
Да ли је време да Ужице добије ревизорску фирму за обављање послова екстерне 

ревизије са седиштем у Ужицу? 

Одговор на наведено питање дат је на округлом столу који је одржан на Академији струковних 

студија Западан Србија у среду 23.06.2021. године под називом  „Послови у екстерној 

ревизији након завршених студија на Академији струковних студија Западна Србија 

Одсек Ужице“ 

У  уводном обраћању шефа Катедре за економске науке и менаџмент др Зорице Танасковић 

изнета је чињеница да на Одсеку Ужице поред заинтересованости за основне студије након 

акредитације мастер студија из области економских наука и менаџмента расте интересовање 

за упис истих због послова који се отварају по завршетку истих. 

Уважавајући чињеницу да је округли сто био намењен првенствено студентима основних 

студија студијског програма Рачуноводство и  ревизија као и студентима мастер студија 

Пословна економија и менаџмент модула Рачуноводство ревизија и финансије предавач 

Академије струковних студија Западна Србија Одсек Ужице мр Биљана Ђуричић истакла је 

да студенти Одсека Ужице посао налазе у рачуноводству, финансијама  и интерној и екстерној 

ревизији. Анализирајући географску распрострањеност ревизорских фирми изнела је закључа 

да Ужице као центар Западне Србије нема регистровану ревизорску фирму са седиштем у овом 

граду.  

Директор сектора за едукацију и регистре Коморе овлашћених ревизора Михаило Лазаревић 

упознао је учеснике округлог стола са чињеницом да је Комора овлашћених ревизора основана 



Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), ради унапређења 

и развоја рачуноводствене и ревизорске професије, примене међународне рачуноводствене и 

ревизорске регулативе и хармонизације са том регулативом, заштите општег и појединачног 

интереса у обављању послова у тој области, организовања у пружању услуга у овој области, 

спровођења испита за стицање професионалног звања давања и одузимања лиценци за 

обављање послова ревизије финансијских извештаја, као и ради остваривања других циљева 

из области рачуноводства и ревизије. 

Господин Лазаревић је учеснике округлог стола упознао са органима Коморе и њиховим 

надлежностима и овлашћењима. Посебну пажњу је посвети професионалним звањма која се 

могу стећи у Комори, а то су Овлашћени ревизор, Овлашћени интерни ревизор и Ревизор. 

Присутне учеснике највише је интересовао процес стицања звања Овлашћени ревизор, и 

Ревизор. За ова звања потребно је положити 13 и 5 испита респективно посматрано ако је у 

питању студент који је завршио основне студије на Одсеку Ужице. Када је у питању студент 

који заврши мастер струковне студије стиче могућност да се ослободи полагања дела или 

целих испита у зависности од ситуације по ком програму је слушао исте. Такође, учесници су 

упознати и са начином стицања Лиценце за обављање екстерне ревизије која се издаје од 

стране Министарства финансија. 



Подстакнути излагањем господина Лазаревића наствљена је дискусија присутних студената  

коју је водио једини овлашћени ревизор запослен на Одсеку Ужице др Момчило Васиљевић и 

искристалисали су се закључци од којих је најважнији да су се сви учесници, а посебно 

студенти завршних година основних и мастер студија сложили да је у Ужицу неопходно 

основати ревизорску фирму са седиштем у овом граду. Истакнто је да у Ужицу има лица која 

су стекла звање Овлашћени ревизор и да треба са тим лицима организовати састанак и 

понудити модел удруживања, а све у циљу каснијег укључивања и студената завршних година 

студија са Одсека Ужице. Такође, је закључено да је за студенте завршен године мастер студија 

најбољи пут за стицање звања прво стећи звање Ревизор и одређено искуство у приватном 

сектору, а потом стећи звање Овлашћени ревизор.  


