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КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА                                                                 

САВЕТ КОМОРЕ 

Број: 835/11 

Београд, 29.09.2011. године 

                    

 

     На основу члана 23. став 1. тачка 29. Статута Коморе овлашћених ревизора, чл. 6. и 8. 

Програма полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, 

           Савет Коморе овлашћених ревизора, на четрдесетдеветој седници одржаној дана  

29.09.2011. године, доноси          

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПОЛОЖЕНИХ ПРЕДМЕТА КОД ПОЛАГАЊА 

ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ПО  

ПРОГРАМИМА КОМОРЕ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА  

 

  

 Код оцене захтева за признавање полoжених предмета на испиту за стицање 

професионалног завања овлашћени ревизор, на основу члана 6. Програма полагања испита за 

стицање професионалног звања овлашћени ревизор, Коморе овлашћених ревизора, Комисија за 

спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање ће утврђивати да ли, 

испити које су подносиоци захтева положили на основним студијама у оквиру четворогдишњег 

студијског програма, или постдипломским студијама, на акредитованим високошколским 

установама у Републици Србији, одговарају садржини испита првог нивоа, обухваћених 

Програмом полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, Коморе 

овлашћених ревизора. 

 

 Приликом разматрање поменутих захтева, носиоци предмета првог нивоа, обухваћених 

Програмом полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, Коморе 

овлашћених ревизора, ће за сваки предмет првог нивоа, појединачно утврђивати степен 

сродности са предметима које су подносиоци захтева полагали на акредитованим 

високошколским установама у Републици Србији, а на основу наставног плана и програма 

достављеног од стране подносиоца захтева. По извршеном упоређивању програма, носиоци 

предмета првог нивоа, обухваћених Програмом полагања испита за стицање професионалног 

звања овлашћени ревизор, Коморе овлашћених ревизора, предложиће Комисији за спровођење 

испита, обуку и континуирано професионално усавршавање, усвајање Предлога Одлуке по 

захтеву за признавање предмета првог нивоа, по Програму Коморе овлашћених ревизора. 

 

  

   Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање 

предлаже Савету Коморе доношење Одлуке по захтеву за признавање предмета првог нивоа, по 

Програму Коморе овлашћених ревизора. 
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 О захтевима за признавање предмета првог нивоа, по Програму Коморе овлашћених 

ревизора одлучује Савет Коморе. 

 Одлука Савета Коморе о захтевима за признавање предмета првог нивоа, по Програму 

Коморе овлашћених ревизора је коначна и против ње се може покренути управни спор. 

     

 Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање ће 

предложити признавање предмет „Пословно право“ свим подносиоцима захтева који су пред 

комисијом Савезне владе положили испит „Привредно право“. 

 
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума 

за оцену захтева за признавање положених предмета код полагања испита за стицање 

професионалних звања по програмима Коморе овлашћених ревизора, број 543/10, коју је Савет 

Коморе донео на четрдесетпрвој седници одржаној  21.04.2010. године.   

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници 

Коморе. 

                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА 

                                                                                    Милош Мацура, с.р. 

 

 Ова одлука објављена је на интернет страници Коморе 30.09.2011. године и ступа на 

снагу 08.10.2011. године. 

 


