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КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА  

САВЕТ КОМОРЕ 

Број: 1912/14 

Београд, 20.05.2014. године 

 

На основу члана 23. став 1. тачка 16) Статута Коморе овлашћених ревизора, 

Савет Коморе овлашћених ревизора на седамдесетпетој седници одржаној 

20.05.2014. године,  доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ  

ЗВАЊА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

Члан 1. 

Комора овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора), врши 

нострификацију професионалних звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни 

ревизор стечених у иностранству, на основу иностраних диплома или других 

исправа којима се потврђује обученост за обављање послова професионалног звања 

овлашћени ревизор, односно овлашћени интерни ревизор, а које су издате од 

стране следећих иностраних организација и органа: 

1. Association of Chartered Certified Accountants; 

2. Institute of Internal Auditors, USA. 

 

Члан 2. 

  Комора врши нострификацију професионалних звања овлашћени ревизор и 

овлашћени интерни ревизор стечених у иностранству и на основу исправа о 

професионалном звању издатих од стране иностраних организација и органа који 

нису наведени у члану 1. овог правилника, под условом да Комисија за спровођење 

испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене 

ревизоре, односно Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано 

професионално усавршавање за овлашћене интерне ревизоре, на основу претходно 

извршене анализе, поуздано утврде да је полагање испита за стицање 

професионалних звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор у 

иностранству, спроведено по програму који одговара програму који прописује 

Комора, као и да је исправа о професионалном звању издата од стране иностране 

организације или органа у складу са домицилним законодавством. 

  

Члан 3. 

 Нострификацију професионалног звања овлашћени ревизор Комора врши на 

основу захтева за нострификацију који подноси лице које је стекло исправу о 

професионалном звању у иностранству и доказа о положеним испитима Право за 

овлашћене ревизоре и Порески систем у складу са Програмом полагања испита 

Коморе за стицање професионалног звања овлашћени ревизор. 
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Члан 4. 

Нострификацију професионалног звања овлашћени интерни ревизор Комора 

врши на основу захтева за нострификацију који подноси лице које је стекло 

исправу о професионалном звању у иностранству,  уколико подносилац захтева 

испуњава следеће услове: 

 

1)  стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са законом 

којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године; 

2)  стечено радно искуство у радном односу на неодређено или одређено време 

на пословима законске ревизије или интерне ревизије, у трајању од три 

године, односно стечено радно искуство у радном односу на неодређено или 

одређено време на пословима рачуноводства, у трајању од пет година; 

3)   активно знање српског језика (за стране држављане);  

4)   да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање 

      ових послова. 

Иностране дипломе о стицању високе школске спреме морају да буду 

нострификоване у Репиблици Србији. 

 

Члан 5. 

Исправа о професионалном звању стечена у иностранству, доставља се уз 

захтев за нострификацију професионалног звања у овереној фотокопији, преведена 

на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. Оригинал исправе о 

професионалном звању стечене у иностранству подноси се на увид Комори. 

 

Члан 6. 

 Исправа о професионалном звању доставља се са потврдом „apostille“ издате 

од стране надлежног органа државе из које исправа о професионалном звању 

потиче, у складу са Конвенцијом о укидању потребе легализације страних јавних 

исправа („Службени лист ФНРЈ“ – додатак, бр. 10/62 – у даљем тексту: 

Конвенција),  или са овером дипломатско – конзуларног представништва те 

државе.  

 

Члан 7. 

Комора може спровести поступак нострификације професионалног звања и 

разматрањем одређеног акта  у форми која важи у домицилној држави, под условом 

да је са сигурношћу утврђено да је исправа о професионалном звању веродостојна, 

да недвосмислено доказује стицање професионалног звања овлашћени ревизор, или 

овлашћени интерни ревизор и да је снабдевена службеним потписом и печатом 

надлежног органа или организације. 

Комора задржава право да у поступку нострификације који се спроводи у 

складу са ставом 1. овог члана, врши проверу веродостојности садржине исправе о 

професионалном звању. 

Комора ће поступати по захтеву за нострификацију у складу са ставом 1. и 

2. овог члана, у случајевима када постоје разлози који у техничком смислу 

отежавају поступак легализације као што су: ненадлежност дипломатско – 
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конзуларног представништва у Републици Србији за легализацију исправе о 

професионалном звању, удаљеност земље чији је орган у складу са домицилним 

прописима надлежан за легализацију и у другим сличним оправданим случајевима. 

 

Члан 8. 

 Одлуку по захтеву за нострификацију професионалних звања стечених у 

иностранству доноси Савет Коморе.  

Одлука Савета из става 1. овог члана је коначна и против ње се може 

покренути управни спор. 

   

   Члан 9. 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

                                                                                             Жарко Мијовић 

 


