статута Агенцији 

за привредне регистре. Међтутим, Агенција за привредне регистре донела је решење о одбацивању 

регистрационе пријаве за регистрацију промене података у Регистру удружења, јер је утврђено,  да је 

у  члану 25. статута наведено да удружење прибавља средства обављајући више привредних 

делатности, без прецизирања једне претежне привредне делатности. У том смислу потребно је да 

удружење прецизно наведе једну привредну делатност као претежну 

Ради отклаљања наведене примедбе, извршене су техничке измене  дела члана 25. Статута, тако што 

је у већ постојећој шифри делатности   «Остало образовање»  наведено да се ради о претежној 
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привредној делатности и уместо непотпуно наведене шифре 85.5  стављена је шифра 85.59. у складу 

са захтевом регулатора (АПР). 

Исправљени део члана 25. Статута сада гласи: 

Удружење може да остварује новчана средства вршећи претежно привредну делатност   

• 85.59 - Остало образовање, која подразумева накнаду за одржавања тренинга, 

едукативних радионица и спровођења програма едукације интерних ревизора, и 

организацију конференција из области интерне ревизије. 

 

Председништво је усвојило техничке измене  дела одредби члана 25. Статута у складу са 

захтевом АПР. О извршеним техничким изменама Статута УИРС обавестићемо све чланове на 

наредној скупштини. 

Тачка 2: Отказивање годишње конференције УИРС 

Полазећи од актуелне епидемиолошке ситуације у Србији и ван Србије, Програмски одбор 

Међународне годишње конференције 2020 предложио је Председништву да се годишња 

конференција заказана за 24. и 25 септембар у Ковилову откаже. Наиме, већина организација 

отказала је учешће својих радника на скуповима било које врсте или својим политикама 

подстиче раднике да не одлазе на било какве стручне скупове. Поред тога, развој 

епидемиолошке ситуације није оптимистичан, а период до одржавања конференције 

релативно кратак да би и други значајни ризици са великом вероватноћом били искључени. 

Ризици попут, поновног затварања граница, обавезе карантина, отказивање учешћа прадавача 

из региона и шире, немогућност налажења замена за њих, и слични. 

Удружење ће вратити новац свима који су до сада уплатили котизацију за учешће на годишњој 

конференцији УИРС, а који то буду писменим путем тражили од УИРС-а. Члановима који не 

буду тражили повраћај новца, тај ће износ бити задржан за наредну конференцију. 

 

Одлучено је да се информација о отказивању конференције за 2020. годину постави на веб сајт 

УИРС и истовремено путем електронске поште обавесте сви чланови УИРС, а посебно оне који 

су уплатили котизацију и договори начин повраћаја уплаћене котизације. 

Удружење ће такође ступити у контакт са одговорним лицима из хотела „Ковилово Ресорт“ у 

вези могућности и начина повраћаја уплаћеног аванса за одржавње конференције (497.540,00 

РСД).  

Уколико не могу да се врате укупно уплаћена средства, договорено је да се покуша да се врати 

макар део средстава који се односи на преноћиште ( 72.140,00 РСД) и део за закуп сале у 

износу од 117.600,00 РСД, а да се остатак невраћених средстава искористе тако да се на јесен 

организују мањи догађаји код њих, у складу са епидемиолошком ситуацијом, евентуално, као 

последња опција тај остатак пребаци као аванс за Конференцију или други скуп Удружења за 

наредну годину. 

Са хотелом би требало размотрити све опције и наћи оптимално решење за УИРС и 
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истовремено сачинити анекс уговора, или неки протокол за реализацију уговора, који би био 

даљи правни основ за УИРС. Пре закључења тог анекса (протокола) известити Председништво 

УИРС, које о томе треба да донесе одлуку. 

 

Тачка 3: Организовање виртуелних стручних скупова који доносе ЦПЕ поене 

Ради пружања могућности члановима УИРС-а да остваре ЦПЕ бодове, Програмски одбор 

конференције организоваће бесплатне вебинаре на којима би предавачи који су потврдили 

своје учешће на Конференцији одржали предавања без накнаде за свој рад. 

За потребе одржавања вебинара на професионалном нивоу једногласно је одлучено да се 

набави одговарајућа апликације, чије се вредност процењује до 1000 евра на годишњем 

нивоу. За набавку апликација задужује се Светлана Јамандиловић, која ће то урадити у 

договору са Јадранком Кораћ. Та апликација би се поред вебинара користила и за састанке 

Председништва, као и одржавање других видова обуке Удружења са могућом накнадом. 

Тачка 4: Оснивање Секције за привреду 

На предлог Марије Ђорђевић (Специјалиста интерне контроле и ревизије) из НЕЛТ-а, Председништво 

је донело одлуку о оснивању Секције за привреду.  

Секција се оснива 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 

Тачка 5: Покретање процеса номинације 

У складу са Статутом УИРС, 2020. године истичу мандати који су изабрани на функције у 

органима УИРС у јуну 2017. године. У складу са надлежностима и одговорностима које су 

дефинисане Статутом УИРС-а, председник Одбора за номиновање покренула је процес 

утврђивања критеријума за избор на функције. Чланови одбора који су се укључили у дискусију 

(нажалост активна је била само половина чланова овог одбора) сложили су се да се прихвате 

критеријуми са претходних избора с тим што би се додао општи критеријум који захтева 

активно учешће предложених кандидата у активностима УИРС у претходном периоду. 

Председништво је усвојило предложену листу критеријума, према следећем: 

 

Критеријуми за номиновање 
Општи критеријуми су: 
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1. Чланство у УИРС не краће од три године; 

2. Искуство на пословима интерне ревизије 3 и више година; 

3. Поседовање релевантних професионалних сертификата; 

4. Активно учешће у активностима УИРС-а у претходном периоду  (рад у органима, ангажовање 

на стручним догађајима, у организацији или као предавач, модератор, рад у секцијама УИРС 

и сл. – изјаву даје кандидат и наводи доказе који у случају потребе могу бити проверени и 

усклађени са евиденцијом коју води  УИРС). 

 

Поред општих услова за номиновање чланова на функције, за сваку функцији су утврђени и додатни 

критеријуми за номиновање. 

 Функција 

Бр

ој 

кој

и 

се 

би

ра  

Обавезни 

критеријуми 

(за наведену 

појединачну  функ-

цију) 

Опционо / пожељно 

Надлежности и 

одговорности  нав

едене  у  Статуту 

УИРС 

Председник 

УИРС-а 
1 

1. Поседовање 

ЦИА 

сертификата 

2. Активно учешће 

у раду УИРС-а 

пет и више 

година 

3. Активно знање 

енглеског језика 

  
Чланови Статута: 

16, 17, 18 и 23 

Потпредседни

к УИРС-а 

  

2 

1. Активно учешће 

у раду УИРС-а 

пет и више 

година 

2. Активно знање 

енглеског језика 

1. Поседовање ЦИА  сертификата 

  

Чланови Статута: 

16-17 и 18 

Члан 

Надзорног 

одбора УИРС-а 

  

  

3 

  

1. неки од ИИА сертификата 

2. Искуство на пословима 

финансија, рачуноводства или 

члана неког корпоративног 

надзорног тела  

3. Активно знање енглеског језика 

  

Чланови Статута: 

19 

Члан Етичког 

одбора УИРС-а 

  

3 

  
1. Поседовање ЦИА  сертификата 

2. Активно знање енглеског језика 

  

Члан Статута: 21 

Члан Одбора 

за 

номиновање 

УИРС-а 

  

3 

1. Активно учешће 

у раду УИРС-а 

пет и више 

година 

1. Поседовање ЦИА  сертификата 

2. Активно знање енглеског језика 

  

Члан Статута: 20 
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Тачка 5: Разно 

Сви учесници састанка сложили су се да за представника земаља ЦЕЕ у ЕЦИИА подрже кандидатуру 

Вере Мармалидоу из ИИА Грчка. 

Записник припремила: 

др Јозефина Беке-Тривунац 

Председник УИРС 

25.7.2020. 

 


