
На основу члана 57. став 1. тачка 5) Закона о ревизији („Службени гласник РС”, 

брoj 62/13) и члана 23. став 1. тачка 5) Статута Коморе овлашћених ревизора, а уз 

сагласност Министарства финансија, Савет Коморе овлашћених ревизора, доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О МИНИМУМУ РАДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА ЧИНИ САДРЖАЈ 

РЕВИЗОРСКЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се дефинише минимум радне документације која чини садржај 

методологије обављања ревизије финансијских извештаја (у даљем тексту: ревизорска 

методологија) коју друштва за ревизију, у складу са Међународним стандардима ревизије, 

доносе као сопствени акт и примењују приликом спровођења процедура ангажовања и 

извршавања ревизије финансијских извештаја у складу са Законом о ревизији. 

 

Члан 2. 

Минимум радне документације која чини садржај ревизорске методологије 

представља основ за детаљнију разраду и додатна појашњења сваке појединачне тачке 

Правилника. Свако друштво за ревизију доноси сопствену методологију обављања 

ревизије финансијских извештаја на основу овог правилника. 

 

Члан 3. 

Ревизорска методологија, донета појединачно од стране сваког друштва за ревизију, 

треба да садржи документовање следећих области са својом даљом разрадом у детаљима 

ревизорског приступа: 

1) Одговорност руководства друштва за ревизију за систем контроле квалитета; 

2) Прихватање клијента и наставак ангажовања (друга и наредне године); 

3) Планирање ревизије; 

4) Разумевање клијента ревизије и његовог окружења; 

5) Материјалност; 

 6) Идентификовање и процена ризика материјално погрешног исказа; 

 7) Разумевање интерних контрола клијента ревизије; 

 8) Разматрање начела сталности пословања; 

 9) Ревизорско узорковање; 

 10) Ревизорски одговор на процењене ризике; 

 11) Повезане стране; 

 12) Преглед Напомена уз финансијске извештаје; 

 13) Преглед финансијских показатеља укључених у годишње извештаје 

акционарских правних лица; 

 14) Консултације у оквиру ревизорског ангажовања; 

 15) Ревизорски доказ; 

 16) Комплетирање и завршетак ревизије; 



 17) Процес контроле квалитета ревизије; 

 18) Ревизорска документација и сачињавање коначног ревизорског досијеа; 

 19) Саопштавање значајних налаза ревизије и уочених значајних недостатака у 

интерној контроли управи клијента ревизије; 

 20) Извештај о ревизији финансијских извештаја (у даљем тексту: Извештај); 

 21) Обавезност документовања. 

 

Одговорност руководства друштва за ревизију за систем контроле квалитета 

 

Члан 4. 

У складу са Међународним Стандардом Контроле Квалитета 1 (International 

Standard on Quality Controle – ISQC 1, у даљем тексту: МСКК 1) друштво за ревизију 

сопственим актом у форми Правилника о контроли квалитета утврђује политике и 

процедуре у сврху успостављања и одржавања система контроле квалитета. Ове политике 

и поступци укључују следеће елементе:  

1) одговорност руководства за квалитет рада друштва за ревизију, 

2) релевантне етичке захтеве, 

3) прихватање и наставак ангажовања код клијената, 

4) кадрове, 

5) спровођење ангажовања, 

6) надзор / мониторинг. 

Друштво за ревизију утврђује политике и процедуре намењене промовисању 

културе у оквиру друштва за ревизију засноване на схватању да је квалитет најважнији 

приликом извршења ангажовања.  

Друштво за ревизију утврђује политике и процедуре осмишљене за пружање 

уверавања у разумној мери да друштво за ревизију и запослени у њему испуњавају 

одговарајуће захтеве за независношћу и да раде у складу са релевантним етичким 

захтевима који се односе на интегритет, објективност, професионалну оспособљеност и 

дужну пажњу, поверљивост и професионално понашање. 

Друштво за ревизију утврђује политике и процедуре за прихватање или наставак 

сарадње са клијентом које пружају разумно уверавање да ће друштво за ревизију 

прихватити или наставити сарадњу са клијентом само уколико је друштво за ревизију: 

1) компетентно за обављање ангажовања и поседује време и ресурсе за то, 

2) усклађено са релевантним етичким захтевима, 

3) размотрило интегритет клијента и нема информација на основу којих би се могло 

закључити да не постоји интегритет клијента. 

Друштво за ревизију утврђује политике и процедуре осмишљене да пруже разумно 

уверавање да друштво за ревизију има довољно стручних кадрова посвећених етичким 

принципима неопходним за извршење ангажовања у складу са професионалним 

стандардима и издавање Извештаја од стране друштва за ревизију или партнера на 

ангажовању који је у складу са датим околностима. Друштво за ревизију утврђује 



политике и процедуре осмишљене да пруже разумно уверавање да су ангажовања 

укључујући консултације и контролни преглед квалитета ангажовања извршена у складу 

са професионалним стандардима и применљивим регулаторним и законским захтевима и 

да су објављени Извештаји у складу са датим околностима. Те политике и процедуре 

подразумевају дефинисање питања релевантних за промовисање доследности у квалитету 

спровођења ангажовања, одговорности за надзор и одговорности за преглед.    

Друштво за ревизију утврђује политике и процедуре осмишљене тако да пруже 

разумно уверавање да је систем контроле квалитета релевантан, адекватан, ефективан и 

примењен у пракси, укључујући и континуирану евалуацију контроле квалитета друштва 

за ревизију, као и периодични преглед најмање једног завршеног ангажовања за сваког 

партнера у ангажовању.    

 

Прихватање клијента и наставак ангажовања (друга и наредне године) 

 

Члан 5. 

Друштво за ревизију утврђује политике и процедуре за прихватање нових клијената 

ревизије и наставак сарадње са постојећим клијентима ревизије. Овим политикама и 

процедурама се утврђује да ли постоје предуслови за обављање ревизије и потврђује да ли 

постоји међусобно разумевање између друштва за ревизију и руководства клијента 

ревизије, или где је то применљиво лица овлашћених за управљање, о условима 

ревизорског ангажовања.  

У циљу потврде постојања предуслова за обављање ревизије, друштво за ревизију  

ревизорском методологијом уређује документовање закључака у вези са: 

1) оценом интегритета клијента ревизије, 

2) испуњеношћу релевантних етичких захтева, укључујући и независност, 

 3) располагањем друштва за ревизију са адекватним ресурсима за извршење 

ангажовања, укључујући кадрове и време, 

 4) прихватљивошћу оквира финансијског извештавања који клијент ревизије 

користи за припрему финансијских извештаја и  

 5) постојањем или непостојањем значајних ризика у вези са прихватањем или 

наставком ангажовања.  

У циљу документовања постојања међусобног разумевања између клијента ревизије 

и друштва за ревизију о условима ревизорског ангажовања, друштво за ревизију прибавља 

Писмо о ангажовању које садржи: 

1) циљ и делокруг ревизије финансијских извештаја, 

2) одговорности ревизора, 

3) одговорности руководства клијента, 

 4) идентификацију применљивог оквира финансијског извештавања за припрему 

финансијских извештаја, и 

 5) објашњење очекиваног формата и садржаја свих извештаја које ће припремити 

ревизор.  



Планирање ревизије 

 

Члан 6. 

Планирање ревизије подразумева успостављање опште ревизорске стратегије за 

ангажовање и развијање плана ревизије. 

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање: 

1) опште стратегије ревизије, 

2) плана ревизије, 

 3) свих значајних измена опште стратегије или плана ревизије извршених током  

ревизорског ангажовања, као и разлоге тих измена. 

Документовање опште стратегије ревизије садржи најмање:  

1) обим ресурса алоцираних на одређене области ревизије, односно број чланова 

тима који ради на ангажовању,  

2) распоред ресурса, односно распоред чланова тима са одговарајућим искуством на 

специфичне области ревизије или ангажовање стручњака у вези са сложеним питањима,  

3) време коришћења ресурса, 

4) управљање, усмеравање и надзор у погледу ресурса, односно документовање 

састанака чланова тима, начина на који се врши преглед од стране партнера ангажовања и 

закључка да ли треба вршити контролни преглед квалитета ангажовања. 

Општа стратегија ревизије се може сумирати и у облику меморандума који садржи 

кључне одлуке у вези са делокругом, временом и спровођењем ревизије. 

Документовање плана ревизије најмање садржи:  

1) природу, време и обим планираних поступака процене ризика, и  

2) природу, време и обим планираних даљих поступака ревизије на нивоу тврдње 

као одговор на процењене ризике.   

Друштво за ревизију ради документовања плана ревизије може користити 

стандардне програме ревизије или контролне листе.   

 

Разумевање клијента ревизије и његовог окружења 

 

Члан 7. 

Стицање разумевања клијента ревизије и његовог окружења је динамички процес 

прикупљања, ажурирања и анализирања информација током ревизије. Стечено разумевање 

клијента ревизије и његовог окружења, ревизору служи као полазна основа за планирање 

ревизије, процену ризика материјално погрешних исказа на нивоу финансијских извештаја 

и на нивоу тврдње, утврђивање материјалности и просуђивање током ревизије. 

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање стеченог 

разумевања клијента ревизије и његовог окружења. 

Документовање стеченог разумевања клијента ревизије и његовог окружења 

садржи:  



1) дискусију чланова тима који ради на ангажовању о осетљивости финансијских 

извештаја клијента ревизије на материјално погрешне исказе, као и значајне одлуке које су 

донете; 

2) релевантне факторе привредне гране у којој клијент ревизије послује а који 

укључују: 

(1) тржиште на коме наступа, 

(2) производни и продајни асортиман клијента ревизије, 

(3) његове кључне добављаче и купце;  

3) релевантне регулаторне факторе који укључују: 

(1) применљиви оквир финансијског извештавања, 

(2) законодавно и политичко окружење; 

4) друге екстерне факторе, уколико имају утицаја на клијента ревизије, а који 

укључују: 

(1) опште привредне услове, 

(2) каматне стопе, 

(3) инфлацију; 

5) кључне елементе стеченог разумевања природе клијента ревизије укључујући: 

(1) његово пословање, 

(2) власничку и управљачку структуру, 

(3) врсте инвестиција које врши, 

(4) његову организациону структуру, 

(5) начин на који се финансира; 

6) кључне елементе стеченог разумевања избора и примене рачуноводствених 

политика клијента ревизије, као и разлоге за измене; 

7) кључне елементе разумевања циљева и стратегију клијента ревизије, као и 

идентификоване пословне ризике који могу довести до ризика материјално погрешних 

исказа; 

8) кључне елементе стеченог разумевања система мерења перформанси клијента 

ревизије. 

Друштво за ревизију самостално уређује начин на који се ова питања документују. 

На форму и обим документовања разумевања клијента и његовог окружења утичу 

природа, величина и сложеност клијента ревизије, расположивост информација и  

ревизорска методологија.  

 

Материјалност 

 

Члан 8. 

Ревизор примењује концепт материјалности приликом планирања и спровођења 

ревизије, као и у процени ефеката који идентификовани и неисправљени погрешни искази 

имају на финансијске извештаје у целости, као и на формирање мишљења у Извештају. 



Друштво за ревизију ревизорском методологијом одређује начин на који се утврђује 

материјалност, а у складу са Међународним стандардима ревизије.  

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање 

разматрања у вези са материјалношћу финансијских извештаја, а најмање документује: 

1) материјалност за финансијске извештаје у целини, 

2) уколико је то применљиво, ниво или нивое материјалности за посебне класе 

трансакција, салда на рачуну и обелодањивања, 

3) материјалност перформансе (оперативну материјалност), 

4) сва ревидирања ставки.  

 

Идентификовање и процена ризика материјално погрешног исказа 

 

Члан 9. 

Ревизор идентификује и процењује ризике материјално погрешног исказа на нивоу 

финансијских извештаја и нивоу тврдње за класе трансакција, салда рачуна и 

обелодањивања, како би креирао основу за осмишљавање и примену даљих ревизорских 

поступака. 

У смислу става 1. овог члана, ревизор: 

1) идентификује ризике током стицања разумевања клијента ревизије и његовог 

окружења, укључујући и релевантне контроле које се односе на ризике и разматрање класа 

трансакција, салда рачуна и обелодањивања у финансијским извештајима, 

2) процењује идентификоване ризике и разматра да ли су они прожимајући у односу 

на финансијске извештаје у целости и да ли потенцијално утичу на многе тврдње, 

3) повезује идентификоване ризике са потенцијалним негативним догађајима на 

нивоу тврдње, узимајући у обзир релевантне контроле које ревизор планира да тестира, и 

4) разматра вероватноћу погрешног исказа, укључујући могућност вишеструких 

погрешних исказа, и да ли је потенцијални погрешни исказ такве врсте да би могао да 

резултира материјално погрешним исказом. 

Као део поступка процене ризика, ревизор одлучује по сопственој процени да ли 

било који од идентификованих ризика представља значајан ризик. Уколико ревизор утврди 

да постоји значајан ризик, ревизор стиче разумевање контрола клијента ревизије 

укључујући и контролне активности које су релевантне за ризик.  

Ревизор идентификује и ризике за које се само суштинским поступцима не може 

обезбедити довољно адекватних ревизорских доказа. У том случају, контроле клијента 

ревизије над таквим ризицима су релевантне за ревизију и ревизор стиче разумевање о 

њима. 

Услед прибављања додатних ревизорских доказа ревизор током ревизије може 

ревидирати своју процену ризика материјалне грешке на нивоу тврдње.  

Поступци процене ризика укључују следеће: 



1) испитивање руководства и других запослених код клијента ревизије, а који по 

процени ревизора могу имати информације које могу помоћи приликом идентификовања 

ризика материјално погрешног исказа, 

2) аналитичке поступке, 

3) посматрање и проверу, 

4) информације прибављење у претходним периодима. 

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање 

идентификованих значајних ризика и ризика за које се само суштинским поступцима не 

може обезбедити довољно адекватних ревизорских доказа. 

Документовање значајних ризика и ризика код којих само суштинске процедуре 

нису довољне садржи:  

1) спроведене поступке процене ризика, 

2) идентификоване и процењене значајне ризике и ризике код којих само суштинске 

процедуре нису довољне, 

3) ревизорски одговор на идентификоване и процењене значајне ризике и ризике 

код којих само суштинске процедуре нису довољне. 

Друштво за ревизију самостално ревизорском методологијом уређује начин на који 

се ова питања документују. Резултати процене ризика могу бити документовани одвојено 

или као део ревизорске документације даљих поступака.  

Узимајући у обзир инхерентна ограничења ревизије, постоји неизбежан ризик да 

неки материјално погрешни искази неће бити откривени иако је ревизија правилно 

планирана и извршена у складу са Међународним стандардима ревизије.  

 

Разумевање интерних контрола клијента ревизије 

 

Члан 10. 

Ревизор стиче разумевање интерних контрола клијента ревизије које су релевантне 

за ревизију, процењује њихове карактеристике и да ли се контроле примењују. У циљу 

стицања разумевања интерних контрола релевантних за ревизију, ревизор спроводи 

следеће поступке: 

1) испитивање запослених, 

2) посматрање примене специфичних контрола, 

3) проверу докумената и извештаја, 

4) праћење трансакција које се спроводе путем информационог система значајног за 

финансијско извештавање. 

Компоненте интерне контроле о којима ревизор стиче разумевање обухватају: 

1) контролно окружење, 

2) поступак процене ризика у ентитету, 

3) информациони систем, 

4) контролне активности, 

5) надзор над контролама. 



Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање кључних 

елемената стеченог разумевања сваке компоненте интерне контроле клијента ревизије које 

су релевантне за ревизију. 

Документовање кључних елемената стеченог разумевања контролног окружења 

садржи:  

1) процену да ли је руководство клијента ревизије успоставило и одржава културу 

поштења и етичког понашања,  

2) процену да ли контролно окружење клијента ревизије обезбеђује основу за друге 

компоненте интерне контроле. 

Документовање кључних елемената стеченог разумевања поступка процене ризика 

код клијента ревизије садржи:  

1) оцену поступака које је клијент ревизије установио за идентификовање 

пословних ризика релевантних за финансијско извештавање, процену њиховог значаја, 

оцену вероватноће њихове појаве и одлучивање о мерама које треба предузети у вези са 

тим ризицима, уколико је клијент ревизије успоставио такве поступке,  

2) оцену да ли је непостојање документованог поступка процене ризика клијента 

ревизије одговарајуће за дате околности, уколико клијент ревизије није установио такве 

поступке или је установио ad hoc поступак процене ризика. 

Документовање кључних елемената стеченог разумевања информационог система 

клијента ревизије садржи:  

1) врсте трансакција у пословању клијента ревизије које су значајне за финансијске 

извештаје, 

2) поступке којима се те трансакције иницирају, евидентирају, обрађују и по 

потреби коригују, преносе у главну књигу и извештава се о њима, 

3) помоћне евиденције, подржавајуће информације и конта у финансијским 

извештајима која се користе за иницирање, евидентирање, обраду и извештавање о тим 

трансакцијама, 

4) начин на који информациони систем, поред класа трансакција, бележи друге 

догађаје и услове значајне за финансијске извештаје, 

5) поступке финансијског извештавања које клијент ревизије користи за припрему 

финансијских извештаја, укључујући значајне рачуноводствене процене и обелодањивања, 

6) контроле које клијент ревизије спроводи у вези са евиденцијама, укључујући и 

несвакидашње уносе ради евидентирања непериодичних, несвакидашњих трансакција или 

усаглашавања, 

7) комуникацију између руководства и лица овлашћених за управљање о улогама, 

одговорности и значајним питањима у вези са финансијским извештавањем, као и екстерне 

комуникације као што је она са регулаторним телима.     

Документовање кључних елемената стеченог разумевања контролних активности 

клијента ревизије релевантних за ревизију, односно оних контролних активности за које 

ревизор просуђује да их је неопходно разумети садржи:  

1) циљеве контролне активности клијента ревизије, 



2) организационе делове укључене у контролну активност,  

3) опис контролне активности, 

4) оцену да ли је контролна активност адекватно дизајнирана и имплементирана. 

Ревизија не захтева разумевање свих контролних активности које су релевантне за 

сваку значајну класу трансакција, салда рачуна и обелодањивања у финансијским 

извештајима или за сваку тврдњу која се на њих односи.   

Документовање кључних елемената стеченог разумевања надзора над контролама 

садржи:  

1) начин на који клијент ревизије врши надзор над интерним контролама, 

2) начин на који клијент ревизије иницира корективне активности над уоченим 

недостацима у контролама,  

3) разумевање функције интерне ревизије, уколико клијент ревизије поседује сектор 

интерне ревизије. 

 

Разматрање начела сталности пословања 

 

Члан 11. 

Према претпоставци сталности пословања, привредно друштво се посматра као 

субјект који наставља са пословањем у догледној будућности.  

Ревизор испитује прикладност примене начела сталности пословања од стране 

руководства у припреми финансијских извештаја, и доноси закључак да ли постоје 

материјално значајне неизвесности у вези са способношћу клијента ревизије да настави 

пословање по начелу сталности пословања.  

Могући ефекти инхерентних ограничења на способност ревизора да открије 

материјално погрешне исказе су већи за будуће периоде, јер ревизор не може предвидети 

будуће догађаје или услове. Услед тога, одсуство било каквих назнака у Извештају у вези 

са неизвесностима везаним за начело сталности, се не може сматрати гаранцијом 

способности клијента ревизије да настави пословање по том начелу. 

Поступци процене ризика подразумевају: 

1) да уколико је руководство клијента ревизије извршило прелиминарну процену 

способности ентитета настави пословање у складу са начелом сталности пословања, 

ревизор дискутује о тој процени и утврђује да ли је руководство идентификовало 

постојање догађаја или услова који могу да изазову сумњу у вези са способношћу клијента 

ревизије да настави пословање по начелу сталности пословања, и уколико је то случај о 

плановима руководства на који начин ће их решити, 

2) да уколико таква процена није извршена, ревизор дискутује о основи за 

намеравану примену сталности пословања и испитује руководство да ли постоје догађаји 

или услови који могу да изазову сумљу у вези са способношћу клијента ревизије да 

настави пословање по начелу сталности пословања, 

3) евалуацију процене руководства у вези са способношћу клијента ревизије да 

настави пословање у складу са начелом пословања, 



4) испитивање руководства да ли има сазнања о догађајима или условима који се 

односе на период након периода за који је руководство извршило процену, а који могу да 

изазову сумњу у вези са способношћу клијента ревизије да настави пословање по начелу 

сталности пословања.  

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање: 

1) спроведених поступака процене ризика, 

2) резултата спроведених поступака.  

 

Ревизорско узорковање 

 

Члан 12. 

Ревизорско узорковање помаже ревизору да прикупи и процени ревизорски доказ о 

некој карактеристици одабране ставке, ради доношења или помоћи у доношењу закључка 

о целокупној популацији. Ревизорско узорковање се може базирати на статистичком и 

нестатистичком приступу узорковању. 

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује начин вршења 

узорковања.  

 

Ревизорски одговор на процењене ризике 

 

Члан 13. 

Ревизор спроводи ревизорске поступке како би прикупио довољно адекватних 

доказа у циљу формирања мишљења о финансијским извештајима клијента ревизије. С 

тим у вези, ревизор осмишљава и примењује опште одговоре на ризике материјално 

погрешних исказа на нивоу финансијских извештаја и даље ревизорске поступке чија су 

природа, време и обим одговарајући за процењене ризике материјално погрешних исказа 

на нивоу тврдње. 

Општи одговори на ризике материјално погрешних исказа на нивоу финансијских 

извештаја могу обухватити: 

1) наглашавање потреба да ревизорски тим одржава став професионалног 

скептицизма, 

2) укључивање кадрова са већим искуством  или кадрова са посебним вештинама 

или ангажовање стручњака, 

3) вршење додатног надзора, 

4) укључивање додатних елемената непредвидивости при одабиру даљих 

ревизорских поступака, 

5) опште промене природе, времена и обима ревизорских поступака. 

Ревизорски поступци као одговор на процењене ризике материјално погрешних 

исказа на нивоу тврдње могу обухватити: 



1) само тестове контрола, како би се прикупило довољно адекватних ревизорских 

доказа о оперативној ефективности релеватних контрола, уколико је то ефективан одговор 

на процењени ризик материјално погрешног исказа на нивоу тврдње, 

2) обављање само суштинских поступака, уколико ревизор не планира да се ослони 

на оперативну ефективност контрола приликом утврђивања природе, времена и обима 

суштинских поступака,  

3) комбиновани приступ у којем се користе и тестови оперативне ефективности 

контрола и поступци суштинског испитивања.  

Тестирање оперативне ефективности контрола се врши уколико: 

1) ревизор намерава да се ослони на оперативну ефективност контрола приликом 

утврђивања природе, времена и обима суштинских поступака испитивања, или 

2) само суштински поступци не могу да пруже довољно одговарајућих ревизорских 

доказа на нивоу тврдње.  

Уколико ревизор планира да се ослони на контроле у вези ризика за који сматра да 

је значајан ризик, ревизор тестира те контроле у текућем периоду.  

Ревизор осмишљава и спроводи суштинске поступке за сваку материјално значајну 

класу трансакција, салда рачуна или обелодањивања, без обзира на процењени ризик 

материјално погрешног исказа.  

Када се приступ значајном ризику састоји само од суштинских поступака, ти 

поступци укључују и тестове детаља, односно детаљна тестирања.    

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање: 

1) општих одговора у вези са процењеним ризицима материјално погрешног исказа 

на нивоу финансијског извештаја и природу, време и обим извршених ревизорских 

поступака, 

2) повезаност тих поступака са процењеним ризицима на нивоу тврдње, 

3) резултате ревизорских поступака, укључујући и закључке без којих ови резултати 

нису комплетни,  

4) закључке о ослањању на контроле тестиране у претходној ревизији, уколико 

ревизор планира да користи ревизорске доказе о ефективности функционисања контрола 

прибављене у ранијим ревизијама,  

5) ревизорска документација треба да одражава усаглашеност или усклађеност 

финансијских извештаја са основним рачуноводственим евиденцијама.  

Облик и обим ревизорске документације је питање професионалног просуђивања и 

под утицајем је природе, величине и сложености клијента ревизије, његовог окружења 

укључујући и интерне контроле, расположивости информација од клијента ревизије и 

ревизорске методологије.  

 

 

 

 

 



Повезане стране 

 

Члан 14. 

У циљу идентификовања ризика материјално погрешног исказа који се доводи у 

везу са односима и трансакцијама између повезаних страна, ревизор спроводи поступке 

процене ризика, који укључују: 

1) дискусију чланова тима који раде на ангажовању о осетљивости финансијских 

извештаја на материјално погрешне исказе који могу бити последица односа и трансакција 

између повезаних страна, 

2) испитивање руководства клијента ревизије о идентитету повезних страна, 

укључујући и промене у односу на претходни период, 

3) испитивање руководства да ли је клијент ревизије имао трансакције са повезаним 

странама, и ако јесте која је врста и сврха тих трансакција,   

4) испитивање руководства и осталих запослених, у циљу стицања разумевања о 

контролама, уколико их има, које је руководство установило да би се: 

(1) идентификовали, рачуноводствено обухватили и обелоданили односи и 

трансакције са повезаним странама у складу са применљивим оквиром финансијског 

извештавања, 

(2) дала овлашћења и одобрења за значајне трансакције и аранжмане са повезаним 

странама, 

(3) дала овлашћења и одобрења за значајне трансакције и аранжмане који нису део 

редовног пословања, 

5) информације о повезаним странама приликом прегледа евиденција и докумената, 

укључујући и преглед: 

(1) потврда банака или правних докумената који су прикупљени у току ревизије, 

(2) записника са састанака акционара и лица овлашћених за управљање, 

(3) друге евиденције и документа за које ревизор сматра да су неопходни у 

околностима у којима се налази клијент ревизије,  

6) испитивање руководства о природи значајних трансакција које нису део редовног 

пословања и о могућности да су повезане стране укључене у те трансакције, уколико 

ревизор приликом спровођења ревизорских поступака уочи значајне трансакције које нису 

део редовног пословања. 

Друштво за ревизију ревизорском методологијом утврђује прибављање Изјаве 

руководства, и где је то применљиво лица овлашћених за управљање: 

1) да су ревизору обелоданили идентитет повезаних страна и све односе и 

трансакције са повезаним странама са којим су упознати, 

2) да су адекватно рачуноводствено обухватили и обелоданили те односе и 

трансакције у складу са захтевима оквира.  

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање: 

1) назива идентификованих повезаних страна и природе односа са повезаним 

странама,   



2) обављене поступке процене ризика материјално погрешних исказа који се доводе 

у везу са односима и трансакцијама између повезаних страна, 

3) идентификоване ризике материјално погрешних исказа који се доводе у везу са 

односима и трансакцијама између повезаних страна, 

4) ревизорски одговор на идентификоване ризике материјално погрешних исказа 

који се доводе у везу са односима и трансакцијама између повезаних страна, 

5) резултате ревизорског одговора на идентификоване ризике материјално 

погрешних исказа који се доводе у везу са односима и трансакцијама између повезаних 

страна. 

 

Преглед Напомена уз финансијске извештаје 

 

Члан 15. 

Преглед обелодањивања извршених од стране клијента ревизије у Напоменама уз 

финансијке извештаје представља саставни део процеса ревизије.  

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање закључака 

донетих приликом прегледа Напомена уз финансијске извештаје клијента ревизије, као и 

закључака у погледу усаглашености извршених обелодањивања са захтевима закона којим 

се уређује рачуноводство и Међународних рачуноводствених стандарда.  

 

Преглед финансијских показатеља укључених у годишње извештаје  

акционарских правних лица 

 

Члан 16. 

Друштво за ревизију ревизорском методологијом уређује документовање закључака 

донетих приликом прегледа финансијских показатеља укључених у годишње извештаје о 

пословању акционарских правних лица.    

 

Консултације у оквиру ревизорског ангажовања 

 

Члан 17. 

Консултације укључују дискусију на одговарајућем професионалном нивоу, са 

стручно оспособљеним појединцима у фирми или ван ње. 

МСКК 1 захтева да друштва за ревизију успоставе политике и процедуре 

осмишљене тако да пруже разумно уверавање да су: 

1) одржане одговарајуће консултације у вези са спорним питањима, 

2) доступни одговарајући ресурси за одржавање потребних консултација, 

3) документовани природа и обим таквих консултација, и да су 

4) закључци произишли из консултација документовани и примењени.  

Друштво за ревизију самостално ревизорском методологијом уређује 

документовање извршених консултација.   



Ревизорски доказ 

 

Члан 18. 

Ревизорски докази обухватају доказе прибављене путем ревизорских поступака 

спроведених током ревизије и могу обухватати и доказе из других извора као што су 

ревизије претходних периода или процедуре контроле квалитета које друштво за ревизију 

примењује приликом прихватања нових клијената или наставка пословних односа са 

постојећим клијентима.  

Ревизор треба да прикупи довољно адекватних ревизорских доказа, како би био у 

могућности да доноси основане закључке на којима ће заснивати мишљење ревизора.    

 

Комплетирање и завршетак ревизије 

 

Члан 19. 

Ова тачка дефинише начин докуметовања значајних питања до којих је дошло 

током обављања ревизије, идентикифованих погрешних исказа, ефеката некоригованих 

погрешних исказа, неразрешених питања, идентификованих накнадних догађаја и 

резултата других процедура које се обављају од стране ревизорског тима у завршној фази 

ревизије.  

Друштво за ревизију самостално, ревизорском методологијом уређује начин на који 

се ова питања документују.  

 

Процес контроле квалитета ревизије 

 

Члан 20. 

МСКК 1 захтева да се у оквиру друштва за ревизију успоставе политике и 

процедуре којима се за одговарајућа ангажовања захтева контролни преглед квалитета 

ангажовања, којим се обезбеђује објективна процена значајних расуђивања и закључака 

донетих приликом израде Извештаја. Овим политикама и процедурама се: 

1) захтева контролни преглед квалитета свих ревизија финансијских извештаја 

акционарских друштава котираних на берзи, 

2) успостављају критеријуми на основу којих ће се све остале ревизије 

финансијских извештаја процењивати ради одређивања да ли треба вршити контролни 

преглед квалитета ангажовања. 

Друштво за ревизију својим политикама и процедурама дефинише природу, време и 

обим контролних прегледа квалитета ангажовања, као и критеријуме за именовање лица 

које ће бити надлежно за вршење контролног прегледа квалитета ангажовања, а у складу 

са захтевима МСКК 1.    

Друштво за ревизију успоставља политике и процедуре у вези са документовањем 

контролног прегледа квалитета ангажовања, које треба да обухвате следеће евиденције:  



1) да су процедуре захтеване политикама друштва за ревизију о контролном 

прегледу квалитета ангажовања извршене, 

2) да је контролни преглед квалитета ангажовања завршен пре или на датум 

издавања Извештаја, 

3) да контролор нема сазнање да постоје нерешена питања која би га навела да 

закључи да значајна просуђивања и донети закључци нису одговарајући.  

 

Ревизорска документација и сачињавање коначног ревизорског досијеа 

 

Члан 21. 

Ревизорска документација, у складу са Међународним стандардима ревизије, пружа 

доказ о основи на којој ревизор заснива свој закључак о испуњењу општих циљева 

ревизије и доказ да је ревизија планирана и извршена у складу са Међународним 

стандардима ревизије и применљивим законским и регулаторним захтевима. 

Форма, садржај и обим ревизорске документације треба буде такав да ревизор са 

искуством који није био претходно повезан са ангажовањем може да разуме: 

1) природу, време и делокруг извршених ревизорских поступака, 

2) резултате ревизорских поступака и прикупљене ревизорске доказе, 

3) значајна питања до којих се дошло у току обављања ревизије и донетих 

закључака, као и професионалног расуђивања које је било неопходно при доношењу тих 

закључака.   

МСКК 1 захтева да друштво за ревизију успостави политике и процедуре у вези: 

1) благовременог комплетирања коначног досијеа ангажовања од стране тимова 

након завршетка Извештаја о ангажовању, и 

2) чувања документације о ангажовању.     

 

Саопштавање значајних налаза ревизије и уочених значајних недостатака у интерној 

контроли управи клијента ревизије 

 

Члан 22. 

Ревизор у форми Писма руководству саопштава управи клијента значајне налазе 

ревизије, значајне потешкоће на које је наишао током ревизије, уочене значајне 

квалитативне аспекте рачуноводствене праксе, као и идентификоване значајне недостатке 

у интерној контроли.   

Писмо руководству чини саставни део ревизорске методологије друштва за 

ревизију.  

  

Извештај о ревизији финансијских извештаја 

 

Члан 23. 

Извештај се саставља у писаној форми и садржи следеће елементе: 



1) Назив; 

2) Прималац извештаја (адресат); 

3) Уводни пасус; 

4) Одговорност руководства за финансијске извештаје; 

5) Одговорност ревизора; 

6) Мишљење ревизора; 

7) Потпис ревизора; 

8) Датум ревизорског извештаја; 

9) Адреса друштва за ревизију у ком је ревизор запослен и у чије име обавља 

ревизију финансијских извештаја. 

Ревизорска методологија треба да буде дефинисана и примењена тако да подржава: 

1) мишљење ревизора,  

2) модификације мишљења ревизора, 

3) пасус којим се скреће пажња ревизора, као и остала питања која ревизор 

укључује у Извештај.   

 

Обавезност документовања 

 

Члан 24. 

Уколико неки ревизорски поступак или значајан закључак није документован у 

радној документацији сматра се да поступак није ни спороведен.   

 

Завршне одредбе 

 

Члан 25. 

Друштва за ревизију која су добила дозволу за обављање послова ревизије у складу 

са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - 

др. закон) дужна су да најкасније до 24. јула 2014. године ускладе своју методологију 

обављања ревизије финансијских извештаја са одредбама овог правилника. 

 

Члан 26. 

 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. 

     


