
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а  

 

 

 

 

 

СУСРЕТИ    ИНТЕРНИХ    РЕВИЗОРА    У    НОВОМ    САДУ 

20. новембар 2014. године    

Удружење интерних ревизора Србије у 

сарадњи са Привредном комором Војводине, 

организује једнодневни едукативни скуп под 

називом „Сусрети интерних ревизора у 

Новом Саду“. 

Скуп је намењен интерним ревизорима у јавном 

и приватном сектору, директорима, менаџменту 

и члановима управе (надзорни одбор и одбор 

за ревизију) и свим осталим кoји желе да се 

упознају са професијом интерне ревизије. 

Предавачи на овом скупу су чланови 

Удружења интерних ревизора, искусни 

стручњаци, професионалци из области интерне 

ревизије и професори универзитета. 

Теме  /теорија и пракса/ 

 Интерна ревизија и придруживање ЕУ-

поглавље 32 

 Корпоративно управљање-однос интерне 

ревизије и комисије за ревизију 

 Шта пословодство може очекивати од 

интерне ревизије 

 Кључни индикатори успешности рада 

интерне ревизије 

 Пут ка квалитету-водич кроз корак по корак 

ка интерној ревизији светске класе 

 Интерна контрола-примери из праксе 

 Смернице интерне ревизије за јавни сектор 

 Истраживање „Пулс професије“ интерне 

ревизије у Србији 

КОТИЗАЦИЈА ПО УЧЕСНИКУ: 

 Чланови УИРС ..7.000,00 динара 

 Остали ................9.000,00 динара 

 Гости Привредне коморе Војводине  по позиву 

(не плаћају котизацију) 

За два и више учесника из исте организације котизација се 

смањује за 1.000,00 динара по учеснику. 

Уплата на текући рачун Удружења интерних ревизора Србије:       

160-306456-74 

Место одржавања: 

Привредна комора Војводине 
Мастер центар, III спрат, велика сала 

ул. Хајдук Вељкова 11 

Нови Сад 
Мапу можете преузети на сајту ПКВ: 

www.pkv.rs/node/5 

 

Пријаве се шаљу путем е-maila на адресу vukovic.mira@yahoo.com Образац пријаве може се преузети на 

сајту Удружења интерних ревизора Србије: www.uirs.rs или ПКВ www.pkv.rs Плаћање се врши на основу 

предрачуна који се доставља електронским путем. По уплати УИРС ће поштом доставити оригинални рачун. 

Крајњи рок за пријаву и уплату је 18. новембар 2014. Контакт телефон УИРС: +381 64 610 59 94 

Гости ПКВ попуњене пријаве, као потврду доласка, шаљу на е-mail адресу ПКВ: psistem@pkv.rs 

Контакт телефон ПКВ: +381 21 480 37 48; +381 21 480 37 74 

Привредна комора Војводине 

Хајдук Вељкова 11, Нови Сад 

Тел: +381  21 480 37 74 

Е- mail: psistem@pkv.rs 

Особа за контакт: Зорица Радосављевић 

www.pkv.rs 

 

Удружење интерних ревизора Србије 

Кичевска 15, 11111 Београд 

ПИБ: 105666969, Матични број: 17735390 

Председник: Јозефина Беке -Тривунац  (+381 63 287095);   

Секретар: Мира Вуковић (+381 64 610 5994) 
Е-mail: office@uirs.rs                                              www.uirs.rs 

6 CPE 

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима. Презентације предавача моћи ће да се преузму 

са сајта УИРС после одржаног скупа.                                                                                           © УИРС 2014. Сва права задржана. 

  ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ: 

 



СУСРЕТИ    ИНТЕРНИХ    РЕВИЗОРА    У    НОВОМ    САДУ 
 

20. новембар 2014. године 

Привредна комора Војводине, Хајдук Вељкова 11, Мастер центар III спрат, велика 
сала 

  

Четвртак, 20. новембар 2014.                            ПРОГРАМ 
09.00-09.30 Регистрација учесника  

09.30-09.45 

 

Поздравна реч 

 

���� Ратко Филиповић, дипл.инг. 

Председник Привредне коморе Војводине 

 ���� Др Јозефина Беке -Тривунац, CIA, Председник Удружења 

интерних ревизора Србије 

09.45-11.45 Пленарни део I   

����  Потреба за интерном финансијском 

контролом у јавном сектору 
Горан Цвејић 

Министарство финансија 

Републике Србије - ЦЈХ 

����  Корпоративно управљање-однос интерне 

ревизије и комисије за ревизију 

Проф.др Бранислав 

Неранџић – члан УИРС 

Факултет техничких наука       

Нови Сад 

����  Међузависност интерне ревизије и система 

интерних контрола 
Милица Станков 

ЈВП „Воде Војводине“  

Нови Сад 

����  Улога интерне ревизије у имплементацији 

модела финансијског управљања и контроле 
Мр Емил Живков „Транснафта“ Панчево 

11.45 – 12.10 Пауза - кафa 

12.10 -1 3.50 Пленарни део II   

����  
Смернице интерне ревизије за јавни сектор 

Олга Антић, CIA, члан 

УИРС 
Народна банка Србије 

����  Кључни индикатори успешности интерне 

ревизије 

Оливера Радовић, дипл.ек - 

члан УИРС 
ЈП Електромрежа Србије-Београд 

����  Пут ка квалитету-водич корак по корак ка 

интерној ревизији светске класе 

Марија Бановић, CIA, члан 

УИРС 

„Дунав“ Друштво за управљање 

добровољним пензијским фондом  

13.50-14.20 Пауза-коктел 

14.20-16.15 Пленарни део III   

����  Интерна контрола-примери из праксе Мира Вуковић, дипл.ек. УИРС 

����  Шта пословодство може очекивати од 

интерне ревизије 

Милица Рапаић, CIA - члан 

УИРС 
Banca Intesa a.d. Београд 

����  
Истраживање „Пулс професије“ у Србији Проф. др Веселин Перовић 

Факултет техничких наука       

Нови Сад 

16.15 Крај рада   

Презентације са скупа биће објављене на сајту УИРС www.uirs.rs 

 

 

 

 

 

Привредна комора Војводине                                     www.pkv.rs 

 

Удружење интерних ревизора Србије                     www.uirs.rs 

 
Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима. 

Учесници скупа, носиоци „CIA“ остварују право на 6 бодова континуиране професионалне едукације  

(„CPE“). Потврда о учешћу на скупу биће послата учесницима, на њихов захтев, електронским путем. 


