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На основу члана 9. став 2. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, брoj 

62/13) и члана 23. став 1. тачка 13) Статута Коморе овлашћених ревизора, а уз 

сагласност Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије и Министарства финансија, 

Савет Коморе овлашћених, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПОЛАГАЊА 

ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА, ОДНОСНО ДЕЛА ИСПИТА ПРЕДВИЂЕНИХ 

ПРОГРАМОМ КОМОРЕ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови и уређује поступак за ослобађање 

полагања теоријског испита, односно дела испита предвиђених програмом Коморе 

овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора), за стицање звања овлашћени ревизор. 

 

II. ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА, ОДНОСНО ДЕЛА ИСПИТА 

 

Члан 2. 

Лице које има диплому универзитета, односно сертификат професионалног тела 

које је члан међународне или европске федерације рачуновођа, којим доказује да је 

положило један или више предмета утврђених програмом Коморе, може бити 

ослобођено полагања теоријског испита, односно дела испита. 

Подносиоци захтева за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела 

испита предвиђених програмом Коморе, у обавези су да уз поднет захтев доставе 

оверену фотокопију дипломе универзитета, односно сертификата професионалног тела 

које је члан међународне или европске федерације рачуновођа, којим доказују да су 

положили један или више предмета утврђених програмом Коморе, оверену фотокопију 

уверења издатог од стране институција наведених у ставу 1. овог члана, које садржи 

називе свих положених предмета, као и програм по коме је подносилац захтева полагао 

испите за стицање стручног, односно професионалног звања. 

 

Члан 3. 

Захтеви подносиоца, који су стручно, односно професионално звање стекли 

признавањем, неће се разматрати. 

Захтев подносиоца, који нема диплому, односно сертификат професионалног 

тела које је члан међународне или европске федерације рачуновођа, којим доказује да је 

положило један или више предмета утврђених програмом Коморе, неће се разматрати. 

Непотпуни захтеви неће се разматрати, већ ће подносиоци истих бити позвани 

да у року од 8 дана допуне документацију. 

У случају поступања подносиоца захтева супротно налогу из става 5. овог члана, 

захтев за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита предвиђених 

програмом Коморе неће бити разматран. 

   

III. ПОСТУПАК РАЗМАТРАЊА ЗАХТЕВА 

 

Члан 4. 

Степен сродности положених испита подносиоца захтева за ослобађање 

полагања теоријског испита, односно дела испита предвиђених програмом Коморе, са 
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испитима по програму Коморе, утврђује Комисија за спровођење испита, обуку и 

континуирано професионално усавршавање Коморе (у даљем тексту: Комисија). 

При разматрању захтева, Комисија ће упоређивати, од стране кандидата 

претходно достављен програм, са програмом Коморе, на основу чега утврђује проценат 

сродности положених испита подносиоца захтева, са испитом по програму Коморе. 

Комисија може захтевати од подносиоца захтева за ослобађање полагања 

теоријског испита, односно дела испита предвиђених програмом Коморе да, у року од 8 

дана допуни документацију, уколико при разматрању захтева установи да на основу 

расположиве документације није могуће прецизно установити степен сродности. 

 

Члан 5. 

Уколико Комисија установи да је степен сродности положених испита 

подносиоца захтева, са испитом по програму Коморе виши од 60 процената, а нижи или 

једнак 80 процената, донеће одлуку о ослобађању полагања дела испита предвиђеног 

програмом Коморе. 

Уколико Комисија установи да је степен сродности положених испита 

подносиоца захтева, са испитом по програму Коморе виши од 80 процената, донеће 

одлуку о ослобађању полагања теоријског испита предвиђеног програмом Коморе. 

Уколико Комисија установи да је степен сродности положених испита 

подносиоца захтева нижи или једнак 60 процената донеће одлуку да подносилац 

захтева не буде ослобођен полагања теоријског испита, односно дела испита 

предвиђених програмом Коморе. 

 

Члан 6. 

Одлука Комисије о захтеву за ослобађање полагања теоријског испита, односно 

дела испита предвиђених програмом Коморе је коначна и против исте се може 

покренути управни спор. 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

страници Коморе. 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                                                        Жарко Мијовић, с.р. 

 

 

 Објављено на интернет страници Коморе 04.03.2014. године, а ступа на снагу 

12.03.2014. године. 

 

 


