
   

Седма Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум 
„ЉУДИ У ФОКУСУ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА“ 

Сесија А: ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА- „У корак са променама“  
Петак, 04. децембар 2020. /11.35-13.15 ч. 

Универзитет Сингидунум, Београд, ONLINE 

Драге колеге, драги пријатељи 
Срећни смо што и ове године сарађујемо са Универзитетом 

Сингидунум на организацији Седме међународне конференције која ће 

се одржати „ONLINE“ 

За чланове УИРС приступ целој конференцији, или само сесији 

Интерна ревизија, је бесплатан. 

 

Предавчи на Сесији А: „У корак са променама“ 
 

Душан Жикић, руководилац интерне ревизије информационих система, НИС а.д. 

1.Тема: Управљање ИТ ризицима – метрике и аутоматизација 
Дугогодишње искуство у ревизији информационих система, као и експертиза у областима управљања ИТ-

ем, ИТ ризицима и информационом безбедношћу. Поседује значајан број професионалних сертификата 

(ЦИСА, ЦИССП, ЦФЕ…). Предавач на конференцијама и радионицама у организацији УИРС-а и ИСАЦА-е. 

Активно учествовао у изради ИСАЦА-иних оквира професионалне праксе. Акредитовани је тренер за 

ИСАЦА програме – основе и ревизија сајбер-безбедности. Професионалну каријеру започео је у Народној 

банци Србије, а тренутно је на позицији руководиоца интерне ревизије информационих система у НИС а.д 

Милица Илић, Global Head of Protection and Resilience at Allianz Group 

2.Тема: Аутоматизација и планирање: кључни фактори за управљање ризиком   

Након 15 година рада у интерној ревизији и управљању безбедносцу информација, последње три године 
рад на усаглашавању и унапредјењу оперативних ризика, контрола и мониторинг процеса, тренутно - 
управљање глобалном цовид-19 кризом. 

Миха Озимек, Internal Audit Specialist, Sava Re, Председник ISACA Slovenija Chapter 

3. Тема: Дигитализација и њен утицај на Интерну ревизију 

Миха Озимек је завршио постдипломске магистарске студије информатике (стандарди безбедности информација и увођења 

политика информационе безбедности у организацијама). Од 2007. г. ради као саветник и ревизор система управљања квалитетом, 

управљања ИТ услугама и безбедности информација. Као ревизор, врши ревизију у словеначким организацијама, ЕУ и земљама 

ЈИ Европе. Поред тога, сарађује у припреми организација за спровођење радова у складу са одредбама законодавства (ГДПР, 

ЕИДАС, дигитализација итд.). Од 2008. године гост је предавач на Факултету безбедносних наука из области система 

информационе безбедности. Већ је спровео обуку за више од 5.000 ученика из различитих организација и образовних институција. 

Председавајући сесије А (модератори): доц. др Мирослав Перић, Универзитет 

Сингидунум и Предраг Зиндовић, ЦИА Виши интерни ревизор Комерцијална банка а.д 

Београд 

За више информације пратите: https://finiz.singidunum.ac.rs/  


