На основу члана 58. став 1. тачка 4) Закона о ревизији („Службени гласник РС“,
број 73/19) и члана 23. став 1. тачка 16) Статута Коморе овлашћених ревизора,
Савет Коморе овлашћених ревизора на седници одржаној 23.12.2020. године,
доноси
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА
ОВЛАШЋЕНИХ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим програмом утврђују се минимални захтеви у вези са континуираним
професионалним усавршавањем, начин спровођења и области континуираног
професионалног усавршавања и документовање континуираног професионалног
усавршавања овлашћених интерних ревизора.
Члан 2.
Овлашћени интерни ревизор дужан је да се континуирано професионално
усавршава у циљу унапређења знања, професионалних вештина и осталих
професионалних способности које се односе на професију интерне ревизије.
II. ОБЛИЦИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ ОВЛАШЋЕНОГ ИНТЕРНОГ
РЕВИЗОРА
Члан 3.
У смислу овог програма, овлашћени интерни ревизор може бити професионално
активан и професионално неактиван овлашћени интерни ревизор.
Члан 4.
Професионално активан овлашћени интерни ревизор у смислу овог програма је
овлашћени интерни ревизор који је запослен у привредном друштву и обавља послове
интерне ревизије у том друштву, или је запослен или на други начин ангажован на
пословима интерне ревизије у привредном друштву које пружа услуге уверавања или
консултантске услуге интерне ревизије другом прaвном лицу.
Професионално неактиван овлашћени интерни ревизор у смислу овог програма
је овлашћени интерни ревизор који обавља друге послове који нису послови интерне
ревизије, овлашћени интерни ревизор који је одсутан са радног места дуже од 6 месеци
из оправданих разлога (трудничко или породиљско одсуство, здравствени разлози,
случај мировања радног односа, неплаћено одсуство и слично) и овлашћени интерни
ревизор који је у пензији.
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III. УСЛОВИ КОНТИНУИРАНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА
Члан 5.
Обавезу континуираног професионалног усавршавања, овлашћени интерни
ревизор стиче почев од датума доношења Одлуке о издавању сертификата о стицању
професионалног звања овлашћени интерни ревизор.
Члан 6.
Професионално активан овлашћени интерни ревизор из члана 4. став 1. овог
програма, дужан је да се континуирано професионално усавршава у минималном
трајању од 20 часова у периоду од једне календарске године.
Професионално неактиван овлашћени интерни ревизор из члана 4. став 2. овог
програма, дужан је да се континуирано професионално усавршава у минималном
трајању од 10 часова у периоду од једне календарске године.
Изузетно од претходног става, овлашћени интерни ревизор који је био одсутан
са радног места дуже од 6 месеци из оправданих разлога (трудничко или породиљско
одсуство, здравствени разлози, случај мировања радног односа, неплаћено одсуство и
слично), није дужан да се континуирано професионално усавршава у години у којој је
одсуство започето, односно у години у којој је одсуство завршено.
Члан 7.
Уколико овлашћени интерни ревизор у току календарске године промени облик
професионалне активности из члана 4. овог програма, дужан је да се континуирано
професионално усавршава у минималном трајању од 10 часова у тој календарској
години.
Овлашћени интерни ревизор није дужан да се континуирано професионално
усавршава у календарској години у којој је донета Одлука о издавању сертификата о
стицању професионалног звања овлашћени интерни ревизор.
Члан 8.
Један час континуираног професионалног усавршавања у смислу овог програма
подразумева 45 минута ефективног временског трајања континуираног професионалног
усавршавања.
IV. ОБЛАСТИ КОНТИНУИРАНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА
Члан 9.
Континуирано професионално усавршавање се остварује у следећим областима:
1) интерна ревизија;
2) интерна контрола;
3) управљање ризицима;
4) рачуноводство и финансије;
5) корпоративно управљање;
6) управљање пројектима;
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7) управљање променама;
8) континуитет пословања и заштита података;
9) информационе технологије;
10) вештине комуникације;
11) друге специфичне области које доприносе унапређењу знања,
професионалних вештина и осталих професионалних способности које се односе
на професију интерне ревизије.
V. СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ НАДЛЕЖНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
Члан 10.
Овлашћени интерни ревизор је дужан да, у циљу континуираног
професионалног усавршавања, похађа обуку у организацији Коморе овлашћених
ревизора (у даљем тексту: Комора), односно високошколске установе, професионалног
тела, као и организације, са којима Комора има потписан споразум o сарадњи у вези са
организацијом континуираног професионалног усавршавања за овлашћене интерне
ревизоре у складу са овим програмом.
Одлуку о потписивању споразума из претходног става овог члана доноси Савет
Коморе уважавајући критеријум реномираности правних лица, односно звања,
стручности и професионалног искуства физичких лица која врше спровођење
континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора. Списак
установа и организација са којима Комора има потписан споразум о сарадњи из
претходног става овог члана, објављује се на интернет страници Коморе.
Члан 11.
Професионално активан овлашћени интерни ревизор дужан је да се
континуирано професионално усавршава у минималном трајању из члана 6. став 1. овог
програма и то на начин да присуствује и похађа едукације и семинаре у организацији
Коморе у трајању које није краће од 12 часова у једној календарској години.
Професионално неактиван овлашћени интерни ревизор дужан је да се
континуирано професионално усавршава у току једне календарске године
присуствовањем и похађањем едукација и семинара у организацији Коморе у
минималном трајању прописаном чланом 6. став 2. овог програма.
Члан 12.
У случају да је лице стекло професионално звање овлашћени интерни ревизор на
основу претходне одлуке Коморе о нострификацији овог професионалног звања
стеченог у иностранству, Комора ће признати континуирано професионално
усавршавање лица према захтевима изворне установе и међународне професионалне
асоцијације која је издала сертификат и лиценцу овлашћеном интерном ревизору чије је
професионално звање нострификовало, уз обавезу имаоца професионалног звања
овлашћени интерни ревизор да похађа едукације и семинаре у организацији Коморе у
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трајању које није краће од 6 часова у једној календарској години, а у складу са овим
програмом.
У случају да установе и професионалне асоцијације не прописују обавезност
континуираног професионалног усавршавања лица из претходног става овог члана, на
иста се примењује овај програм у свему у зависности од облика професионалне
активности овлашћеног интерног ревизора.
VI. ДОКУМЕНТОВАЊЕ КОНТИНУИРАНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
УСАВРШАВАЊА
Члан 13.
Овлашћени интерни ревизор дужан је да Комори достави потписану изјаву о
спроведеном континуираном професионалном усавршавању у форми коју је прописала
Комора (Прилог 1).
У случају да је овлашћени интерни ревизор лице из члана 6. став 3. овог
програма, исти је дужан да Комори достави обавештење о спречености за спровођење
континуираног професионалног усавршавања у форми коју је прописала Комора
(Прилог 2).
Изјаву и обавештење из става 1. и 2. овог члана, интерни ревизор је дужан да
Комори достави најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину у
којој је континуирано професионално усавршавање спроведено, односно у којој је
настала спреченост за спровођење континуираног професионалног усавршавања.
Члан 14.
Уколико је овлашћени интерни ревизор у току календарске године остварио број
часова континуираног професионалног усавршавања који је мањи од минималног броја
часова који је дефинисан чланом 6. став 1. овог програма, уз потписану изјаву о
континуираном професионалном усавршавању из члана 13. став 1. овог програма,
дужан је да Комори достави релевантан доказ о чињеницама на основу којих се
сврстава у одређени облик професионалне активности, односно доказ о чињеницама
које су довеле до промене облика професионалне активности у току календарске
године за коју се изјава подноси.
Релевантан доказ о чињеницама из става 1. овог члана, представља потврда
привредног друштва у којем је овлашћени интерни ревизор запослен или на други
начин агажован. Потврда обавезно садржи називе и описе радних места на којима је
лице било ангажовано у току календарске године за коју се подноси изјава из члана 13.
овог програма.
Уз обавештење о спречености за спровођење континуираног професионалног
усавршавања из члана 13. став 2. овог програма, овлашћени интерни ревизор дужан је
да Комори достави и релевантне доказе о наведеној спречености.
Члан 15.
На захтев Коморе, овлашћени интерни ревизор је дужан да достави копије доказа о
похађању курсева и семинара у циљу континуираног професионалног усавршавања.
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Како би потврде о похађању курсева, семинара и других облика едукације биле
признате, морају да садрже минимум следеће:
- Назив установе или професионалне организације који су организовали
континуирано професионално усавршавање у циљу уверавања да је Комора
имала закључен споразум o сарадњи у вези са организацијом континуираног
професионалног усавршавања за овлашћене интерне ревизоре у складу са овим
програмом са том установом или професионалном организацијом у моменту
организовања и одржавања едукације;
- Назив организоване едукације и/или опис садржаја едукације;
- Датум одржавања едукације;
- Ефективан број часова едукације;
- Потврду о завршеном курсу, семинару или друге организоване едукације.
VII. ПРОВЕРА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА О КОНТИНУИРАНОМ
ПРОФЕСИОНАЛНОМ УСАВРШАВАЊУ И МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА
Члан 16.
Комора је дужна да врши проверу да ли су сва лица која поседују сертификат
Коморе о стицању професионалног звања овлашћени интерни ревизор, осим лица из
члана 7. став 2. овог програма, испунила обавезе дефинисане чланом 13. овог програма.
Комора може да изврши проверу података наведених у изјави коју овлашћени
интерни ревизор доставља Комори.
У смислу претходног става овог члана, Комора може да захтева од овлашћених
интерних ревизора да доставе копије потврда о појединачним семинарима и
едукацијама које је овлашћени интерни ревизор навео у изјави.
Комора је дужна да провере из става 1. и 2. овог члана спроведе најкасније до
краја априла текуће године за претходну годину.
Члан 17.
У случају да Комора у току поступка провере из члана 16. овог програма утврди
одређене неправилности, о истим обавештава овлашћеног интерног ревизора и позива
га да се о утврђеним неправилностима, у року од 8 дана писмено изјасни. Уколико
овлашћени интерни ревизор не поступи по наведеном захтеву, или достави
неаргументовано образложење има се сматрати да није испунио обавезу континуираног
професионалног усавршавања у складу са овим програмом.
Члан 18.
Уколико овлашћени интерни ревизор који поседују сертификат Коморе о
стицању професионалног звања овлашћени интерни ревизор не испуни обавезу
континуираног професионалног усавршавања у складу са овим програмом, податак о
наведеном ће бити обелодањен у Регистру издатих сертификата за професионално
звање „овлашћени интерни ревизор“ који води Комора.
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У случају наведеног из става 1. овог члана, Комора је дужна да обавести
привредно друштво у којем је овлашћени интерни ревизор запослен или на други начин
агажован.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет
страници Коморе.

ПОТПРЕДСЕДНИК САВЕТА
__________________________
Петар Грубор
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Прилог 1

ИЗЈАВА О КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ УСАВРШАВАЊУ
ОВЛАШЋЕНОГ ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА

А. Подаци о овлашћеном интерном ревизору
Име и презиме
Број сертификата
Електронска пошта
Облик
професионалне
активности
последњег дана календарске године за коју
се подноси изјава
Да ли је у току календарске године за коју
се подноси изјава, овлашћени интерни
ревизор мењао облик професионалне
активности *

o
o

Професионално активан
Професионално неактиван

o
o

Да
Не

*Промена облика професионалне активности подразумева промену из облика професионално активан у
облик професионално неактиван и обрнуто у смислу Програма континуираног професионалног
усавршавања овлашћених интерних ревизора.

Б. Подаци о континуираном професионалном усавршавању
у ______________ години
Редни
број

Назив едукације

Организатор
едукације *

Област
континуираног
професионалног
усавршавања**

Датум
едукације

Број
часова
едукације
***

Укупан број часова едукације
*Организатори обука (семинара) могу бити Комора овлашћених ревизора и остали организатори обука
(семинара). Остали организатори обука (семинара) су високошколске установе, професионална тела,
односно организације, као и друга лица, са којима Комора има или је имала потписан споразум o
сарадњи у вези са организацијом континуираног професионалног усавршавања за овлашћене интерне
ревизоре на дан одржавања обуке (семинара).
**Навести област континуираног професионалног усавршавања којој тема едукације припада у смислу
члана 9. Програма континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора.
***Један час континуираног професионалног усавршавања подразумева 45 минута ефективног
временског трајања континуираног професионалног усавршавања.

В. Спецификација документације у прилогу изјаве

*У случају промене облика професионалне активности, лице је дужно да уз ову Изјаву достави
документацију у складу са чланом 14. став 1. и 2. Програма за континуирано професионално
усавршавање овлашћених интерних ревизора.

Г. Додатни коментари

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног интерног ревизора:
______________________________________

Прилог 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРЕЧЕНОСТИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО
УСАВРШАВАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА
А. Подаци о овлашћеном интерном ревизору
Име и презиме
Број сертификата
Електронска пошта

Б. Подаци о спречености за континуирано професионално усавршавање
овлашћеног интерног ревизора у ________ години
o
Разлог спречености за континуирано
професионално усавршавање:

o
o
o
o

Трудничко
или
породиљско
одсуство
Здравствени разлози
Мировање радног односа
Непаћено одсуство
Други разлози (навести)
__________________________

Датум почетка одсуства
Датум завршетка одсуства

В. Спецификација документације у прилогу изјаве

Г. Додатни коментари

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног интерног ревизора:
______________________________________

