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ПРОГРАМ  РАДА  ЗА  2014.  ГОДИНУ 
 

Редни 
број 

Опис активности 
Основ за спровођење 

активности 

Рокови за обављање 
планираних 
активности 

1. 
Разматрање и давање сагласности на 
општа акта Коморе овлашћених ревизора, 
као и праћење спровођења тих аката 

- Закон о ревизији 
(„Службени гласник РС“, 
број 62/13), 

- Пословник о раду Одбора за 
јавни надзор над обављањем 
ревизије. 

Током 2014. године 

2. 

Надзор над обављањем послова провере 
квалитета обављених ревизија, провере 
квалитета рада друштава за ревизију, 
самосталних ревизора и лиценцираних 
овлашћених ревизора - према  већ 
усвојеном Плану провере квалитета 
обављених ревизија за 2014. годину 

- Закон о ревизији 
(„Службени гласник РС“, 
број 62/13) 

- Правилник о методологији 
провере квалитета 
обављених ревизија, провере 
квалитета рада друштава за 
ревизију, самосталних 
ревизора и лиценцираних 
ревизора, 

- Пословник о раду Одбора за 
јавни надзор над обављањем 
ревизије. 

 

Током 2014. године 

3. 

Давање предлога за ванредне провере 
квалитета рада друштава за ревизију, 
самосталних ревизора и лиценцираних 
овлашћених ревизора 

- Закон о ревизији 
(„Службени гласник РС“, 
број 62/13), 

- Пословник о раду Одбора за 
јавни надзор над обављањем 
ревизије. 

Током 2014. године (у 
складу са потребама) 
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4. 

Надзор над издавањем, продужењем и 
одузимањем лиценци овлашћеним 
ревизорима, односно издавањем и 
одузимањем дозвола за обављање ревизије 
друштвима за ревизију и самосталним 
ревизорима. 

- Закон о ревизији 
(„Службени гласник РС“, 
број 62/13), 

- Пословник о раду Одбора за 
јавни надзор над обављањем 
ревизије. 

Током 2014. године 

5. 

Надзор над радом Коморе овлашћених 
ревизора, у делу:  
   - спровођења програма за полагање   
испита за звање овлашћени ревизор, 
ослобађање полагања испита или дела 
испита, као и организовање полагања 
испита, 
   - спровођења програма континуираног 
професионалног усавршавања 
лиценцираних овлашћених ревизора 

- Закон о ревизији 
(„Службени гласник РС“, 
број 62/13), 

 

Током 2014. године 

6. 

Разматрање годишњег извештаја о раду 
Коморе овлашћених ревизора који је 
Комора дужна да достави у року од 30 
дана од усвајања на Скупштини. 

- Закон о ревизији 
(„Службени гласник РС“, 
број 62/13). 

Прва половина 2014. 
године 

7. 

Пружање помоћи, достављање 
информација и сарадња са надлежним 
органима трећих земаља, одговорним за 
одобрење, регистрацију, проверу 
квалитета рада и надзор ревизора, односно 
ревизорских друштава трећих земаља, у 
складу са потребама.  

- Закон о ревизији 
(„Службени гласник РС“, 
број 62/13). 

- Пословник о раду Одбора за 
јавни надзор над обављањем 
ревизије. 

Током 2014. године 


