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На основу члана 47. став 1. тачка 3) Закона о ревизији („Службени гласник РС“, 

број 62/13), као и члана 17. став 1. тачка 14) Статута Коморе овлашћених ревизора, уз 

сагласност Министарства финансија, Скупштина Коморе овлашћених ревизора, доноси 

 

 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЛИЦЕНЦИРАНИХ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим програмом утврђујe се спровођењe континуираног професионалног 

усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора. 

 

Члан 2. 

Лиценцирани овлашћени ревизор је дужан да обавља континуирано 

професионално усавршавање у циљу одржавања и унапређења теоријског знања, 

професионалних вештина и професионалних вредности у складу са захтевима 

Међународних стандарда едукације. 

 

II. КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Члан 3. 

Лиценцирани овлашћени ревизор обавезан је да у циљу одржавања и 

усавршавања нивоа професионалног знања похађа стручне курсеве, семинаре, 

предавања и сл., у минималном трајању од 120 часова у периоду од 3 године почев од 

датума издавања, односно продужавања лиценце. 

У оквиру континуираног професионалног усавршавања, лиценцирани 

овлашћени ревизор мора одржавати и усавршавати знања из следећих области:  

1) Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда контроле 

квалитета;  

2) Међународних стандарда финансијског извештавања;  

3) Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна 

лица;  

4) Кодекса професионалне етике ревизора;  

5) правних прописа од интереса за ревизорску професију. 

Лиценцирани овлашћени ревизор у обавези је да у периоду од три године почев 

од датума издавања, односно продужавања лиценце похађа обуку у циљу 

континуираног професионалног усавршавања која обухвата све области наведене у 

ставу 2. овог члана, а за сваку појединачну област не мање од 10% фонда часова из 

члана 4. став 1. овог програма. 

 

Члан 4. 

Лиценцирани овлашћени ревизор је дужан да похађа обуку у циљу спровођења 

континуираног професионалног усавршавања у минималном трајању од 60 часова у 

пероду од 3 године почев од датума издавања, односно продужавања лиценце, у 

организацији Коморе овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора), или 

високошколске установе, професионалног тела, односно организације, друштва за 

ревизију, као и других правних лица, а који поседују прибављену сагласност Одбора за 
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јавни надзор над обављањем ревизије (у даљем тексту: Одбор за јавни надзор) за 

спровођење обуке. 

По завршетку сваке појединачне обуке у вези са континуираним 

професионалним усавршавањем, лиценцираном овлашћеном ревизору се издаје 

потврда. 

Потврда садржи назив области које су биле предмет обуке, име, презиме и број 

лиценце предавача, као и број часова трајања обуке. 

 

Члан 5. 

 Лиценцирани овлашћени ревизор може преосталих 60 часова континуираног 

професионалног усавршавања спровести самостално кроз различите видове 

усавршавања, као што су присуствовање семинарима, радионицама и другим 

скуповима који нису у организацији институција наведених у члану 4. став 1. овог 

програма, као и међународним скуповима у иностранству и читањем стручне 

литературе чије су теме обухваћене у областима наведеним у члану 3. став 2. овог 

програма. 

 Лиценцирани овлашћени ревизор је дужан да достави изјаву у којој наводи назив 

семинара, радионице или скупа којем је присуствовао, број часова трајања и назив тема 

које су обрађиване, односно назив и годину издања литературе, теме које су обухваћене 

и период у коме је усавршавање спроводио. Стручна служба Коморе може захтевати и 

додатне информације у зависности од облика и врсте едукације. 

 

III. СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ 

 

Члан 6. 

Право да спроводи обуку у циљу континуираног професионалног усавршавања 

лиценцираних овлашћених ревизора, а из области Међународних стандарда ревизије и 

Међународних стандарда контроле квалитета, Међународних стандарда финансијског 

извештавања, Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња 

правна лица, као и Кодекса професионалне етике ревизора, искључиво имају 

лиценцирани овлашћени ревизори који поседују најмање пет година практичног радног 

искуства на законским ревизијама.  

 

Члан 7. 

Комора је дужна да организује одговарајући број часова курсева, семинара и 

предавања, чијим похађањем, лиценцирани овлашћени ревизор испуњава обавезу 

континуираног професионалног усавршавања. 

 

IV. ПОСЕБНА ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ 

 

Члан 8. 

Уколико се током поступка провере квалитета рада друштава за ревизију, 

самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора установе значајни 

недостаци у примени Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда 

контроле квалитета, Међународних стандарда финансијског извештавања, 

Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица, 

Кодекса професионалне етике ревизора, као и правних прописа од интереса за 

ревизорску професију, Комора ће организовати професионално усавршавање својих 

чланова у циљу унапређења и развоја ревизорске професије у Републици Србији. 
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  Професионално усавршавање из става 1. овог члана, биће прихваћено као део 

обавезног континуираног професионалног усавршавања лиценцираних овлашћених 

ревизора.  

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

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

страници Коморе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Светозар Винчић, с.р.      

 

 

  

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

12.03.2014. године. 

 

 


