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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
150/11 i 119/14), a u vezi sa člankom 42.c stavkom 3. Zakona o reviziji (Narodne novine, 
br. 146/05, 139/08 i 144/12) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
____________________2016. godine donijela
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Prihvača se Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2015. godinu, u tekstu koji 
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PRAVNI POLOŽAJ, ORGANIZACIJA I ZADACI

Odbor za javni nadzor revizije (dalje u tekstu: Odbor) neovisno je i samostalno tijelo javnog 
nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, revizorskim društvima, samostalnim 
revizorima i ovlaštenim revizorima.

Javni nadzor revizije u Republici Hrvatskoj uveden je Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o reviziji koji je stupio na snagu u prosincu 2008. godine (Narodne novine, br. 139/08). 
Predmetnim Zakonom zakonodavni okvir u području revizije usklađen je s Direktivom 
Europskog parlamenta i Vijeća 2006/43/EZ od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama 
godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja kojom se mijenjaju 
direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ, s 
ciljem ustrojavanja učinkovitog sustava nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, 
samostalnih revizora i ovlaštenih revizora u Republici Hrvatskoj. Pri tome je javni nadzor 
revizije povjeren Odboru.

Sjedište Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katanćićeva 5. Ministarstvo financija 
osigurava prostor za održavanje sjednica Odbora te pruža nužnu administrativnu i tehničku 
podršku za nesmetan rad Odbora.

Konstituirajuća sjednica Odbora, sazvana temeljem Rješenja o imenovanju članova Odbora 
koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 26. veljače 2009 godine, 
održana je 10. ožujka 2009. godine.

Odbor ima sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada 
Republike Hrvatske sukladno članku 42.d stavku 1. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 
146/05, 139/08 i 144/12)

Vlada Republike Hrvatske je dana 26 veljače 2013. godine donijela Rješenje o ponovnom 
imenovanju dr.sc Ivana Čevizovića, Željka Fabera i prof. dr. sc. Lajoša Žagera članovima 
Odbora (Narodne novine, br. 34/13).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine članicom Odbora 
imenovala Nikolinu Ptiček (Narodne novine, br. 106/14), a razriješila dr.sc Žanu Pedič.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine članicom Odbora 
imenovala Anku Gospodinović (Narodne novine, br.86/15), a razriješila Željka Andrijaniča.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine članovima Odbora 
imenovala Andreju Hašček i Tomislava Jeliniča (Narodne novine, br.101/15), a razriješila prof, 
dr. sc. Editu Čulinović- Herc i dr. sc. Ivana Čevizovića.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine članom Odbora 
imenovala prof dr. sc. Hrvoja Markovinovića (Narodne novine, br. 120/15), a razriješila 
Oliveru Novačić.

Slijedom navedenih odluka Vlade Republike Hrvatske članovi Odbora na dan 31. prosinca 
2015. godine bih su:

- Željko Faber 
Anka Gospodinović

- Andreja Hašček 
Tomislav Jelinič
prof dr.sc. Hrvoje Markovinovič 
Nikolina Ptiček i 
prof.dr.se Lajoš Žager
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Predsjednik Odbora do 3. lipnja 2015. godine bio je Željko Andrijanić. Za predsjednika Odbora 
na 85. sjednici Odbora održanoj 1. listopada 2015. godine izabran je Željko Faber. Zamjenica 
predsjednika Odbora je Nikolina Ptiček.

Članovi Odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine s mogučnošću ponovnog 
imenovanja, najviše dva puta. Članovi Odbora odlučuju neovisno i samostalno. Aktivnosti 
Odbora te novčane naknade za rad članova Odbora u skladu s Poslovnikom Odbora 
financiraju se iz državnog proračuna.

Organizacija i način rada Odbora, uključujući ustrojstvo, prava i dužnosti članova, način rada, 
poslove, sjedište i financiranje, uređeni su Poslovnikom. Odbor je donio Poslovnik na temelju 
članka 42.c stavka 1. Zakona o reviziji, a potvrdila ga je Vlada Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br 116/09). Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike 
Hrvatske.

Prema odredbama Zakona o reviziji i Poslovniku Odbora, Odbor u obavljanju poslova ima 
ovlasti nadzora nad sljedećim aktivnostima:

1. izdavanja i oduzimanja dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i 
revizorskih društava i samostalnih revizora,

2. usvajanja i primjene Međunarodnih revizijskih standarda,
3. usvajanja i primjene standarda o pitanjima profesionalne etike,
4. interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,
5. stalnog obrazovanja putem programa Hrvatske revizorske komore,
6. organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,
7. nostrifikacije stranih isprava - certifikata ovlaštenih revizora,
8. osiguranja sustava provjere kvalitete rada,
9. metodologije koju donosi Hrvatska revizorska komora za obavljanje provjere kvalitete 

rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,
10. provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora 

koje provodi Hrvatska revizorska komora,
11. zaračunatih revizorskih naknada,
12. stegovnih postupaka i drugih mjera, odnosno istražnih i disciplinskih postupaka koji se 

provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti, te
13. prijevoda tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Hrvatska revizorska 

komora u vezi s primjenom propisa o reviziji.

Nadalje, Odbor prati provedbu propisa, predlaže izmjenu i dopunu propisa i sudjeluje u 
postupku izrade nacrta propisa putem svojih članova.

U svrhu provedbe ovlasti nadzora, po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane strane 
po pravu nadzora. Odbor poništava, ukida ili mijenja akte Hrvatske revizorske komore.

Odbor provodi inspekcijski nadzor revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih 
revizora putem Hrvatske revizorske komore, ovlaštenih vještaka ili nadležnih državnih tijela.

Odbor je ovlašten surađivati s nadzornim tijelima država članica i s nadzornim tijelima trećih 
država.
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AKTIVNOSTI ODBORA U 2015. GODINI

Pregled aktivnosti Odbora u 2015. godini

Izdavanje suglasnosti na akte koje donosi Hrvatska revizorska komora

Odbor je u 2015. godini dao (prethodnu) suglasnost na sljedeće akte Hrvatske revizorske 
komore:

Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2015. i 2016. godinu,
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete 
rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i 
ovlaštenih revizora.
Program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora koji uključuje i Izvedbeni 
plan i program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za obrazovni 
ciklus u 2015. godini,
iznos naknade za provođenje stručnog obrazovanja za osposobljavanje polaganja 
stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u iznosu od 9.800,00 kuna za 
obrazovni ciklus u 2015. godini,
iznos naknade za polaganje stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 
iznosu 7.700,00 kuna za obrazovni ciklus u 2015. godini.
Plan i program nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih 
revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016.,
Plan troškova nadzora i provjere kvalitete rada za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. 
lipnja 2015. godine.
Plan edukacije nadzornica u nadzornoj godini 2015./2016.

Odbor je zatražio dodatna pojašnjenja od Hrvatske revizorske komore u svezi zaprimljenih 
Izmjena i dopuna Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih 
društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016.

Također, Odbor je zatražio dopune Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih 
društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2014./2015.

Mišljenje na izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu

Odbor je prihvatio Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu osim u dijelu 
koji se odnosi na njegovu nejasnoću odnosno nepotpunost iz sljedećih razloga:

prikaz stegovnih i sudskih postupaka je nepotpun jer ne prikazuje broj nedovršenih 
postupaka na poćetku, te njihovo brojno stanje na kraju izvještajnog razdoblja za 
svaku vrstu postupka, a kriteriji za pokretanje stegovnog postupka nisu jasno i 
transparentno navedeni,
ne sadrži informacije o tome je li Hrvatska revizorska komora poduzimala ikakve 
aktivnosti s ciljem nadziranja kvalitete revizorskih angažmana vezanih uz postupke 
predstečajnih nagodbi sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj 
nagodbi (Narodne novine, br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15).

Praćenje nadzornih aktivnosti Hrvatske revizorske komore

Odbor je tijekom 2015. godine pratio nadzorne aktivnosti Hrvatske revizorske komore te je 
Hrvatska revizorska komora dvomjesećno dostavljala Odboru izvješća o nadzorima kvalitete 
rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora.

Tematska rasprava s predsjednikom Hrvatske revizorske komore i članovima Upravnog 
vijeća Hrvatske revizorske komore
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Odbor je tijekom 2015. održao dvije tematske rasprave s predsjednikom Hrvatske revizorske 
komore i članovima Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore.

Prvi sastanak održan je u lipnju 2015. godine, te je na istome raspravljen Izvještaj o radu 
Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu, ažurnost prevođenja Međunarodnih revizijskih 
standarda, prolaznost kandidata na stručnom ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, 
nadzor predstečajnih nagodbi, radionice koje organizira Hrvatska revizorska komora te bolja 
povezanost nadzora s radionicama koje organizira Hrvatska revizorska komora.

Na tematskom sastanku koji je održan u studenome 2015. godine članovi Odbora s 
predstavnicima Hrvatske revizorske komore primarno su raspravljali o predstojećoj reformi 
revizijske struke koja se provodi na razini Europske unije. Naime, do 17. lipnja 2016. godine 
države članice dužne su u nacionalna zakonodavstva prenijeti Direktivu 2014/56/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o 
zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja. 
Također, na isti datum započet će izravna primjena Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije 
subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ. Ovim 
aktima, a nastavno na primjenu pojedinih odredbi državama članicama dane su određene 
opcije. S tim u vezi na tematskom sastanku s predstavnicima Hrvatske revizorske komore 
raspravljalo se o opcijama i drugim otvorenim temama, a posebice o licenciranju revizora, 
rotaciji revizora, obavljanju zajedničkih revizija, zabranjenim uslugama, obavljanju poslova 
revizije putem ugovora o radu i ugovora od djelu, obrazovanju, zapošljavanje revizora na puno 
i nepuno radno vrijeme, te nadzoru. Nakon razmjene mišljenja članovi Upravnog vijeća 
Hrvatske revizorske komore iznijeli su kako Hrvatska revizorska komora nije o svim opcijama 
posebno raspravljala i zauzela stav te da će naknadno dostaviti mišljenje o pojedinim 
opcijama. Stav Hrvatske revizorske komore oko pojedinih opcija naknadno je dostavljen 
Odboru.

Također, na tematskom sastanku između članova Odbora i članova Upravnog vijeća Hrvatske 
revizorske komore razmijenila su se i mišljenja o odredbama novog Zakona o računovodstvu, 
a posebice definiciji subjekata od javnog interesa i obvezi licenciranja računovođa u 
slučajevima kada poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije 
računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Tematska rasprava sa stegovnim tužiteljem, zamjenikom stegovnog tužitelja i 
predsjednikom Stegovnog vijeća

U lipnju 2015. godine Odbor je održao sastanak sa stegovnim tužiteljem, zamjenikom 
stegovnog tužitelja i predsjednikom Stegovnog vijeća s ciljem rasprave o stegovnom 
postupanju. Istaknuto je da stegovna tijela rade na volonterskoj osnovi. Raspravljena je 
potreba poboljšanja kvalitete zapisnika te procedura na koji način se pokreće stegovni 
postupak.

Odluka Vlade Švicarske konfederacije o Jednakopravnosti

Federalno tijelo za nadzor revizije - Federal Audit Oversight Authority (FAOA) izvijestilo je 
Odbor kako je Vlada Švicarske konfederacije donijela odluku o smanjenju licenciranja i 
zahtjeva za nadzor za strana revizorska društva koja su pod nadzorom tijela nadležnog za 
javni nadzor revizije kojeg je prepoznala Vlada Švicarske konfederacije. Stoga je 1. srpnja 
2015. godine Vlada Švicarske konfederacije na temelju procjene Federalnog tijela za nadzor 
revizije, donijela odluku o prepoznavanju jednakopravnim sustava javnog nadzora revizije u 
Republici Hrvatskoj. Međutim, revizorska društva iz Republike Hrvatske obvezna su 
švicarskom Federalnom tijelu za nadzor revizije prijaviti svoje podatke, državu iz koje dolaze i 
društvu koje im je klijent.
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Odbor je izvijestio Hrvatsku revizorsku komoru o tome da je Vlada Švicarske konfederacije 
odlučila priznati jednakopravnim javni nadzor revizije u Republici Hrvatskoj. Odbor je zatražio 
da Hrvatska revizorska komora ubuduće obavještava Odbor o revizorskim društvima odnosno 
ovlaštenim revizorima iz Republike Hrvatske i o njihovim angažmanima na koje se odnosi 
dopis Federalnog tijela za nadzor iz Švicarske.

Sudjelovanje na stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora i računovođa

Dana 23. i 24. studenoga 2015. godine predstavnici Odbora sudjelovali su na stručnom 
savjetovanju ovlaštenih revizora i računovođa koje je organizirala Hrvatska revizorska komora 
s ciljem rasprave o aktualnim temama u području revizijske i računovodstvene djelatnosti, a 
koje uključuju raspravu o temama iz područja revizijskih standarda i standarda financijskog 
izvještavanja.

Uspostava suradnje sa slovenskom Agencijom za javni nazor revizije

Predstavnici Odbora održali su dana 18. prosinca 2015. godine sastanak s predstavnicima 
slovenske Agencije za javni nadzor nad revidiranjem s ciljem razmjene iskustava u području 
javnog nadzora revizije i rasprave o načinu prijenosa Direktive 2014/56/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim 
revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u nacionalno 
zakonodavstvo i provedbi Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. 
travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i 
stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ.

Suradnja s tijelima Europske unije

Europska grupa tijela za javni nadzor revizije (European Group of Auditors Oversight Bodies -
EGAOB)

EGAOB je tijelo koje je osnovala Europska komisija. Glavni zadatak EGAOB-a je učinkovita 
koordinacija sustava javnog nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava unutar 
Europske unije. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji Odbor je automatski postao 
član EGAOB-a.

Slijedom predstojeće revizijske reforme Europskoj uniji sukladno Direktivi 2014/56/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o 
zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja i 
Uredbi (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim 
zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa, EGAOB će zamijeniti novo 
tijelo Odbor europskih revizorskih nadzornih tijela {Committee of European Auditing Oversight 
Bodies - CEAOB).

Članovi Odbora tijekom 2015. godine sudjelovali su na sastancima EGAOB-a održanim u 
ožujku i srpnju 2015. godine.

Europska grupa za nadzor revizije (European Audit Inspection Group - EAIG)

Na sastanku EGAOB-a održanom 24. siječnja 2011. godine odlučeno je kako podgrupa za 
nadzor koja je djelovala u okviru EGAOB-a treba nastaviti s radom izvan okvira EGAOB-a. 
Stoga je osnovan EAIG kao neovisno tijelo koje nije izravno povezano s EGAOB-om niti 
Europskom komisijom. Cilj rada EAIG-a je uspostava suradnje i razmjena iskustava nadzornih 
tijela u području revizije, povećanje ujednačenosti u nadzorima na razini Europske unije te 
izrada zajedničke metodologije za nadzor.
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član Odbora sudjelovao je na sastanku EAIG-a održanom u lipnju 2015. godine.

Odbor za revizorsku regulativu (Audit Regulatory Committee - AuRC)

Članovi Odbora imaju mogućnost sudjelovanja na pripremnim sastancima i plenarnim 
sjednicama Odbora za revizorsku regulativu, tijela Europske komisije sastavljenog od 
predstavnika država članica.

Suradnja s Međunarodnim forumom neovisnih revizorskih reguiatora

Odbor je 12. rujna 2011. godine postao član Međunarodnog foruma neovisnih revizorskih 
regulatora {International Forum of Independent Audit Regulators - IFIAR). Prednosti 
sudjelovanja u aktivnostima IFlAR-a očituju se kroz uvid u aktualna međunarodna događanja 
na području javnog nadzora i provjere kvalitete rada, uvid u objavljene izvještaje i nalaze 
provedenog nadzora/provjere kvalitete rada, razvoj međunarodne suradnje, usporedbu s 
najboljom praksom te usvajanje novih znanja i vještina.

Aktivnosti IFIAR-a su sljedeće:
- razmjena znanja o kretanjima na revizorskim tržištima i iskustvima iz prakse neovisnih 

revizorskih regulatora,
- promicanje suradnje na području regulatornih aktivnosti,
- pružanje informacija o kontaktima međunarodnih organizacija čiji je interes kvaliteta 

revizije.

Godišnja obveza plaćanja za članstvo u IFlAR-u je 9.000,00 eura. Iznos naknade sastavni je 
dio proračuna Odbora.

U travnju 2015. godine novom predsjednicom IFIAR-a postala je Janine van Diggelen (iz 
nizozemskog tijela za financijska tržišta, eng. Netherlands Authority for the Financial Markets - 
AFM), a potpredsjednikom Brian Hunt (iz kanadskog Odbora za javnu odgovornost, eng. 
Canadian Public Accountability Bord - CPAB), čije imenovanje je podržao i Odbor.

Plenarni sastanak IFIAR-a u 2015. godini održan je u Taipeiju (eng. Chinese Taipei) na kojem 
nije sudjelovao predstavnik Odbora zbog mjera štednje u korištenju proračunskih sredstava.

Odbor je tijekom 2015. godine održao ukupno 17 sjednica. Pregled dnevnih redova održanih 
sjednica Odbora daje se u Prilogu I. ovoga Izvješća.
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IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

Sukladno odredbama Zakona o reviziji, Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

U sljedećoj tablici prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora na dan 31. prosinaca 
2015. godine.

Tablica 1.: Prihodi i rashodi Odbora u 2015. godini

PRIHODI RASHODI
163.575,66Prihodi iz 

proračuna
400.000,00 Bruto naknade članovima 

Odbora
RH

39.149,16Troškovi računovodstva i 
tajništva

Kamate 158,06

15.998,75Web stranica
27.950,70Troškovi službenih putovanja

Članarina IFlAR-u 68.715,00
225,70FINA certifikat
222,50Uredski materijal

1.191,46Troškovi platnog prometa - 
HPB
UKUPNO:UKUPNO; 317.028,93400.158,06

Višak
prihoda

Izvor: Odbor
83.129,13

Sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 
2017. godinu (Narodne novine, br. 148/14) za rad Odbora za 2015. bilo je predviđeno 
400.000,00 kuna.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2016. GODINI

Odbor u 2016. godini planira provedbu sljedećih aktivnosti:

Sudjelovanje u radu Radne skupine za izradu novoga Zakona o reviziji osnovanoj pri 
Ministarstvu financija.
Praćenje aktivnosti Hrvatske revizorske komore temeljem Zakona o reviziji kroz 
izražavanje suglasnosti/nesuglasnosti na akte Hrvatske revizorske komore sukladno 
Zakonu o reviziji.
Nadzor sljedećih aktivnosti Hrvatske revizorske komore sukladno Zakonu o reviziji i 
Poslovniku Odbora:

• izdavanja i oduzimanja dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i 
revizorskih društava i samostalnih revizora,

• usvajanja i primjene Međunarodnih revizijskih standarda,
• usvajanja i primjene standarda o pitanjima profesionalne etike,
• interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,
• stalnog obrazovanja putem programa Hrvatske revizorske komore,
• organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog 

revizora,
• nostrifikacije stranih isprava - certifikata ovlaštenih revizora,
• osiguranja sustava provjere kvalitete rada,
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• metodologije koju donosi Hrvatska revizorska komora za obavljanje provjere 
kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,

• provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih 
revizora koje provodi Hrvatska revizorska komora,

• zaračunanih revizorskih naknada,
• stegovnih postupaka i drugih mjera, odnosno istražnih i disciplinskih postupaka 

koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti, te
• prijevoda tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Hrvatska 

revizorska komora u vezi s primjenom propisa o reviziji.
Davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore,
Provoćfenje inspekcijskog nadzora revizorskih društava, samostalnih revizora i 
ovlaštenih revizora putem Hrvatske revizorske komore.
Davanje mišljenja na zahtjev Sektora za financijski sustav Ministarstva financija u 
svezi izmjena uredbi i direktiva iz područja revizije na razini Europske unije.
Suradnja s Odborom za revizorsku regulativu (Audit Regulatory Committee - AuRC), 
Suradnja s Europskom grupom tijela za javni nadzor revizije (European Group of 
Auditors Oversight Bodies - EGAOB),
Suradnja s Europskom grupom za nadzor revizije (European Audit Inspection Group - 
EAIG),
Suradnja i sudjelovanje u radu Međunarodnog foruma neovisnih revizorskih regulatora 
(International Forum of Independent Audit Regulators - IFIAR),
Uspostava suradnje sa srodnim tijelima iz Crne Gore i Makedonije,
Dostavljanje potrebnih informacija, po primitku zahtjeva, nadležnim tijelima trećih 
država, te po potrebi poduzimanje neophodnih mjera kako bi se tražene informacije 
prikupile.

KLASA: 470-03/16-01/6 
URBROJ: 329-16-1

PREDSJEDNIK ODBORA ZA JAVNI 
NADZOR REVIZIJE

Ijkd Faber

9



PRILOG I.

PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2015. GODINI

Usvojeni dnevni red 73. sjednice Odbora održane 29. siječnja 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 73. sjednice Odbora,
2. Rasprava i usvajanje Godišnjeg programa rada Odbora za 2015. godinu,
3. Informacija o izvršenju financijskog plana Odbora za 2014. godinu,
4. Izvjestiteljica: Mladenka Karačić,
5. Rasprava i usvajanje Izvješća o radu Odbora za 2014. godinu,
6 Rasprava i usvajanje Financijskog plana Odbora za 2015. godinu,
7. Rasprava i imenovanje predstavnika Odbora u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga 

Zakona o reviziji,
8. Rasprava i usvajanje Zapisnika o provedenom nadzoru kvalitete rada Hrvatske revizorske 

komore,
9. Nastavak rasprave o daljnjim koracima u svezi presude Prekršajnog suda u Zagrebu 

povodom optužnog prijedloga Odbora,
10. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 

društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 31. prosinca 2014. 
godine,

11. Informacija s održane Revizijske radionice u Bruxellesu, izvjestitelj: Željko Faber,
12. Razno.

Usvojeni dnevni red 74. sjednice Odbora održane od 8. do 10. veljače 2015. godine 
putem elektroničke pošte

1. Usvajanje dnevnog reda 74. sjednice putem elektroničke pošte,
2. Rasprava i usvajanje financijskog izvještaja Odbora za 2014. godinu,
3. Rasprava i usvajanje Zapisnika o nadzoru Hrvatske revizorske komore u svezi 

poduzimanja nadzornih mjera nakon i tijekom provođenja nadzora i provjere rada 
revizorskog društva/samostalnog revizora,

4. Rasprava i usvajanje IFIAR članskog profila i sažetog godišnjeg izvješća,
5. Rasprava i usvajanje upitnika Europske komisije,
6. Rasprava i usvajanje plana sjednica Odbora u 2015. godini.

Usvojeni dnevni red 75. sjednice Odbora od 26. veljače 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 75. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 74. sjednice Odbora održane od 9. do 10. veljače 2015. godine 

putem elektroničke pošte,
3. Usvajanje Zapisnika sa 73. sjednice Odbora održane 29. siječnja 2015. godine,
4. Usvajanje Zapisnika sa 72. sjednice Odbora održane 2. prosinca 2014. godine,
5. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan Hrvatske revizorske komore 

za 2015. i 2016. godinu,
6. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih 
revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora.
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7. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o provedbi Plana i programa nadzora i 
provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 
nadzornu godinu 2014./2015.,

8. Rasprava o zahtjevu odvjetnika Nikole Pranjića za izravnim nadzorom nad revizorskim 
društvom EKING d.o.o.,

9. Rasprava o dopisu Ministarstva financija u svezi prijave Financijske agencije društva 
RETRA d.o.o.,

10. Rasprava o prijavi Damira Paulića na rad tvrtke Čorluka revizija d.o.o. za reviziju i 
poslovno savjetovanje, Vinkovci,

11. Razno.

Usvojeni dnevni red 76. sjednice Odbora održane od 13. do 17. ožujka 2015. godine 
putem elektroničke pošte

Usvajanje dnevnog reda 76. sjednice Odbora,
Usvajanje Zapisnika sa 74. sjednice Odbora održane od 9. do 10. veljače 2015. godine 
putem elektroničke pošte.
Usvajanje Zapisnika sa 73. sjednice Odbora održane 29. siječnja 2015. godine.
Usvajanje Zapisnika sa 72. sjednice Odbora održane 2. prosinca 2014. godine.
Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan Hrvatske revizorske komore 
za 2015. i 2016. godinu.
Razno.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Usvojeni dnevni red 77. sjednice Odbora od 8. travnja 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 77. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 76. sjednice Odbora održane od 13. do 17. ožujka 2015. godine 

putem elektroničke pošte,
3. Usvajanje Zapisnika sa 75. sjednice Odbora održane 26. veljače 2015. godine,
4. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih 
revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora,

5. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na izmjene Plana i programa nadzora i provjere 
kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za godinu 
2014./2015.,

6. Rasprava o primjedbama Hrvatske revizorske komore na Zapisnik o nadzoru od 10. 
veljače 2015. godine,

7. Rasprava o upitu Hrvatske revizorske komore u svezi članka 27. stavka 2. Zakona o 
reviziji i članka 13. stavka 2. Zakona o računovodstvu,

8. Rasprava o izvješću Hrvatske revizorske komore o izvršenju Financijskog plana za 2014. 
godinu,

9. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore u svezi prijave Financijske agencije 
revizorskog društva RETRA d.o.o.,

10. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore u svezi zahtjeva odvjetnika Nikole 
Pranjića za izravnim nadzorom nad revizorskim društvom EKING d.o.o.,

11. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore u svezi prijave i zahtjeva za izravnim 
nadzorom revizorskog društva ČORLUKA REVIZIJA d.o.o.,

12. Izvješće s 14. plenarnog EIAG sastanka u Budimpešti održanog 25. i 26, ožujka 2015. 
godine, izvjestiteljice; Nikolina Ptiček i Martina Kostantinov,

13. Analiza profila neovisnih revizorskih regulatora u Europskoj uniji.
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1

14. Rasprava o Zapisnicima s 32.-35. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore,
15. Razno.

Usvojeni dnevni red 78. sjednice Odbora od 9. do 10. travnja 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 78. sjednice putem elektroničke pošte,
2. Rasprava i glasovanje o izboru Janine van Diggelen za predsjednicu IFIAR-a i Briana 

Hunta za potpredsjednika IFIAR-a.

Usvojeni dnevni red 79. sjednice Odbora održane od 13. do 20. travnja 2015. godine 
putem elektroničke pošte

Usvajanje dnevnog reda 79. sjednice putem elektroničke pošte.
Rasprava o Izvještaju o radu Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu.
Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o izvršenju Financijskog plana za 2014. 
godinu.
Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 
društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan; 28. veljače 2015. 
godine.

1.

2.

3.

4.

Usvojeni dnevni red 80. sjednice Odbora održane 29. svibnja 2015.

1. Usvajanje dnevnog reda 80. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 79. sjednice Odbora održane od 13. do 20. travnja 2015. godine 

putem elektroničke pošte,
3. Usvajanje Zapisnika sa 78. sjednice Odbora održane od 9. do 10. travnja 2015. godine 

putem elektroničke pošte,
4. Usvajanje Zapisnika sa 77. sjednice Odbora održane 8. travnja 2015. godine,
5. Rasprava i davanje (prethodne) suglasnosti na:

5.1.Program za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i Izvedbeni plan i 
program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za obrazovni ciklus u 2015. 
godini,
5.2.Iznos naknade za provođenje stručnog obrazovanja i naknade za polaganje ispita za 
stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 2015. godini,

6. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o izvršenju Financijskog plana za 2014. 
godinu,

7. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 
društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 30. travnja 2015. 
godine,

8. Rasprava o strateškim odrednicama za izradu novoga Zakona o reviziji,
9. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o provedbi Plana i programa nadzora i 

provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 
nadzornu godinu 2014./2015., i odgovoru Hrvatske revizorske komore od 24. travnja 2015. 
godine,

10. Rasprava o dopunskom Zapisniku o nadzoru Hrvatske revizorske komore,
11. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore u svezi nadzora nad revizorskim 

društvom Čorluka revizija d.o.o.,
12. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore u svezi izravnog nadzora nad 

revizorskim društvom EKING d.o.o. Rijeka,
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13. Razno.

Usvojeni dnevni red 81. sjednice Odbora održane 15. iipnja 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 81. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 80. sjednice Odbora održane 29. svibnja 2015. godine,
3. Rasprava s članovima Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore o Izvještaju o radu 

Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu,
4. Rasprava sa stegovnim tužiteljem, zamjenikom stegovnog tužitelja i predsjednikom 

Stegovnog vijeća o stegovnim procesuiranjima tijekom proteklih nadzornih ciklusa,
5. Razno.

Usvojeni dnevni red 82. sjednice Odbora održane od 25. do 30. lipnja 2015. godine 
putem elektroničke pošte

1. Usvajanje dnevnog reda 82. sjednice putem elektroničke pošte,
2. Rasprava i glasovanje o tekstu IFIAR Multilateralnog Sporazuma o razumijevanju u svezi 

suradnje u razmjeni informacija o nadzoru revizije.

Usvojeni dnevni red 83. sjednice Odbora od 12. do 14. kolovoza 2015. godine putem 
elektroničke pošte

1. Usvajanje dnevnog reda 83. sjednice putem elektroničke pošte,
2. Rasprava i davanje suglasnosti na slanje upitnika u svezi inspekcijskih nadzora IFlAR-u.

Usvojeni dnevni red 84. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 21. do 
26. koiovoza 2015. godine

Usvajanje dnevnog reda 84. sjednice Odbora,
Usvajanje Zapisnika s 80. sjednice Odbora održane 29. svibnja 2015. godine.
Usvajanje Zapisnika s 82. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 25. lipnja 
2015. do 3. srpnja 2015. godine.
Usvajanje Zapisnika s 83. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 12. do 
14. kolovoza 2015. godine.
Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na:
5.1. Plan i program nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih 
revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016.,
5.2. Plan troškova nadzora i provjere kvalitete rada za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 
30.lipnja2016.,
5.3. Plan edukacije nadzornica za 2015./2016. godinu.
Rasprava i usvajanje EGAOB upitnika u svezi interakcije između nadzora kvalitete i 
istražnih i disciplinskih postupaka.
Rasprava i usvajanje EGAOB upitnika u svezi praćenja kvalitete i konkurentnosti tržišta. 
Rasprava i usvajanje IFIAR povelje {IFIAR charter).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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Usvojeni dnevni red 85. sjednice Odbora održane 1. listopada 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 85. sjednice Odbora,
2. Rasprava i izbor predsjednika i zamjenika Odbora,
3. Usvajanje Zapisnika s 84. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 21. do 

26. kolovoza 2015. godine,
4. Rasprava i davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2014. 

godinu,
5. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na:

5.1. Plan i program nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih 
revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016. i Izmjene i dopune Plana i 
programa nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i 
ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016.,
5.2. Plan troškova nadzora i provjere kvalitete rada za razdoblje od 1.srpnja 2015. do 30. 
lipnja 2016.,
5.3. Plan edukacije nadzornica za 2015./2016. godinu,

6. Rasprava o izradi strateških odrednica za izradu novoga Zakona o reviziji.

Usvojeni dnevni red 86. sjednice Odbora održane od 7. do 13. listopada 2015. godine 
putem elektroničke pošte

1. Usvajanje dnevnog reda 86. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 85. sjednice Odbora održane 1. listopada 2015. godine,
3. Rasprava o prijedlogu mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2014. 

godinu,
4. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o provedbi Plana i programa nadzora i 

provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 
nadzornu godinu 2014./2015., zbog uvjetne suglasnosti, stanje na dan; 31. svibnja 2015. i 
30. lipnja 2015.,

5. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 
društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dane: 30. lipnja 2015. i 31. 
kolovoza 2015. godine,

6. Rasprava o Zapisniku Hrvatske revizorske komore o obavljenom nadzoru nad revizorskim 
društvom Čorluka revizija d.o.o.,

7. Rasprava o Rješenju Hrvatske revizorske komore u predmetu EKING d.o.o. Rijeka,
8. Rasprava o uspostavi suradnje s Makedonskim Vijećem za unaprjeđenje revizije {The 

Council for Advancement and Oversight of the Audit of the Republic of Macedonia) i 
potpisivanjem sporazuma o suradnji i upitu Bugarske Komisije za javni nadzor zakonskih 
revizora (Commission for Public Oversight of Statutory Auditors in Bulgaria) o namjeri 
uspostave suradnje s Bugarskim Vijećem za unaprjeđenje revizije,

9. Rasprava o odluci Švicarskog federalnog tijela za nadzor revizije (Federal Audit Oversight 
Authority) o jednakopravnosti javnog nadzora revizije u Hrvatskoj,

10. Rasprava o dopisu Japanske agencije za financijske usluge (Financial Services Agency - 
Government of Japan) u svezi određivanja stalnog glavnog tajništva,

11. Rasprava o upitu Zorana Kukovaćeca u svezi financijskih izvještaja Atlantic Grupe i 
revizije istih,

12. Razno.
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Usvojeni dnevni red 87. sjednice Odbora održane 15. listopada 2015. putem 
elektroničke pošte

1. Usvajanje dnevnog reda 87. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 86. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 7. 

listopada 2015. do 13. listopada 2015. godine,
3. Rasprava o prijedlogu mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2014. 

godinu,
4. Razno.

Usvojeni dnevni red 88. sjednice Odbora održane 4. studenoga 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 88. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 87. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte 15. 

listopada 2015. godine,
3. Rasprava s predstavnicima Upravnog viječa Hrvatske revizorske komore o strateškim 

odrednicama novoga Zakona o reviziji i drugim aktualnim pitanjima,
4. Rasprava o uspostavi suradnje s Makedonskim Vijećem za unaprjeđenje revizije,
5. Rasprava o upitu Zorana Kukovaćeca u svezi financijskih izvještaja Atlantic Grupe i 

revizije istih,
6. Razno.

Usvojeni dnevni red 89. sjednice Odbora od 22. prosinca 2015. godine

1. Usvajanje dnevnog reda 89. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 88. sjednice Odbora održane 4. studenoga 2015. godine,
3. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore u svezi izmjena i dopuna Plana i 

programa nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i 
ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016.,

4. Rasprava o zaključku Vlade Republike Hrvatske kojim nije prihvatila Izvještaj o radu 
Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu,

5. Rasprava o davanju prethodne suglasnosti na Izvješće o nadzoru i provjeri kvalitete rada 
revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 
2014./2015.,

6. Rasprava o izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 
društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 31. listopada 2015.,

7. Rasprava o dopisu stegovnog tužitelja u svezi unaprjeđenja stegovnog postupanja u 
Hrvatskoj revizorskoj komori,

8. Rasprava o uspostavi suradnje s predstavnicima Makedonije i Crne Gore u području 
revizije,

9. Rasprava i usvajanje Godišnjeg programa rada i Financijskog plana Odbora za 2016. 
godinu,

10. Razno.
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