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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
150/11, 119/14 i 93/16), 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 
____________________2017. godine donijela
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PRAVNI POLOŽAJ, ORGANIZACIJA I ZADACI

Sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) 
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, Katančićeva 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.

Članovi Odbora na dan 31. prosinca 2016. godine bili su:

Željko Faber, ovlašteni revizor,
Anka Gospodinović, ovlašteni revizor,
Andreja Hašček, predstavnica Hrvatske agencije za nazor financijskih usluga,

- Tomislav Jelinić, predstavnik Hrvatske narodne banke,
prof.dr.se. Hrvoje Markovinović, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Danijela Stepić, predstavnica Ministarstva financija i
prof.dr.se. Lajoš Žager, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik Odbora je Željko Faber, a zamjenica predsjednika Odbora je Andreja Hašček.

Članovi Odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine s mogućnošću 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.
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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 i
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 2016. GODINI

Pregled aktivnosti Odbora u 2016. godini

1. Izdavanje suglasnosti na akte koje donosi Hrvatska revizorska komora

Odbor je u 2016. godini dao (prethodnu) suglasnost na sljedeće akte Hrvatske revizorske 
komore:

Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2017. godinu,
Program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora koji uključuje i Izvedbeni 
plan i program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za obrazovni 
ciklus u 2016. 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 2016. godini,
iznos naknade za polaganje stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 
iznosu 7.700,00 kuna za obrazovni ciklus u 2016. godini,
izmjene i dopune Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih 
društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016. 
Plan i program nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih 
revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2016./2017.,
Plan troškova nadzora i provjere kvalitete rada za razdoblje od 1. srpnja 2016. do 30. 
lipnja 2017. godine.
Plan edukacije nadzornica u nadzornoj godini 2016./2017.

Odbor je zatražio doradu Programa provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske u 
postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije na koji 
izdaje prethodnu suglasnost sukladno članku 7. stavku 4. Zakona o reviziji i na iznos naknade 
troškova provedbe predmetne provjere na koji izdaje prethodnu suglasnost sukladno članku 
34. stavku 4. Zakona o reviziji. Odbor je zatražio sljedeće:

da predmetni Program slijedi područja navedena u članku 7. stavku 4. Zakona o 
reviziji,
informaciju je li Hrvatska revizorska komora u postupku izrade Programa konzultirala 
Ministarstvo gospodarstva i
predložio da se u popis literature za predmet 1. Financijsko računovodstvo i financijsko 
izvještavanje dopuni s propisima koji su relevantni za financijsko izvještavanje, a koji 
donose nadležna tijela sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o računovodstvu 
(Narodne novine, br. 78/15).

Nadalje, Odbor je zatražio dopunu Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih 
društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016.prije 
izdavanja prethodne suglasnosti na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o reviziji prema 
kojem jednom godišnje Hrvatska revizorska komora, uz prethodnu suglasnost Odbora, 
objavljuje sveukupne rezultate provjere kvalitete rada u glasilu i na internetskoj stranici 
Hrvatske revizorske komore.

Naime, iz Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora 
i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2015./2016. proizlazi da 13 revizorskih društava nije 
dostavilo Godišnji upitnik međutim nije navedeno što je Hrvatska revizorska komora poduzela 
protiv predmetnih revizorskih društava koja nisu ispunila obvezu dostave Godišnjeg upitnika. 
Pri izlaganju redovnih nadzora istaknuto je da se jedna službena bilješka odnosi na nadzor 
revizorskog društva kod kojeg je onemogućena provedba nadzora zbog odbijanja nadzora pri 
čemu nije navedeno što je Hrvatska revizorska komora poduzela protiv tog revizorskog 
društva. Za 15 revizorskih društava kod kojih su utvrđena postupanja suprotna odredbama 
Zakona o reviziji i 5 revizorskih društava kod kojih su utvrđene značajne nepravilnosti u
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primjeni Međunarodnih revizijskih standarda navedeno je da su u tijeku aktivnosti za 
pokretanje stegovnih postupaka, no nije naveden vremenski okvir u kojem se planiraju 
poduzeti aktivnosti. Također, s obzirom na stegovne postupke u pripremi Izvješće ne sadrži 
tablični pregled zbog kojih povreda Zakona o reviziji i drugih propisa će se pokrenuti stegovni 
postupci.

2. Mišljenje na izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2015. godinu

Na temelju članka 42.b stavka 1. Zakona o reviziji Odbor je razmotrio Izvještaj o radu Hrvatske 
revizorske komore za 2015. godinu te iznio mišljenje da Izvještaj prikazuje aktivnosti Hrvatske 
revizorske komore u 2015. godini, međutim Izvještaj u sljedećim segmentima nije potpun:

ne sadrži podatak o broju revizorskih društava koji jesu/nisu ispunili obvezu objave 
izvješća o transparentnosti na temelju članka 17.a Zakona o reviziji, 
nije navedeno koje mjere je Hrvatska revizorska komora poduzela prema revizorskim 
društvima koja u ostavljenim rokovima za dostavu dokaza po Rješenjima nisu dostavila 
dokaze u određenim rokovima (2 revizorska društva) ili su dostavila dokaze djelomično 
(6 revizorskih društava),

- utvrđen je prijevod Međunarodnih revizijskih standarda 315, 610 i 2400 pri čemu nije 
istaknuto jesu li prevedeni svi Međunarodni revizijski standardi koji su objavljeni u 
2015. godini odnosno nije opisano u kojoj mjeri su prijevodi ažurni,
nije navedeno je li Hrvatska revizorska komora poduzimala aktivnosti u 2015. godini, 
uključujući i opis aktivnosti, u svrhu unaprjeđenja Metodologije provjere kvalitete rada 
revizorskih društava i samostalnih revizora,

- ne sadrži prikaz upravnih, prekršajnih i stegovnih postupaka iz kojeg je moguće 
zaključiti zbog kojeg postupanja suprotno Zakonu o reviziji i drugim propisima su 
pokrenuti, odnosno, preciznije, nema poveznice između nalaza iz nadzora i 
odgovarajućeg postupka koji je pokrenut,
nisu uključene informacije o poduzetim aktivnostima u svrhu poboljšanja organizacije 
stegovnih postupaka,
nije opisana značajna izmjena Plana i program nadzora i provjere kvalitete rada za 
2014./2015. godinu tijekom nadzorne godine koja je provedena bez prethodne 
suglasnosti Odbora,
ne sadrži informacije koliko revizorskih društava je Hrvatska revizorska komora 
nadzirala radi provjere kvalitete revizorskih angažmana vezanih uz postupke 
predstečajnih nagodbi sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj 
nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15) i 
Stečajnom zakonu (Narodne novine, broj 71/15),
ne sadrži informacije što je Hrvatska revizorska komora poduzela u 2015. godini nakon 
negativnog mišljenja Vlade Republike Hrvatske na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske 
komore za 2014. godinu.

3. Praćenje nadzornih aktivnosti Hrvatske revizorske komore

Odbor je tijekom 2016. godine pratio nadzorne aktivnosti Hrvatske revizorske komore te je 
Hrvatska revizorska komora dvomjesečno dostavljala Odboru izvješća o nadzorima kvalitete 
rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora. Uz navedeno Hrvatska 
revizorska komora Odboru je dostavljala i zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća komore.

Povodom dostavljenih izvještaja odnosno zapisnika kao i drugih informacija i dokumenata 
zaprimljenih od Hrvatske revizorske komore, na sjednicama Odbora održano je niz rasprava, 
od kojih su neke rezultirale i zahtjevima za očitovanje ili pojašnjenje koje je Odbor zatražio od 
Hrvatske revizorske komore, a u cilju boljeg razumijevanja nadzornih aktivnosti Hrvatske 
revizorske komore odnosno u cilju kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg nadzora Hrvatske revizorske 
komore od strane Odbora. Na sjednicama Odbora raspravljalo se i o akcijskom planu 
Hrvatske revizorske komore za otklanjanje razloga zbog kojih Izvještaj o radu Hrvatske 
revizorske komore za 2014. godinu nije prihvatila Vlada Republike Hrvatske.
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Odbor je tijekom 2016. godine raspravljao te temeljem provedenih rasprava djelovao prema 
Hrvatskoj revizorskoj komori na osnovi zaprimljenih upita trećih strana o poduzetim radnjama 
povodom pojedinih prijava na rad Hrvatske revizorske komore.

Nadalje, osim opisanih poslova, a u cilju obavljanja Zakonom o reviziji povjerenih mu zadataka 
Odbor je tijekom 2016. provodio kontinuirani dijalog s tijelima i stručnim službama Hrvatske 
revizorske komore. Uspostavljeni dijalog, između ostalog, uključivalo je sudjelovale 
nadzornica Hrvatske revizorske komore na sjednicama Odbora, te provođenje rasprave o 
nadzornom procesu i stanju nadzornih aktivnosti koje Hrvatska revizorska komora provodi 
temeljem Zakona o reviziji. Uz navedeno članovi Odbora sudjelovali su na tematskim 
sjednicama Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore na kojima se raspravljalo o ranije 
spomenutom akcijskom planu Hrvatske revizorske komore.

4. Sudjelovanje u izradi Nacrta prijedloga Zakona o reviziji

Predstavnici Odbora sudjelovali su u izradi Nacrta prijedloga Zakona o reviziji. S obzirom na 
potrebu određivanja tijela nadležnog za nadzor revizorskih društava i ovlaštenih revizora koje 
će biti nužno odvojeno od strukovnih udruženja, a u svrhu jačanja kvalitete revizijskih usluga i 
povećanja stupnja povjerenja javnosti u financijske izvještaje Odbor je zauzeo stav kako bi se 
navedeni cilj najbolje ostvario putem neovisnog tijela nadležnog za javni nadzor revizije.

Naime, s obzirom na ciljeve Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. 
travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa 
(dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014) i Direktive 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 (dalje u tekstu: Direktiva 
2014/56/EU) koji polaze od posebno značajne društvene funkcije revizora, a uzimajući u obzir 
činjenicu kako je u Republici Hrvatskoj neophodno povećati razinu povjerenja ulagača u 
financijske izvještaje, potrebno je provesti reformu u području revizije i u Republici Hrvatskoj, a 
sve u svrhu stvaranja okruženja privlačnog ulagačima.

5. Sudjelovanje na stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora i računovođa

Predsjednik Odbora sudjelovao je dana 28. i 29. studenoga 2016. godine 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, 
posebice novom Zakonu o reviziji i uređenju računovodstvene profesije.

6. Uspostava suradnje s Crnom Gorom

Odbor je održao dana 23. veljače 2016. godine sastanak s predstavnicima Ministarstva 
financija iz Crne Gore u svrhu razmjene iskustava u području javnog nadzora revizije i 
prijenosa pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo u području revizije.

Također, na Regionalnoj konferenciji o javnom nadzoru nad revizijom koja se u organizaciji 
Ministarstva financija Crne Gore održala u Podgorici dana 28. i 29. srpnja 2016. godine 
sudjelovao je i predstavnik Odbora. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici regionalnih 
nezavisnih nadležnih tijela za nadzor revizije i ministarstava financija, ali i predstavnici 
nadležnih tijela pojedinih država članica Europske unije. Osnovne teme konferencije su bile 
pravni i institucionalni okvir za javni nadzor nad revizijom te uloga revizijske profesije. 
Naglasak je stavljen na promjene koje se očekuju nakon prijenosa europskih propisa na 
području revizije. Konferencija je ujedno poslužila kao platforma za međusobnu razmjenu 
iskustava s kojima se tijela nadležna za javni nadzor revizije svakodnevno susreću.
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7. Uspostava suradnje s Makedonijom

Odbor je dana 4. travnja 2016. godine održao sastanak s Vijećem za unaprjeđenje i nadzor 
revizije iz Makedonije na kojem je popisan Memorandum o suradnji s ciljem uspostave 
suradnje i razmjene iskustava u području javnog nadzora revizije između Republike 
Makedonije i Republike Hrvatske.

8. Suradnja s tijelima Europske unije

Europska grupa tijela za javni nadzor revizije fena. European Group of Auditors Oversight 
Bodies, dalle u tekstu: EGAOB)\ Odbor europskih tijela za nadzor revizije feng. Committee of 
European Auditing Oversight Bodies, dalle u tekstu: CEAOB)

Sukladno Direktivi 2014/56/EU i Uredbi (EU) br. 537/2014 temeljem kojih se provodi revizijska 
reforma u Europskoj uniji, EGAOB je 17. lipnja 2016. godine prestao s radom, a CEAOB 
započeo s radom.

Ključni zadaci CEAOB-a su:
- olakšavati razmjenu podataka, stručnog znanja i najboljih praksi u vezi s provedbom 

Direktive 2014/56/EU i Uredbe (EU) br. 537/2014,
- pružati stručne savjete Europskoj komisiji i nadležnim tijelima država članica,
- doprinositi tehničkoj procjeni sustava javnog nadzora trečih zemalja te međunarodnoj 

suradnji država članica i trečih zemalja,
- doprinositi tehničkom ispitivanju međunarodnih revizijskih standarda, uključujući 

procese za njihovu razradu, s ciljem njihova usvajanja na razini Europske unije,
- doprinositi poboljšanju mehanizama suradnje za nadzor ovlaštenih revizora i 

revizorskih društava, subjekata od javnog interesa ili mreža kojima oni pripadaju i
- obavljati druge koordinacijske zadaće.

CEAOB će donositi neobvezujuče smjernica i mišljenja, a koje će objavljivati Europska 
komisija.

Europska grupa za nadzor revizije (eno. European Audit Inspection Group, dalje u tekstu: 
EAIG)

EAIG je uspostavljen 2011. godine 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, povečanje ujednačenosti u nadzorima na razini Europske 
unije te izrada zajedničke metodologije za nadzor.

Odbor je sudjelovao na 18. sastanku EAIG-a koji je održan dana 15. i 16. lipnja 2016. godine 
u Oslu u organizaciji norveškog nadležnog tijela (norv. Finanstiisynet) i pod predsjedavanjem 
nizozemskog nadležnog tijela (eng. Dutch Authority for the Financial Markets - AFM) i na kojoj 
su sudjelovali predstavnici nadležnih tijela za nadzor revizije država članica Europske unije. 
Osnovne teme sastanka bile su unaprjeđenje nadzora kvalitete revizijske profesije i 
očekivanja od revizijske reforme koja se provodila tijekom 2016. godine u Europskoj uniji.

Odbor je sudjelovao na 19. i ujedno posljednjem sastanku EAIG-a s obzirom da će EAIG 
nastaviti s radom u budućnosti kao podskupina za inspekcijski nadzor u okviru CEAOB-a, 
nakon provedbe revizijske reforme u Europskoj uniji. Sastanak je održan dana 9. i 10. 
studenog 2016. godine na Cipru u organizaciji ciparskog nadležnog tijela (eng. Cyprus Public 
Audit Oversight Bord - CYPAOB) i pod predsjedavanjem nadležnog tijela iz Ujedinjenog 
Kraljevstva (eng. Financial Reporting Council- FRC) Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
nadležnih tijela za nadzor revizije država članica Europske unije. Osnovne teme sastanka su 
bile: razgovor s predstavnicima Međunarodnog odbora za međunarodne standarde revidiranja 
i izražavanje uvjerenja (eng. International Auditing and Assurance Standards Board- lAASB) i
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Međunarodnog odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (eng. International 
Ethics Standards Board for Accountants - lESBA), daljnji rad na EAIG zajedničkoj metodologiji 
(eng. Common Audit Inspection Methodology - CAiM) te daljnji nastavak dosadašnjeg rada 
EAIG-a u okviru podskupine za inspekcijski nadzor u okviru CEAOB-a.

9. Suradnja s Međunarodnim forumom neovisnih revizorskih reguiatora

Odbor je dana 12. rujna 2011. godine postao član Međunarodnog foruma neovisnih 
revizorskih regulatora (eng. International Forum of Independent Audit Regulators, dalje u 
tekstu; 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 u 2016. godini bila jel0.000,00 eura. Iznos 
naknade sastavni je dio proračuna Odbora.

Odbor je sudjelovao na plenarnom sastanku IFIAR-a koji se održavao u Londonu od 19. do 
21. travnja 2016. godine i na kojem je sudjelovalo više od 300 predstavnika iz 48 nezavisnih 
regulatora za nadzor revizije. Na sastanku je, između ostalog, odlučeno o uspostavljanju 
stalnog tajništva IFIAR-a sa sjedištem u Tokiju u Japanu i budućem organizacijskom 
upravljanju IFlAR-om.

Odbor je tijekom 2016. godine održao ukupno 18 sjednica. Pregled dnevnih redova održanih 
sjednica Odbora daje se u Prilogu I. ovoga Izvješća.
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IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Sukladno odredbama Zakona o reviziji, Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna. 
Odbor je sukladno odluci Ministarstva financija s danom 1. siječnja 2016. godine upisan u 
Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U sljedećoj tablici prikazano je izvršenje financijskog plana Odbora na dan 31. prosinca 2016. 
godine.

Tablica 1.: Prihodi i rashodi Odbora u 2016. godini

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA - NOVČANI TIJEK
Plan Izvršenje Indeks

PRIHODI 400.000 345.509,57 86,38
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda 

6711 poslovanja____________________ _
RASHODI

400.000 345.509,57 86,38
400,000 345.509,57 86,38

Rashodi za materijal i energiju322 381,90 76,38500
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 381,90

Rashodi za usluge323 52.649,16 57,8691.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 39.149,16
3238 Računalne usluge 13.500,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 306.700 291.524,33 95,05
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 
povjerenstava i slično___________________3291 215.031,17

3293 Reprezentacija 1.143,16
Članarine i norme3294 75.350,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 0,00
Ostali financijski rashodi343 1.800 954,18 53,01

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 954,18
REZULTAT 0 0,00

IzvorOdbor

Sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 
2018. godinu (Narodne novine, br. 26/16) za rad Odbora predviđeno je 400.000,00 kuna.
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PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2017. GODINI

Odbor u 2017. 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,
• 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,
• zaračunatih 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,
provođenje 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, 
suradnju s CEAOB-om, 
sudjelovanje u radu IFIAR-a i 
druge poslove.

KLASA: 470-03/17-01/12 
URBROJ: 329-17-1

U Zagrebu, 3. svibnja 2017.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA JAVNI
nKdzor revizije

e.l-
■A I'

.^^rldreja Hašček
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PRILOG I

PREGLED DNEVNOG REDA ODRŽANIH SJEDNICA ODBORA U 2016. GODINI

Usvojeni dnevni red 91. sjednice Odbora održane 22. siječnja 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 91. sjednice Odbora,
2. Rasprava s nadzornicama Hrvatske revizorske komore o nadzornom procesu i stanju 

nadzornih aktivnosti,
3. Usvajanje Zapisnika s 89. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 23. do 

28. prosinca 2015. godine,
4. Usvajanje Zapisnika s 88. sjednice Odbora održane 22. prosinca 2015. godine,
5. Rasprava o Pravilniku Hrvatske revizorske komore o priznavanju inozemne stručne 

kvalifikacije,
6. Rasprava o dopisu Ministarstva financija - Sektora za financijski sustav o zahtjevu za 

nadzor obveza ovlaštenih revizora temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o 
kreditnim institucija,

7. Rasprava o dopisu Ministarstva financija - Državne riznice o prelasku Odbora iz sustava 
neprofitnih organizacija u proračunski sustav,

8. Informacija o izvršenju financijskog plana Odbora za 2015. godinu, izvjestiteljica: 
Mladenka Karačić,

9. Razno.

Usvojeni dnevni red 92. sjednice Odbora održane 29. veljače 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 92. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 91. sjednice Odbora održane 22. siječnja2016. godine,
3. Informacija o izvršenju financijskog plana Odbora za 2015. godinu, izvjestiteljica: 

Mladenka Karačić,
4. Rasprava i usvajanje Izvješća o radu Odbora za 2015. godinu,
5. Rasprava o stavu Odbora o određivanju nadležnog tijela sukladno Uredbi (EU) br. 

537/2014,
6. 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. i odgovoru Hrvatske revizorske komore od 12. veljače 2016. godine,

7. Rasprava o akcijskom planu Hrvatske revizorske komore za otklanjanje razloga zbog kojih 
Izvještaj 0 radu Hrvatske revizorske komore za 2014. godinu nije prihvatila Vlada 
Republike Hrvatske,

8. Rasprava o izmjenama i dopunama Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada
revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu
2015. /2016.,

9. Rasprava o članku 27. Uredbe (EU) br. 537/2014 i obvezi izvješćivanja Europske komisije,
10. Izvješće s tematske sjednice Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore održane 29. 

siječnja 2016. godine, izvjestitelji: Željko Faber, Anka Gospodinović i Andreja Hašček,
11. Izvješće sa sastanka s predstavnicima Japana u svezi određivanja stalnog tajništva IFIAR- 

a održanog 19. veljače 2016. godine, izvjestitelji: Željko Faber, Anka Gospodinović i 
Andreja Hašček,

12. Izvješće sa sastanka s predstavnicima Crne Gore održanog 23. i 24. veljače 2016. godine, 
izvjestitelji: Željko Faber, Anka Gospodinović, Andreja Hašček i Tomislav Jelinić.

13. Rasprava o upitu D. P. od 25. siječnja 2016. godine o poduzetim radnjama povodom 
prijave revizorskog društva Čorluka revizija d.o.o.

14. Razno.
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Usvojeni dnevni red 93. sjednice Odbora od 1. ožujka 2016. do 2. ožujka 2016. godine 
putem elektroničke pošte

Usvajanje dnevnog reda 93. sjednice Odbora,
Usvajanje Financijskog izvještaja Odbora za 2015. godinu,
Razno.

1.

2.

3.

Usvojeni dnevni red 94. sjednice Odbora održane od 8. ožujka 2016. godine do 14. 
ožujka 2016. godine putem elektroničke pošte
1. Usvajanje dnevnog reda 94. sjednice Odbora,
2. Izražavanje stava o određivanju nadležnog tijela sukladno Uredbi (EU) br. 537/2014, 

Davanje suglasnosti na pristupanje IFlAR-u ruskog Ministarstva financija (MOF) i
Federalnog tijela za financijski i proračunski nadzor (FSFBO) - zajednički,
4. Razno.

3.

Usvojeni dnevni red 95. sjednice Odbora od 24. ožujka 2016. godine do 29. ožujka 2016. 
godine putem elektroničke pošte
1. Usvajanje dnevnog reda 95. sjednice Odbora,
2. Usvajanje zaključka u svezi nadležnog tijela za nadzor revizije,
3. Usvajanje dopisa za ministra financija,
4. Razno.

Usvojeni dnevni red 96. sjednice Odbora od 1. travnja 2016. godine do 4. travnja 2016. 
godine putem elektroničke pošte
1. Usvajanje dnevnog reda 96. sjednice Odbora,
2. Glasovanje o izboru Franka Schneidera za rizničara IFIAR-a,
3. Razno.

Usvojeni dnevni red 97. sjednice Odbora održane 14. travnja 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 97. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika s 96. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 1. do 4. 

travnja 2016. godine,
3. Usvajanje Zapisnika s 95. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 24. do 

29. ožujka 2016. godine,
4. Usvajanje Zapisnika s 94. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 8. do 14. 

ožujka 2016. godine,
5. Usvajanje Zapisnika s 93. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 1. do 2. 

ožujka 2016. godine,
6. Usvajanje Zapisnika s 92. sjednice Odbora održane 29. veljače 2016. godine,
7. Rasprava i usvajanje Izvješća o radu Odbora za 2015. godinu,
8. Rasprava i usvajanje Financijskog plana Odbora za 2016. godinu,
9. Izvješće sa sastanka u svezi određivanja stalnog tajništva IFIAR-a s predstavnicima 

Japana održanog 19. veljače 2016. godine, izvješće sa sastanka sa švicarskim 
veleposlanikom održanim 10. ožujka 2016. godine i izvješće s konferencijskog poziva s 
predstavnikom Švicarske i predstavnicima Japana održanog 6. travnja 2016. godine, 
izvjestitelji: Željko Faber, Anka Gospodinović, Nikolina Ptiček i Andreja Hašček,
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10. Rasprava i glasovanje o stalnom tajništvu IFIAR-a,
11. 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. i odgovoru Hrvatske revizorske komore od 24. ožujka 2016. godine,

12. Rasprava o dopuni akcijskog plana Hrvatske revizorske komore od 24. ožujka 2016. 
godine za otklanjanje razloga zbog kojih Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za
2014. godinu nije prihvatila Vlada Republike Hrvatske,

13. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore od 22. ožujka 2016. godine u svezi 
upita D. P. od 25. siječnja 2016. godine o poduzetim radnjama povodom prijave 
revizorskog društva Čorluka revizija d.o.o.,

14. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 
društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 29. veljače 2016.,

15. Rasprava o izmjenama i dopunama Plana i programa nadzora i provjere kvalitete rada 
revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu
2015. /2016.,

16. Rasprava o članku 27. Uredbe (EU) br. 537/2014 i obvezi izvješćivanja Europske komisije,
17. Izvješće s tematske sjednice Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore održane 29. 

siječnja 2016. godine, izvjestitelji: Željko Faber, Anka Gospodinović i Andreja Hašček,
18. Izvješće sa sastanka s predstavnicima Crne Gore održanog 23. i 24. veljače 2016. godine, 

izvjestitelji: Željko Faber, Anka Gospodinović, Andreja Hašček i Tomislav Jelinić,
19. Izvješće sa sastanka s predstavnicima Makedonije održanog 4. travnja 2016. godine, 

izvjestitelji: Željko Faber, Anka Gospodinović, Lajoš Žager i Andreja Hašček,
20. Razno.

Usvojeni dnevni red 98. sjednice Odbora održane od 15. travnja 2016. godine do 16. 
travnja 2016. godine putem elektroničke sjednice
1. Usvajanje dnevnog reda 98. sjednice Odbora,
2. Jeste li za osnivanje stalnog tajništva IFIAR-a? Da/Ne
3. Glasujem da se stalno tajništvo IFIAR-a osnuje u:
a) Japanu ili
b) Švicarskoj
4. Razno.

Usvojeni dnevni red 99. sjednice Odbora održane od 13. svibnja 2016. godine do 16.
svibnja 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 99. sjednice Odbora putem elektroničke pošte,
2. Davanje prethodne suglasnosti na Izvješće o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih 

društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 2014./2015.
3. Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Plana i programa nadzora i provjere 

kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu 
godinu 2015./2016.

4. Davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2017. 
godinu,

5. Davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2015. godinu,
6. Razno.

Usvojeni dnevni red 100. sjednice Odbora održane 13. srpnja 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 100. sjednice Odbora,
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Rasprava i izbor zamjenika predsjednika Odbora,
Usvajanje Zapisnika s 92. sjednice Odbora održane 29. veljače 2016. godine,
Usvajanje Zapisnika s 97. sjednice Odbora održane 14. travnja 2016. godine 
Usvajanje Zapisnika s 98. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 15. do 
16. travnja 2016. godine,
Usvajanje Zapisnika s 99. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 13. do 
16. svibnja 2016. godine.
Rasprava o ulozi Odbora i Hrvatske revizorske komore nakon stupanja na snagu Uredbe 
(EU) 537/2014,
Rasprava o članku 27. Uredbe (EU) br. 537/2014 i obvezi izvješćivanja Europske komisije. 
Rasprava i davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2015. 
godinu,

10. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Plana i programa nadzora 
i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 
nadzornu godinu 2015./2016.,

11. Rasprava o dopisu dijela nadzornica od 6. lipnja 2016. godine u svezi postupanja u Službi 
nadzora prema Planu i programu nadzora za 2015./2016. godinu,

12. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Plan i program nadzora i provjere kvalitete 
rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 
2016./2017.,

13. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Plan troškova nadzora i provjere kvalitete 
rada za razdoblje od 1.7.2016. do 30.6.2017. godine,

14. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Program edukacije nadzornica 2016./2017.,
15. Rasprava o odgovoru Hrvatske revizorske komore od 16. svibnja 2016. godine o nadzoru 

nad revizorskim društvom Čorluka revizija d.o.o.,
16. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 

društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 30. travnja 2016. 
godine.

17. Izvješće s IFIAR plenarnog sastanka održanog u Londonu od 19. do 21. travnja 2016. 
godine, izvjestitelji: Željko Faber i Andreja Hašček,

18. Izvješće s EAIG sastanka održanog 14. i 15. lipnja 2016. godine u Oslu, izvjestiteljica: 
Andreja Hašček,

19. Rasprava o Zapisnicima s Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore,
20. Rasprava o procedurama rada Odbora,
21. Razno.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8,
9.

Usvojeni dnevni red 101. sjednice Odbora od 13. kolovoza 2016. godine do 15. kolovoza 
2016. godine putem elektroničke pošte

Usvajanje dnevnog reda 101. sjednice Odbora putem elektroničke pošte.
Rasprava i davanje suglasnosti na slanje upitnika u svezi inspekcijskih nalaza IFlAR-u 

{2016 IFIAR Survey of Inspection Findings),
Razno.

1.

2.

3.

Usvojeni dnevni red 102. sjednice Odbora održane 5. rujna 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 102. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 100. sjednice Odbora održane 13. srpnja 2016. godine,
3. Usvajanje Zapisnika sa 101. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 13. do 

15. kolovoza 2016. godine,
4. Rasprava o nacrtu Prijedloga Zakona o reviziji i očitovanju Hrvatske revizorske komore,
5. Rasprava i davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2015. 

godinu,
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6. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Program provjere poznavanja 
zakonodavstva RH u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje 
poslova revizije,

7. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Plana i programa nadzora 
i provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 
nadzornu godinu 2015./2016.,

8. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Plan i program nadzora i provjere kvalitete 
rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu
2016./2017.,

9. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Plan troškova nadzora i provjere kvalitete 
rada za razdoblje od 1.7.2016. do 30.6.2017. godine,

10. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Program edukacije nadzornica 2016./2017.,
11. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 

društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora od 13. srpnja 2016. godine, stanje na 
dan: 30. travnja 2016. godine,

12. Rasprava o prijedlogu odgovora Hrvatskom državnom arhivu u svezi podataka o 
stvarateljima te arhivskom i registratorom gradivu,

13. Razno.

Usvojeni dnevni red 103. izvanredne sjednice Odbora održane 19. rujna 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 103. izvanredne sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 102. sjednice Odbora održane 5. rujna2016. godine,
3. Rasprava o nacrtu Prijedloga zakona o reviziji,
4. Rasprava o Market monitoring izvješću,
5. Rasprava o upitu u svezi IFIAR upitnika o inspekcijskim nalazima (IFIAR Inspection 

Survey)
6. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 

društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 31. kolovoza 2016. 
godine,

7. Razno.

Usvojeni dnevni red 104. sjednice Odbora od 4. listopada 2016. godine do 5. listopada
2016. godine putem elektroničke pošte
1. Usvajanje dnevnog reda 104. sjednice Odbora putem elektroničke pošte,
2. Davanje suglasnosti na slanje dopune u svezi inspekcijskih nalaza IFlAR-u {2016 IFIAR 
Survey of Inspection Findings),
3. Davanje suglasnosti na primanje Cipra u puno članstvo IFIAR-a {Cyprus Public Audit 
Oversight Board),
4. Razno.

Usvojeni dnevni red 105. sjednice Odbora od 25. listopada 2016. godine do 31. 
listopada 2016. godine putem elektroničke pošte
1. Usvajanje dnevnog reda 105. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 103. sjednice Odbora održane 19. rujna 2016. godine,
3. Usvajanje Zapisnika sa 104. sjednice Odbora održane putem elektroničke pošte od 4. do

5. listopada 2016. godine.
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Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Plan i program nadzora i provjere kvalitete 
rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu 
2016./2017.,
Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Plan troškova nadzora i provjere kvalitete 
rada za razdoblje od 1.7.2016. do 30.6.2017. godine,
Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Program edukacije nadzornica 2016./2017., 
Rasprava o sudjelovanju predstavnika Odbora na EIAG sastanku koji će se održati od 9. 
do 10. studenoga 2016. godine na Cipru.
Razno

4.

5.

6.

7.

8.

Usvojeni dnevni red 106. sjednice Odbora održane 14. studenoga 2016. godine
1. Usvajanje dnevnog reda 106. sjednice Odbora,
2. Usvajanje Zapisnika sa 105. sjednice održane putem elektroničke pošte održane od 27. 

listopada 2016. godine do 31. listopada 2016. godine,
3. Rasprava i davanje mišljenja na Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2015. 

godinu,
4. Rasprava o odgovoru Hrvatskoj revizorskoj komori 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.,

5. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Program provjere poznavanja 
zakonodavstva RH u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje 
poslova revizije,

6. Rasprava i davanje prethodne suglasnosti na Izvješće o nadzoru i provjeri kvalitete rada 
revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za nadzornu godinu
2015./2016.

7. Rasprava i davanje (prethodne) suglasnosti na stručno obrazovanje i ispit za stjecanje 
zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini,

8. Rasprava o službenim bilješkama Hrvatske revizorske komore dostavljenih dopisom od 6. 
listopada 2016. godine,

9. Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 
društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 31. kolovoza 2016. 
godine,

10. Rasprava i usvajanje rebalansa Financijskog plana Odbora za 2016. godinu,
11. Razno.

Usvojeni dnevni red 107. sjednice Odbora od 17. studenoga 2016. godine do 18. 
studenoga 2016. godine putem elektroničke pošte

1. Usvajanje dnevnog reda 107. sjednice Odbora,
2. Rasprava i stavljanje izvan snage odluke Odbora u svezi izdavanja (prethodne) 

suglasnosti na stručno obrazovanje i ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u
2016. godini donesene na sjednici Odbora održanoj 14. studenoga 2016. godine te 
rasprava i davanje (prethodne) suglasnosti na stručno obrazovanje i ispit za stjecanje 
zvanja ovlaštenog revizora u 2016. godini sukladno dopunjenim materijalima Hrvatske 
revizorske komore od 17. studenoga 2016. godine,

3. Razno

Usvojeni dnevni red 108. sjednice Odbora održane 15. prosinca 2016. godine
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» » Usvajanje dnevnog reda 108. sjednice Odbora,
Usvajanje Zapisnika sa 106. sjednice održane 14. studenoga 2016. godine,
Usvajanje Zapisnika sa 107. sjednice održane putem elektroničke pošte održane od 27. 
listopada 2016. godine do 31. listopada 2016. godine.
Rasprava o Prijedlogu zakona o reviziji.
Rasprava o upitu u svezi rotacije i upitu u svezi revizijskih odbora,
Rasprava o dopisu Hrvatske narodne banke u svezi revizorskog izvješća Hrvatske 
poštanske banke d.d. Zagreb za 2013. godinu koje je sastavilo revizorske društvo Deloitte 
d.o.o..
Rasprava o statutu IFIAR-a i promjenama Povelje (eng. approval on the Articles of 
Association of the IFIAR GIA and revised Charter),
Rasprava o Izvješću Hrvatske revizorske komore o nadzorima kvalitete rada revizorskih 
društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, stanje na dan: 31. listopada 2016. 
godine.
Razno

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
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