
 
Удружење интерних ревизора Србије 

Записник са Састанка секције за привреду од 14.04.2022. 

 

ЗАПИСНИК СА СЕДМОГ САСТАНКА СЕКЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

 

који је одржан дана 14.04.2022. онлине преко Micosoft Teams-а од 14:00 до 15:40 са следећом: 

 

ТЕМОМ 

 

Непоштовање договорених рокова за препоруке – шта радити? 

 
РАД СЕКЦИЈЕ: 

 

1. Дискусија у вези теме састанка „Непоштовање договорених рокова за препоруке – шта 

радити?“ 

2. Gartner преглед ризика 

3. Конференција УИРС – позив члановима за учествовање 

4. Дружење уживо  

5. Одабир теме за следећи састанак (једна од предложених тема са претходног састанка) 

 

1. Након учествовања УИРС-а на Serbian Vision 2022. Удружење је добило више упита о томе 

које могућности имају интерни ревизори уколико дође до непоштовања договрених рокова 

за спровођење препорука. То је послужило као повод да се организује састанка на ову 

тему, са циљем да се кроз заједничку дискусију, размену размишљања и добре праксе 

подигне квалитет свакодневог рада интерних ревизора. 

Паћење препорука је дефинисано Стандардом интерне ревизије (Стандард  2500.А1). 

Међутим о теми алата и могућности који интерни ревизори имају на расплолагању да утичу на 

организацију да испоштује договорене рокове за спровођење препорука веома мало је 

написано у стручној литератури и часописима. Састанак је из овог разлога био посебно 

значајан, јер се на њему поделила прака са којом су се чланови Секције за привреду додакли.  

У последње време у литератури из ове облати се појављује израз „Пета фаза“ интерне 

ревизије који управо инсистира на праћењу спровођења препорука. Рад интерних ревизора се 

не завршава са детектовањем налаза и/или давањем, писањем препорука већ се све више 

инсистира на томе да се резулата и успех рада интерне ревизије уочава онда када је препорука 

спроведена (односно, уколико није, треба сагледати разлог зашто није). 

Тезе које су послужиле за вођење дискусије су: 

• Које могућности као интерни ревизори имамо? 

• Коме саопштити непоштовање рокова? 

• Да ли препоруке интерне ревизије улазе у KPI клијената ревизије? 

• А шта је са санкцијама!? 



 
 

Закључци након овог дела дискусије су: 

 

У зависности од компаније и организованости рада и помоћних алата које интерни 

ревизори имају зависи и начин праћења договорених рокова. Овде се разликују две врсте 

компанија. Прво, оне компаније које имају подешена системска (софтверска) решења и код 

којих је дефинисано када, односно у ком периоду до истека рока за спровођење препорука се 

шаље посетник о томе и који организациони нивои су укључени. Другу групу чине компаније 

које немају софтверска решења, али имају прописане начине на које клијенте ревизије 

подећају о потеби да се препорука споведе.  

 Оно што је заједничко за све, без обзира на начин органозоавања. је да је изузетан 

значај свести највишег менаџмента о интерној ревизије, односно да је потребан тзв „тон са 

врха“ како би се придодало на важности интерне ревизије и активностима које она спроводи.  

 Добра пракса је показала да подестик о року за спровођење препорука треба послати 

најпре власнику процеса који је ревидиран. Ако се препорука не изврши до следећег 

дефинисаног момента за пресек урађеног до тада подсетник се шаље власнику процеса са 

надређеним као функцијом која је информисана у том тренутку. Уколико се препорука не 

заврши до наредног дефинисаног момента, следећи подсетник се шаље вишем хијерархијскон 

нивоу. Ово се показало као добар алат. Предуслов је да виши менаџмент у компанији има 

спознају о значају спровођених препорука и да он по добијању информације о приближавању 

рока који је дефинисан за спровођење препоруке постави питање шта је урађено и шта је још 

потребно да би се налаз интерне ревизије затворио. 

Компаније могу да уведу универзални приступ када ће се вршити подсећање за рок 

препроуке, а моменат када треба да се упути подсетник може да зависи и од ризика препоруке 

и унапред одређеном року за њено спровођење.  

 У оним компанијама где је „тон са врха“ јачи, ризик од пробијања договорених рокова 

готово да не постоји. Изузимају се ситуације где је због неких техничкх решења и подешавања 

потребно више времена од иницијално планираног.  

 Што се тиче друге теме и уласка спровођења препорука у KPI клијената ревизије, 

мишљење чланова секције је да то није униформо решење. Међутим, постоје компаније где се 

извршење препоруке не налази у компеназационом пакету власника процеса, али се налази 

код највишег хијерархијског руководиоца.  

 Чланови Секције су се усагласили да санкције нису одговарајући механизам да се 

налози интерне ревизије изврше у компанији. Као једно од решења су предложени месечни 

или квартални састанци са извршним директомом на коме ће се пролазити отворене 

препоруке и на тај начин покушати да се изврши додатан притисак на организацију. 

 

2. Са члановима секције је подељено истраживање првог тромесечја у 2022. Gartner Emerging 

Risks, коју је објавила технолошко истраживачка консултанска компанија Gartner која се 

преко 40 година бави овом врстом привредних истраживања у преко 100 земаља. Укратко 

је указано на делове овог истраживања који се односе на тренутни ризик Украјине и Русије, 

на преглед регионалних ризика и на пет највећих ризика у настајању према 

потенцијалним приликама.  



 
Документ са овим истраживањем биће достављен члановима Секције уз Записник.  

Остала је отворена тема да би о детањима овог истраживања за неки други период чланови 

секције могли да буду детаљније упознати. 

 

3. Чланови Секције су обавештени о одржавању овогодишње конференције УИРС која је 

планирана за крај месеца септембра или почетак октобра. Чланови су охрабрени да 

размисле о узимању активног учешћа, као предавачи на овој конференцији. Од УИРС треба 

да стигне званични допис о одржавању конференције и позив члановима да размисле о 

темама излагања. 

 

4. Секција за привреду је основана 2020. Због специфичих оклоност, Ковид-19, чланови 

Секције се нису ни једном до сада срели уживо. Јавила се потреба да се чланови Секције 

окупе и да тема окупљања буде мање формална. Окупљање би се одржало у простору и 

термину за који би се чланови секције договорили. Испитивање би било највероватније 

организовано у форми упитника. 

Проверити са комисијом за CPE поене да ли постоји могућност стицања CPE поена за овакав 

вид активности и обавестити чланове Секције о томе. 

 

5. Тема седећег састанка ће бити једна од раније номинованих тема: 

• Однос менаџмента и интерне ревизије, односно начин каријерног развоја интерних 

ревизора у организацијама искуство и пракса  

• Како сарађивати са клијентом који није вољан за сарадњу?  

 Начин и савети из праксе како унапредити вештите комуникације и презентације 

извештаја интерне ревизије посебно у ситуацијама када су препоруке негативне; како 

комуницирати са незгодним сарадницима и разлике у тону и начину презентовања извештаја и 

препорука различитим организационим нивоима  

• Ciber security и ИТ ревизија, размена мишљења и савети око спровођења   

• Data management, размена мишљења и искустава приликом његовог увођења и 

контроле  

 На списак је додата и тема KPI интерне ревизије. 

 

Упућен је позив члановима Секције да на имејл Секције пошаљу предлог теме о којој 

желе да се најпре говори и да такође буду слободни да узму активно учешће у вођењу састанка 

Секције, презенотавања неке од тема члановима. 

 

Следећи састанак Секције за привреду је заказан за четвртак 02.06.2022. од 14:00 

часова. 

 

  

                                                                                                                Записник је припремила 

Београд, 18.04.2022.                     Марија Ђорђевић 

        /председник секције за привреду/ 


