
УПИС И УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР 

 

УПИС 

 
ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА 

 

 

Попуњен образац иницијалне пријаве

Фотокопија или очитана лична карта

Доказ о уплати надокнаде за обраду иницијалне пријаве

Попуњен захтев за ослобађање од полагања испита

Оверена фотокопија дипломе Универзитета, односно 
професионалног тела које је члан међународне или европске 

федерације рачуновођа

Оверена фотокопија уверења о положеним испитима

Програм по коме је подносилац захтева полагао испите за 
стицање стручног, односно професионалног звања

Доказ о уплати надокнаде за разматрање захтева за признавање 
испита



 

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О СТЕЧЕНОМ ПРОФЕСИОНАЛНО ЗВАЊУ 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР 

 
 

ЛИЦЕНЦА И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

На основу члана 6. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/13), 

лиценцу за обављање ревизије издаје Министарство финансија 

 
 

Положени сви испити по Програму Коморе

Захтев за издавање сертификата

Фотокопија или очитана лична карта

Доказ о уплати надокнаде за издавање СЕРТИФИКАТА

Положен испит за професионално звање овлашћени ревизор

Захтев за издавање лиценце

Стечено високо образовање на студијама другог степена у складу 
са законом којим се уређује високо образовање, односно основним 

студијама у трајању од најмање четири године

Најмање три године радог искуства на законским ревизијама од 
којих најмање две године уз надзор лиценцираног овлашћеног 

ревизора

Непостојање забране издавања нове лиценце, у случају да је 
лиценца раније одузета - до истека периода у коме постоји 

забрана издавања нове лиценце

Да лице није правоснажно осуђивано за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање послова у смислу члана 5. Закона о 

ревизији



 

 

 

УПИС И УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

УПИС 

 

 

Попуњен образац иницијалне пријаве

Оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама 
другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, 

односно основним студијама у трајању од најмање четири године

Оригинал потврда (на меморандуму) о стеченом радном искуству на 
пословима законске или интерне ревизије у трајању од три године, односно 

стеченом радном искуству у трајању од пет година на пословима 
рачуноводства

Оригинал уверења МУП-а да лице није осуђивано за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање послова у смислу члана 5. Закона о ревизији 

не старије од 6 (шест) месеци

Фотокопија или очитана лична карта

Доказ о уплати надокнаде за обраду иницијалне пријаве



 

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О СТЕЧЕНОМ ПРОФЕСИОНАЛНО ЗВАЊУ 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

 

 

 
 

 

Положени сви испити по Програму Коморе

Захтев за издавање СЕРТИФИКАТА

Оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама 
другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, 

односно основним студијама у трајању од најмање четири године

Оригинал потврда (на меморандуму) о стеченом радном искуству на 
пословима законске или интерне ревизије у трајању од три године, односно 

стеченом радном искуству у трајању од пет година на пословима 
рачуноводства

Оригинал уверења МУП-а да лице није осуђивано за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање послова у смислу члана 5. Закона о ревизији не 

старије од 6 (шест) месеци

Фотокопија или очитана лична карта

Доказ о уплати надокнаде за издавање сертификата



 

ИСПИТНИ РОКОВИ 

 
 

Надокнаде за обраду иницијалне пријаве, за разматрање захтева за 

ослобађање од полагања испита и пријаву испита за полагање можете 

преузети из Правилника о износу надокнада Коморе овлашћених 

ревизора. 

 

Детаљније информације о признавању испита за стицање 

професионалног звања овлашћени ревизор можете погледати у 

Правилнику о условима и поступку за ослобађање полагања. 

 

 
 

 

ИСПИТНИ 
РОКОВИ

МАЈСКИ 
ИСПИТНИ РОК

НОВЕМБАРСКИ 
ИСПИТНИ РОК

КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Нушићева 15/II

11000 БЕОГРАД

Тел:    011 3281 820, 3281 286, 4426 432
Факс: 011 3031 321

www.kor.org.rs

office@kor.org.rs

https://www.kor.rs/akti/pravilnik_nadoknade.pdf
https://www.kor.rs/akti/pravilnik_nadoknade.pdf
https://www.kor.rs/akti/pravilnik_oslobadjanje.pdf

