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stavku 6. Statuta Hrvatske revizorske komore: 

Redni 

broj 

sjednice 

Datum održavanja 

sjednice Opis odluke 

46. 4. svibnja 2016. 
- Odluka o utvrđivanju kandidacijske liste Zdenka Balena, 

predsjednika Komore, za izbor članova Upravnog vijeća Komore na 

Skupštini 21. svibnja 2016.; 

- Odluka o usvajanju promjene Izmjena i dopuna Plana i programa 

nadzora i provjere kvalitete rad revizorskih društava/samostalnih 

revizora i ovlaštenih revizora za 2015/2016., u dijelu ukupnog broja 

planiranih nadzora u punom opsegu; 

- Odluke vezane za pripremu Skupštine Komore 21. svibnja 2016. i 

obilježavanje 10 godina rada Komore. 

45. 20. travnja 2016. 
- Odluka o upućivanju prijedloga Skupštini Komore da ovlasti 

Upravno vijeće za izbor i imenovanje revizora radi uvida financijskih 

izvještaja Komore za 2016. godinu; 

- Odluka o sazivanju sjednice Skupštine Komore za 21. svibnja 2016. i 

utvrđivanju dnevnog reda sjednice Skupštine Komore; 

- Odluka o pokretanju postupka izbora članova Upravnog vijeća 

Komore; 

- Odluka o prihvaćanju dokumenata koji se prosljeđuju Skupštini 

Komore na usvajanje, i to: Program i plan rada Komore za 2017. i 

Financijski plan Komore za 2017.; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemne 

stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije i o pokretanju 

postupka javne rasprave u trajanju od 30 dana od datuma objave na 

internetskim stranicama Komore; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga prijevoda Kodeksa profesionalne 

etike revizora, izdanje IFAC 2015., uz obvezu angažiranja lektora radi 

uređenja teksta. 

44. 18. ožujka 2016. 
- Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Komore za 2015. godinu i 

upućivanju Skupštini na usvajanje; 

- Odluka o utvrđivanju kandidacijske liste za izbor predsjednika 

Komore na Skupštini 2. travnja 2016.; 

- Odluka o upućivanju prijave na rad revizorskog društva službi 

nadzora na prouku i daljnje postupanje sukladno oblastima Komore. 

43. 12. veljače 2016. 
- Odluke vezane uz godišnje financijske izvještaje Komore za 2015. 



godinu; 

- Odluka o sazivanju sjednice Skupštine Komore za 2. travnja 2016. i 

utvrđivanju dnevnog reda sjednice Skupštine Komore; 

- Odluka o pokretanju postupka izbora predsjednika Komore; 

- Odluka o prihvaćanju dopune Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete 

rada revizorskih društava, samostalnih revizora i samostalnih revizora 

za 2014/2015. 

42. 18. prosinca 2015. 
- Odluka o održavanju revizorskog ispita 21. i 22. siječnja 2016., u 

hotelu Antunović, Zagreb; 

- Odluka o pokretanju nadzora radi provjere kvalitete revizorskih 

angažmana i izvješća revizora koja su bila temelj za odlučivanje u 

predstečajnoj nagodbi; 

- Odluka o prihvaćaju sadržaja Smjernice 7 - Sastavljanje revizorskog 

izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja neprofitne 

organizacije za 2015. godinu i Smjernice 8 - Sastavljanje revizorskog 

izvješća o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje 

neprofitne organizacije za 2015. godinu, te objave na web stranici 

Komore; 

- Odluka o upućivanju prijava i prigovora na rad određenih revizorskih 

društava, na prouku i daljnje postupanje službe nadzora sukladno 

ovlastima Komore. 

41. 29. listopada 2015. 
- Odluka o prihvaćanju Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada 

revizorskih društava, samostalnih revizora i samostalnih revizora za 

2014/2015; 

- Odluka o prihvaćanju programa (teme i izvođači) stručnog 

savjetovanja ovlaštenih revizora 23. i 24. studenoga 2015., te o iznosu 

kotizacije od 700,00 kn po osobi; 

- Odluka o prevođenju novog Kodeksa profesionalne etike revizora 

(edicija 2015.) i revidiranih MRevS-ova (edicija 2015.), u izdanju 

IFAC; 

- Odluka o prihvaćanju Pravilnika o naknadama putnih i drugih 

troškova na službenom putovanju  za potrebe Komore; 

- Odluka o upućivanju prijedloga Pravilnika o provođenju postupka 

nostrifikacije nadležnim ministarstvima radi usuglašavanja i obvezi 

javne rasprave prije utvrđivanja konačnog prijedloga istog Pravilnika; 

- Oduka o imenovanju revizorskog društva Kulić i Sperk revizija 

d.o.o., Zagreb, revizorom uvida u financijske izvještaje Komore za 

2015.; 

- Odluka o upućivanju prijave protiv revizorskog društva, na prouku i 

daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore. 



40. 16. rujna 2015. 
- Odluka o prihvaćanju prijedloga Odbora za stručno osposobljavanje i 

stalno stručno usavršavanje o vremenu (početak i završetak) trajanja i 

lokaciji održavanja edukacije kandidata za stjecanje zvanja ovlaštenog 

revizora; 

- Odluka o prihvaćanju primjedbi na Pravilnik o naknadama putnih i 

drugih troškova na službenom putovanju za potrebe Komore; 

- Odluka o usvajanju sadržaja i objavi Natječaja u svezi izbora i 

imenovanja revizorskog društva revizorom financijskih izvještaja 

Komore za 2015.; 

- Odluka o održavanju stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora 23. i 

24. studenoga 2015.; 

- Odluka o upućivanju prijave na rad revizorskog društva, na prouku i 

daljnje postupanje službe nadzora sukladno ovlastima Komore; 

- Odluka o upućivanju zahtjeva Ministarstvu financija i Uredu za 

zakonodavstvo Republike Hrvatske za mišljenje u svezi odredbe 

članka 30. stavak 5. Zakona o računovodstvu (NN, br.78/15). 

39. 16. srpnja 2015. 
- Odluka o raskidu ugovora s dosadašnjim pružateljem ICT usluge i 

izboru novog pružatelja ICT usluge; 

- Odluka o usvajanju Akcijskog plana 2015/2016 slijedom članskih 

obveza prema IFAC-u; 

- Odluka o izradi prijedloga javnog natječaja za izbor revizorskog 

društva revizorom financijskih izvještaja Komore za 2015., prema 

utvrđenim kriterijima za odabir i imenovanje revizora; 

- Odluka o poduzimanju aktivnosti organizacije i provedbe stručnog 

obrazovanja i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u 

obrazovnom ciklusu 2015., u suradnji s Odborom za stručno 

osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje; 

- Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana i programa nadzora i 

provjere kvalitete rad revizorskih društava/samostalnih revizora i 

ovlaštenih revizora za 2015/2016. 

38. 27. svibnja 2015. 
- Odluka o utvrđivanju Plana i programa nadzora i provjere kvalitete 

rad revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 

2015/2016; 

- Odluka o utvrđivanju Plana troškova nadzora i provjere kvalitete 

rada za 2015/2016; 

- Odluka o utvrđivanju Programa edukacije službe nadzora i provjere 

kvalitete rada za 2015/2016; 

- Odluka o prihvaćanju prijevoda MRevS-a 315 (izmijenjeni), MRevS-

a 610 (izmijenjeni) i MSU 2400 (izmijenjeni); 



- Odluka o ustupanju prava korištenja hrvatskog prijevoda IFAC 

Priručnika na Savez računovođa i revizora Federacije Bosne i 

Hercegovine, uz suglasnost IFAC-a; 

- Odluka o održavanju radionice na temu revizije projekata 

financiranih iz fondova EU, u izvedbi ovlaštenog revizora koji 

operativno radi na takvim projektima. 

37. 26. travnja 2015. 
- Odluka o usvajanju Programa polaganja ispita za stjecanje zvanja 

ovlaštenog revizora - ciklus 2015.; 

- Odluka o utvrđivanju Izvedbenog plana i programa stručnog 

osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora – ciklus 

2015.; 

- Odluka o utvrđivanju naknade za provođenje stručnog obrazovanja u 

iznosu 9.800,00 kn, naknade za polaganje revizorskog ispita u iznosu 

7.700,00 kn te iznosa naknade u iznosu od 1.100,00 kn po predmetu u 

popravnom roku; 

-  Odluka o prihvaćanju HRK Smjernice 5 - Sastavljanje izvješća 

neovisnog revizora u slučaju revizorsko društvo slijednik (MRevS 

710) i HRK Smjernice 6 – Revizija financijskih izvještaja isporučitelja 

vodnih usluga (članak 207a. Zakona o vodama); 

- Odluka o objavi odgovora Komore na podnesak grupe revizorskih 

društava sa redovne sjednice Skupštine Komore održane 21.3.2015.; 

- Odluka o provođenju izravnog nadzora za revizorsko društvo po 

zahtjevu Odbora za javni nadzor revizije; 

- Odluka o objavi instruktivnog roka u kojem će revizorska društva 

dostaviti Godišnji upitnik 2015. za potrebe nadzora  – 30. lipnja 2015. 

36. 19. veljače 2015. 
- Odluke vezane uz godišnje financijske izvještaje Komore za 2014. 

godinu; 

- Odluka o organizaciji stručnog osposobljavanja i polaganja ispita za 

stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u obrazovnom ciklusu 2015.; 

- Odluka o održavanju popravnog/ponovljenog ispitnog roka za 

kandidate iz ranijih obrazovnih ciklusa – datuma 1. i. 2.7.2015.; 

- Odluka o provedbi izravnih nadzora za četiri revizorska društva 

temeljem odluke Stegovnog vijeća o uvjetnom oduzimanju dozvole za 

rad  i uključivanja u Plan nadzora i provjere kvalitete rada 2014/2015; 

- Odluka o upućivanju prijedloga Skupštini Komore da ovlasti 

Upravno vijeće za izbor i imenovanje revizora radi uvida financijskih 

izvještaja Komore za 2015. godinu; 

- Odluka o sazivanju redovne sjednice Skupštine Komore za 

21.3.2015. i utvrđivanju dnevnog reda redovne sjednice Skupštine 

Komore; 



- Odluka o prihvaćanju dokumenata koji se prosljeđuju Skupštini 

Komore na usvajanje, i to: Izvještaj o radu Komore za 2014. godinu, 

Program i plan rada Komore za 2015., Program i plan rada Komore za 

2016., Financijski plan Komore za 2015. i Financijski plan Komore za 

2016. 

35. 22. siječnja 2015. 
- Odluka o daljnjim aktivnostima u radnom sporu koji se vodi protiv 

Komore; 

- Odluka o prihvaćanju Plana i programa održavanja radionica stalnog 

stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za razdoblje ožujak-lipanj 

2015.; 

- Odluka o provođenju izravnog nadzora za dva revizorska društva i 

uključivanju u Plan nadzora i provjere kvalitete rada 2014/2015; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Izmjene i dopune Pravilnika o 

nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih 

revizora i ovlaštenih revizora, koji se upućuje Odboru za javni nadzor 

revizije na prethodnu suglasnost; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga korisničkog zahtjeva za potrebe 

nadzora i daljnjih postupaka Komore radi izrade programskog rješenja 

i nadogradnje postojećeg aplikacije za administriranje registrima; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga o organizaciji i pripremi za 

održavanje redovne sjednice Skupštine Komore u 2015. godini. 

34. 10. studenoga 2014. 
- Odluka o prihvaćanju Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada 

revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 

2013/2014, koje se sukladno članku 47. stavku 2. Zakona o reviziji 

dostavlja Odboru za javni nadzor revizije radi izdavanja prethodne 

suglasnosti u vezi javne objave; 

- Odluka o prihvaćanju provedbe stručnog savjetovanja prema 

predloženom programu tema i izvođačima tema, te se određuje 

plaćanje kotizacije za sudjelovanje na stručnom savjetovanju u iznosu 

od 700,00 kn po osobi. 

33. 12. rujna 2014. 
- Odluka o utvrđivanju Plana troškova nadzora i provjere kvalitete 

rada za 2014/2015 godinu; 

- Odluka o utvrđivanju Programa i plana edukacije službe nadzora i 

provjere kvalitete rada za 2014/2015 godinu; 

- Oduka o usvajaju Izmjene i dopune Pravilnika o stalnom stručnom 

usavršavanju ovlaštenih revizora i zaduženju stručne službe Komore 

da izradi pročišćeni tekst i objavi ga na web stranici Komore; 

- Odluka o prihvaćanju prijedlog da se za Damira Krajačića utvrdi 

radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, te se 

ovlašćuje predsjednik Komore da s radnikom sklopi Ugovor o radu; 

- Odluka o utvrđivanju početka i trajanja edukacije za stjecanje zvanja 



ovlaštenog revizora u 2014. godini (od 13.10.2014. do 29.10.2014.) i o 

utvrđivanju datuma i mjesta održavanja ispita za stjecanje zvanja 

ovlaštenog revizora u 2014. godini (22.12. i 23.12.2014., u hotelu 

Antunović, Zagreb); 

- Odluka o utvrđivanju da će se stručno savjetovanje ovlaštenih 

revizora u sklopu stalnog stručnog usavršavanja za 2014. godinu 

organizirati i provesti 24. i 25. 11. 2014., u hotelu Antunović, Zagreb; 

- Odluka o utvrđivanju teksta Izjave o neovisnosti koju će potpisati 

članovi Upravnog vijeća i svi radnici Komore. 

32. 10. srpnja 2014. 
- Odluka o prihvaćanju ažuriranog sadržaja IFAC Akcijskog plana 

Komore; 

- Odluka o održavanju radionica u organizaciji Komore u razdoblju 

nakon 1. srpnja 2014. godine i definiranju radnog statusa Damira 

Krajačića; 

- Odluka o zaduženju Odbora za edukaciju za operativnu provedbu 

Programa polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora - 

ciklus 2014., a nastavno suglasnosti Odbora za javni nadzor revizije od 

9. srpnja 2014. godine; 

- Odluka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Komore i 

ACCA i ovlaštenju predsjedniku Komore da isti potpiše; 

- Odluka o poduzimanju pripremnih radnji za organizaciju stručnog 

savjetovanja ovlaštenih revizora u studenom 2014. godine; 

- Odluka o utvrđivanju Plana i programa nadzora i provjere kvalitete 

rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 

2014/2015 godinu. 

31. 24. travnja 2014. 
- Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Komore za 2013. godinu koje 

se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje; 

- Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Komore za 2014. godinu 

koji se prosljeđuje Skupštini Komore na usvajanje; 

- Odluka o usvajanju Programa polaganja ispita za stjecanje zvanja 

ovlaštenog revizora–ciklus 2014., te o utvrđivanju naknade za 

provođenje stručnog obrazovanja u iznosu 9.800,00 kn i naknade za 

polaganje revizorskog ispita u iznosu 7.700,00 kn. 

30. 15. travnja 2014. 
- Odluke u vezi izrade dokumenata za redovnu Skupštinu Komore koja 

se saziva za 10. svibnja 2014. godine: Izvještaj o radu Komore za 

2013. godinu i Financijski plan Komore za 2014. godinu; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga u vezi zahtjeva neovisnosti 

ovlaštenog revizora u slučaju revizija financijskih izvještaja obveznih 

mirovinskih fondova  i obveznih mirovinskih društava. 



29. 3. travnja 2014. 
- Odluke u vezi izrade dokumenata za redovnu Skupštinu Komore koja 

se saziva za 10. svibnja 2014. godine: Izvještaj o radu Komore za 

2013. godinu i Financijski plan Komore za 2014. godinu; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna Statuta Komore; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa i plana rada Komore za 

2014. godinu. 

28. 17. ožujka 2014. 
- Odluka o sazivanju redovne Skupštine Komore za 10. svibnja 2014. 

godine; 

- Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Plana i programa nadzora i 

provjere kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i 

ovlaštenih revizora za 2013/2014. godinu  i o usvajanju Programa 

edukacije nadzornica 2013/2014. koji je sastavni dio Plana i programa 

nadzora; 

- Odluka o usvajanju Izmjene i dopune Plana troškova nadzora i 

provjere kvalitete rada za razdoblje 1.7.2013. do 30.6.2014.; 

- Odluka o usvajanju prijevoda IFAC publikacija radi objave na 

internetskoj stranici Komore; 

- Odluka o prihvaćanju Sporazuma o razumijevanju između ACCA i 

Komore. 

27. 20. veljače 2014. 
- Odluka o prihvaćanju prijedloga za izradu zahtjeva prema Odboru za 

javni nadzor revizije kojim se naknadno traži suglasnost na Program 

obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora – ciklus 2012. 

godine; 

- Odluka o izradi Programa obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog 

revizora–ciklus 2014., Izvedbenog plana i programa obrazovanja za 

stjecanje zvanja ovlaštenog revizora–ciklus 2014. i Kalkulacije iznosa 

naknade za provođenje stručnog obrazovanja i iznosa naknade za 

polaganje revizorskog ispita; 

- Odluka o pokretanju eventualne nagodbe u radnom sporu s Nenadom 

Šimuncem; 

- Odluka o prihvaćanju Plana i programa održavanja radionica stalnog 

stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za prvo polugodište 2014. 

godine; 

- Odluka o ispravku vrijednosti potraživanja i otpisu potraživanja s 

osnova članarine i doprinosa za 2013. godinu; 

- Odluka o ukidanju vremenski razgraničenih prihoda za iznos pokrića 

troškova popravnog ispita organiziranog u 2013. godini za obrazovni 

ciklus 2012. godine. 

26. 27. siječnja 2014. - Odluka u vezi primjedbi Komore na Zapisnik Odbora za javni nadzor 

revizije o provedenom nadzoru nad poslovanjem Komore i 

prihvaćanju prijedloga za održavanje zajedničkog sastanka s Odborom 



za javni nadzor revizije. 

25. 17. siječnja 2014. 
- Odluka o upućivanju upita Poreznoj upravi o poreznom statusu 

Komore u odnosu na Zakon o porezu na dodanu vrijednost; 

- Odluka o usvajanju prijedloga Izmjene Plana nadzora i provjere 

kvalitete rada za 2013/2014 godinu; 

- Odluka o sklapanju  novog Ugovora o pružanju informatičkih usluga 

s Emporion informatika d.o.o., Zagreb; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga za izradu Poslovnika rada Upravnog 

vijeća Komore; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga o nabavi opreme za tonsko snimanje 

sjednica Upravnog vijeća Komore. 

24. 13. studenoga 2013. 
- Odluka o prihvaćanju prijedloga o zaduženjima članova Upravnog 

vijeća za prezentiranje određenih segmenata aktivnosti Komore na 

Stručnom savjetovanju ovlaštenih revizora i računovođa; 

- Odluka o pozivanju Odbora za nadzor financijskog poslovanja 

Komore radi provedbe kontrole poslovanja u 2013. godini; 

- Odluka o razmatranju smanjenja troškova poslovanja Komore i 

pribavljanju povratne informacije od zaposlenika stručne službe 

Komore. 

23. 31. listopada 2013. 
- Odluka o imenovanju članova Odbora za pritužbe za osobe 

izmiritelje u sporovima koji se vode protiv Komore, s time da sporovi 

financijske naravi, po prijedlogu osobe izmiritelja, budu predmetom 

naknadne odluke Upravnog vijeća; 

- Odluke o prihvaćanju programa Stručnog savjetovanja ovlaštenih 

revizora i računovođa, datuma i mjesta održavanja, organizacije u 

suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika, 

te iznosa kotizacije i iznosa naknada za predavače; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga  o sudjelovanju Komore kao 

suorganizatora savjetovanja HZRFD-a u Tuheljskim toplicama, 

krajem studenoga 2013.; 

- Odluka o prihvaćanju prijedloga Pravila za obavljanje revizije, 

kvantitativni i kvalitativni kriteriji angažiranih ljudskih potencijala, te 

ostalih sredstava za obavljanje revizije iz listopada 2013., kao 

inicijalnog dokumenta za stručnu raspravu tijekom stručnog 

savjetovanja; 

- Odluka o daljnjem angažiranju Anke Gospodinović kao predstavnika 

Komore u FEE radnoj grupi za etiku i stručne kvalifikacije; 

- Odluka o pokretanju izravnog nadzora na izvanrednoj osnovi za 

jedno revizorsko društvo; 



- Odluka o daljnjem produljenju Ugovora o sublicenciranju hrvatskih 

prijevoda IFAC-ovih publikacija za Savez računovođa, revizora i 

financijskih djelatnika Federacije BiH, bez naknade, uz prethodnu 

suglasnost IFAC-a. 

22. 04. listopada 2013. 

(telefonska) 

- usvajanje Zapisnika 20. i 21. sjednice Upravnog vijeća, iz razloga 

traženja prethodne suglasnosti od Odbora za javni nadzor revizije na 

Program obrazovanja prema kojem se polaže ispit za stjecanje zvanja 

ovlaštenog revizora (obrazovni ciklus 2013) i iznos naknade za 

provođenje stručnog obrazovanja i polaganje ispita za ovlaštenog 

revizora. 

21. 23. rujna 2013. -    Odluka o prihvaćanju prijedloga i upućivanju zahtjeva prema 

Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti za: 

• Program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za 

obrazovni ciklus u 2013. godini, 

• Izvedbeni plan i program obrazovanja za stjecanje zvanja ovlaštenog 

revizora - obrazovni ciklus u 2013. godini, 

• iznos naknade za provođenje stručnog obrazovanja i iznos naknade za 

polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, u obrazovnom 

ciklusu u 2013. godini; 

-    Odluka o organizaciji stručnog savjetovanja u 2013. godini i 

povezanim aktivnostima Odbora za edukaciju. 

20. 10. rujna 2013. -    Odluka o usvajanju Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju 

ovlaštenih revizora; 

-    Odluka o prihvaćanju Plana financiranja provjere kvalitete rada za 

razdoblje od 01.07.2013. do 30.06.2014. i upućivanju zahtjeva prema 

Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja suglasnosti. 

19. 25. srpnja 2013. -    Odluka o zasnivanju radnog odnosa s gosp. Damirom Krajačićem 

na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

-    Odluka o pripremnim radnjama u vezi organizacije i provedbe 

stručnog osposobljavanja i ispita za zvanje ovlaštenog revizora u 

ciklusu 2013. godine; 

-    Odluka o prihvaćanju Izvješća o nadzoru i provjeri kvalitete rada 

revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 

2012/2013 godinu i pribavljanju prethodne suglasnosti od Odbora za 

javni nadzor revizije za objavu na internetskoj stranici Komore; 

-    Odluka o utvrđivanju Plana i programa nadzora i provjere kvalitete 

rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za 

2013/2014 godinu i pribavljanju suglasnosti od Odbora za javni 

nadzor revizije; 

-    Odluka o prihvaćanju Plana i programa održavanja radionica 

kontinuiranog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, u razdoblju 



od rujna do prosinca 2013. godine; 

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga o pokretanju izravnog nadzora na 

izvanrednoj osnovi za dva revizorska društva. 

18. 05. srpnja 2013. -    Odluka o imenovanju članova Odbora za praćenje provođenja 

nadzora: Branislav Vrtačnik, koordinator i Slaven Đurković, Mirko 

Drmić i Ernest Komparić - članovi; 

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga Odbora za edukaciju o održavanju 

ponovljenog i popravnog roka ispita za zvanje ovlaštenog revizora, 

datuma 05. i 06. rujna 2013. godine; 

-    Odluka o imenovanju članova Odbora za praćenje prevođenja 

izabranih IFAC publikacija: Zdenko Balen, Joško Džida, Ivana Grlić, 

Damir Krajačić, Ivan Bašić i Zlatko Benčić; 

-    Odluka o imenovanju Damira Krajačića za Glavnog prevoditelja u 

prevođenju izabranih IFAC publikacija; 

-    Odluka o izboru Studio Nixa prijevodi d.o.o. Zagreb za 

Prevoditeljski tim u prevođenju izabranih IFAC publikacija. 

17. 27. lipnja 2013. 

(telefonska) 

-    Odluka o prijedlogu promjene uvjeta iz Ugovora o radu Damira 

Krajačića. 

16. 22. svibnja 2013. -    Odluka o zahtjevu Ispitnog povjerenstva i održavanju sljedećeg 

popravnog i ponovljenog ispitnog roka za kandidate iz edukacijskog 

ciklusa 2012. godine; 

-    Odluka o imenovanju članova Odbora za pritužbe: Ljiljana Benčić 

Markulin, koordinator i Anka Dobrinić, Ljiljana Kalčić, Branko 

Tomašković i Zoran Vuk - članovi; 

-    Odluka o imenovanju članova Odbora za revizorske standarde i 

etiku: Joško Džida, koodinator, Ivana Grlić i Damir Krajačić - članovi; 

-    Odluka o prevođenju IFAC publikacija: „Guide to Using 

International Standards on Auditing in the Audits of Small- and 

Medium- Sized Entities“, Volume 1 – Core Concepts, Third Edition, 

November 2011, „Guide to Using International Standards on Auditing 

in the Audits of Small- and Medium- Sized Entities“, Volume 2 – 

Practical Guidance, Third Edition, November 2011 i „Guide to Quality 

Cotrol for Small- and Medium- Sized Practices“, Third Edition, 

August 2011. 

15. 07. ožujka 2013. -    Odluka o imenovanju Zdenka Balena za predstavnika Komore u 

Skupštini FEE i imenovanju članova FEE Radne grupe Revizija: Joška 

Džide - član i Ivana Grlić - zamjena člana te članova FEE Radne grupe 

Edukacija i tržišna konkuretnost: Anka Gospodinović - član i Tamara 



Mačašović - zamjena; 

-    Odluka o utvrđivanju dokumenata koji se prosljeđuju Skupštini 

Komore na usvajanje: Izvještaj o radu Komore za 2012., Godišnji 

financijski izvještaji Komore za 2012., Izvještaj Odbora za nadzor 

financijskog poslovanja Komore za 2012., Izmjene Statuta Komore,  

prijedlog za imenovanje članova i zamjenika Stegovnog vijeća i 

prijedlog za imenovanje članova i zamjenika Odbora za nadzor 

financijskog poslovanja Komore; 

-    Odluka o imenovanju Joška Džide za koodinatora Odbora za 

revizorske standarde i etiku; 

-    Odluka o imenovanju Ljiljane Markulin Benčić za koordinatora 

Odbora za pritužbe; 

-    Odluka o formiranju Radne skupine za izradu prijedloga novog 

Zakona o reviziji, u sastavu:  Zdenko Balen, Joško Džida, Zlatko 

Benčić, Branislav Vrtačnik, Ivan Bašić, Ernest Komparić, Tomislav 

Ugrin, Irena Dobrović, Tamara Mačašović, Olivio Discordia, Vladimir 

Maričević, Željko Faber i  Radovan Lucić; 

-    Odluka o odbijanju žalbi revizorskih društava na Odluke 

Stegovnog vijeća zbog neosnovanosti. 

14. 18. veljače 2013. -    Odluka o prihvaćanju predloženog dnevnog reda redovne 

Skupštine Komore koja će se održavati 06. travnja 2013., u hotelu 

Antunović; 

-    Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada Upravnog vijeća 

Komore. 

13. 22. siječnja 2013. -    Odluka o prihvaćanju Izvještaja Ispitnog povjerenstva o održanom  

stručnom osposobljavanju i rezultatima prvog roka stručnog ispita za 

stjecanje zvanja ovlaštenog revizora; 

-    Odluka o imenovanju Joška Džide na dužnost zamjenika 

predsjednika Komore; 

-    Odluka o prihvaćanju rasporeda tema edukacijskih radionica u 

organizaciji Komore za razdoblje veljača-travanj 2013. i  iznosu 

kotizacije od 300,00 po polazniku; 

-    Odluka o prihvaćanju iznosa naknade za Ispitno povjerenstvo u 

realizaciji ispitnih rokova za edukacijski ciklus iz 2012. godine; 

-    Odluka o pokretanju izravnih nadzora na izvanrednoj osnovi nad 

revizorskim društvima zbog spoznaja o nepravilnostima i mogućim 

prijestupima; 

-    Odluka o imenovanju Branislava Vrtačnika koordinatorom 

Odborom za praćenje provođenja nadzora; 



-    Odluka o imenovanju Zlatka Benčića za člana Radne skupine pri 

Odboru za standarde financijskog izvještavanja, a u svezi izrade 

prijedloga izmjena HSFI; 

-    Odluka o formiranju Radne skupine za evaluaciju informatičkog 

sustava Komore, a čine ga Tomislav Ugrin i Ernest Komparić. 

12. 11. siječnja 2013. 

(telefonska) 

-    Odluka o prihvaćanju sadržaja HRK Smjernice 4 usklađenog s 

Uredbom Vlade RH o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom 

poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj: 144/12). 

11. 30. studenoga 2012. 

(telefonska) 

-    Odluka o prihvaćanju konačnog sadržaja Smjernice u vezi sa 

Zakonom o financijskom poslovanju i pred stečajnoj nagodbi (HRK 

Smjernica 4). 

10. 23. studenoga 2012. 

(telefonska) 

-    Odluka o prihvaćanju teksta Smjernice u vezi sa Zakonom o 

financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,  uz razmatranje i 

dopunu prijedloga koje je dostavio Joško Džida. 

9. 12. studenoga 2012. -    Odluka o prihvaćanju prijedloga za izradu Smjernice u vezi 

primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, s 

izmjenama i dopunama; 

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga da se stručna služba Komore 

zaduži za izradu operativnog plana edukacijskih radionica i prijedloga 

tema; 

-    Odluka o prodaji službenog automobila po cijeni koja će se kroz 

ponude utvrditi kao veća. 

8. 11. listopada 2012. - Odluka o suradnji Komore i HZRFD da 26. i 27. 11. 2012. godine u 

organizaciji zajedničkog stručnog savjetovanja ovlaštenih revizora i 

računovođa, prihvaćanju predloženog programa stručnog savjetovanja, 

tema i  predavača, iznosa kotizacije (za ovlaštene revizore iznosi 

700,00 kn), mjesta održavanja (hotel Antunović); 

- Odluka o održavanju edukacije za stjecanje zvanja ovlaštenog 

revizora u terminu od 29.10.2012. do 16.11.2012. godine, u 

poslovnom prostoru Udruge računovođa i financijskih djelatnika 

Zagreba na adresi Zagreb, Kneza Mislava 1 (uz cijenu dnevnog najma 

prostora u iznosu od 1.400,00 kn s uključenim PDV-om) i iznosu 

naknade za edukaciju i polaganje revizorskog ispita u iznosu od 

17.500,00 kn; 

-    Odluka o imenovanju Ispitnog povjerenstva u sastavu prof. Stjepan 

Tadijančević - predsjednik povjerenstva, prof. Boris Tušek - član 

povjerenstva i prof. Mario Spremić - član povjerenstva, te imenovanju 

Zlatka Benčića i Joška Džide u svojstvu zamjenika članova Ispitnog 

povjerenstva; 



-    Odluka o prihvaćanju predloženog Plana financiranja provjere 

kvalitete rada za razdoblje od 01.07.2012. do 30.06.2013.; 

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga ažuriranog Akcijskog plana za 

potrebe suradnje između Komore i IFAC-a, s time da se za tematsku 

sjednicu Upravnog vijeća priredi strategija i plan u cilju što uspješnije 

suradnje Komore s drugim strukovnim organizacijama; 

-    Odluka o prihvaćanju izrađenog prijedloga Smjernice o 

minimalnom obliku i sadržaju radne dokumentacije obavljanja revizije 

te objavi iste na web stranici Komore; 

-    Odluka o imenovanju koordinatora Odbora za suradnju sa 

strukovnim i srodnim organizacijama - Ernesta Komparića, Tomislava 

Ugrina i Branislava Vrtačnika te prihvaćanju prijedloga načina rada 

istog Odbora. 

7. 07. rujna 2012. -    Odluka o prihvaćanju prijedloga da u smislu pripreme akta o 

potrebnim kvalitativnim i kvantitativnim uvjetima za obavljanje 

poslova revizije članovi Upravnog vijeća na vlastitim portfeljima 

revizijskih angažmana testiraju kvalitativne i kvantitativne uvjete za 

obavljanje poslova revizije; 

-    Odluka o prihvaćanju prijedloga da se izrađeni dokument o 

minimalnom obliku i sadržaju radne dokumentacije obavljanja revizije 

tretira kao smjernica i uputa ovlaštenim revizorima u radu, na koju će, 

prije konačnog usvajanja teksta, svaki član Upravnog vijeća dati svoje 

primjedbe i prijedloge; 

-    Odluka o suradnji Hrvatske revizorske komore i Hrvatske 

zajednice računovođa i financijskih djelatnika u organizaciji (HZRFD) 

i provedbi ciklusa edukacije za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i 

organizaciji i provedbi zajedničkog savjetovanja, radionica i stručnih 

seminara za revizore. U odbor za suradnju s HZRFD imenuju se 

Zlatko Benčić i Joško Džida. 

6. 17. kolovoza 2012. 

(telefonska) 

-    Odluka o odbijanju prigovora revizorskog društva na rješenje 

Komore u nadzornom postupku zbog neosnovanosti te o zaduženju 

stručne službe Komore da izradi pravni akt u smislu Zakona o 

upravnom postupku, temeljem odluke Upravnog vijeća. 

5. 17. srpnja 2012. 

(telefonska) 

-    Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora po ponudi P.B. Grad 

d.o.o., Zagreb, na lokaciji Radnička cesta 54, Green Gold poslovni 

kompleks, površine 134,50 m2, uređenje nadstandard + ključ u ruke, 

što ukupno iznosi 347.989,83 EUR. 

4. 11. srpnja 2012. -    Odluka o sastanku s prodavateljem PB Grad d.o.o. i sazivanju 

sjednice Upravnog vijeća za 17.07.2012., radi donošenja odluke o 

kupnji poslovnog prostora; 

-    Odluka o imenovanju koordinatora u Odboru za stručno 



osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, Zlatka Benčića za 

područje stručnog osposobljavanja za zvanje ovlaštenog revizora i 

Joško Džida za područje stalnog stručnog usavršavanja; 

-    Odluka o imenovanju koordinatora u Odboru za normativne akte, 

Ivan Bašić i članova istog Odbora: Irena Dobrović, Radovan Lucić i 

Vladimir Maričević; 

-    Odluka o prihvaćanju Izvješća o prevedenom nadzoru prema planu 

za 2011/2012; 

-    Odluka o prihvaćanju Plana i programa redovitog nadzora za 

2012/2013; 

-    Odluka o prijedlogu da Skupština Komore proglasi Anu Krivičić 

počasnim članom Komore. 

3. 27. lipnja 2012. 

(telefonska) 

- Odluka o prestanku Ugovora o radu izvanrednim otkazom. 

2. 19. lipnja 2012. -    Odluka o prihvaćanju prijedloga o bezuvjetnom otkazu Ugovora o 

radu zbog ništetnosti istoga, uz angažman odvjetničkog ureda; 

-    Odluka o zasnivanju radnog odnosa s Damirom Krajačićem u 

Službi za razvoj i stručna pitanja, na neodređeno vrijeme i na pola 

radnog vremena; 

-    Odluka o imenovanju članova radne skupine za kupnju poslovnog 

prostora: Joško Džida, Zlatko Benčić i tajnik Komore, i zaduženju da 

do 10.07.2012. radna skupina prikupi ponude za kupnju poslovnog 

prostora cca 150 m2, za potrebe Komore i elaborira rezultate na prvoj 

sljedećoj sjednici Upravnog vijeća; 

-    Odluka o razrješenju članova u Odboru za stručno osposobljavanje 

i stalno stručno usavršavanje: Marije Živković i Martine Butković, te 

imenovanju novih članova istog Odbora: Zlatka Benčića i Joška 

Džide; 

-    Odluka o imenovanju koordinatora Odbora za normativne akte, 

Ivana Bašića i koordinatora Odbora za odnose s javnošću i 

informatiku, Ernesta Komparića, koji se zadužuju da na sljedećoj 

sjednici Upravnog vijeća predlože ostale članove i prijedlog plana rada 

Odbora u koji su imenovani; 

-    Odluka o prihvaćanju predloženog datuma 18.07.2012. za datum 

održavanja redovne Skupštine Komore i Dnevnog reda Skupštine; 

-    Odluka o primanju na znanje Izvještaja o obavljenom nadzoru 

financijskog poslovanja za 2011. godinu koje se upućuje Skupštini na 

odlučivanje; 

-    Odluka o prihvaćanju Programa i plana rada Komore za 2012. i 



2013. godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi 

pribavljanja prethodne suglasnosti; 

-    Odluka o prihvaćanju rebalansa Financijskog plana za 2012. 

godinu i upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja 

prethodne suglasnosti; 

-    Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za 2013. godinu i 

upućivanju Odboru za javni nadzor revizije radi pribavljanja prethodne 

suglasnosti. 

1. 06. lipnja 2012. -    Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za reviziju poslovanja 

i zakonitosti rada Komore koje se upućuje Odboru za javni nadzor 

revizije; 

-    Odluka kojom se ovlašćuje predsjednik Komore u predmetu 

reguliranja pravnog statusa izvršnog direktora i angažiranja 

odvjetničkog ureda radi definiranja pravne pozicije; 

-    Odluka o prihvaćanju ponude Emporion IT od 04.05.2012., 

sveukupne cijene od 118.125,00 kn, za izradu aplikacije Registri 

Komore, prema korisničkom zahtjevu Komore; 

-    Odluka o razrješenju stegovnog tužitelja Komore Nenada Šimunca 

i zamjenice stegovnog tužitelja Andreje Sekušak te o imenovanju 

Tomislava Ugrina za stegovnog tužitelja Komore i Kristijana Cinottija 

za zamjenika stegovnog tužitelja. 

 


