
HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA 

 

 

Na temelju članka 106. stavka 2. točke 12. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 

9. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske komore (Narodne novine, broj: 58/18, 147/20), Upravno 

vijeće Hrvatske revizorske komore (dalje: Komora) saziva 

 

redovnu Skupštinu Hrvatske revizorske komore 

koja će se održati 

  17. lipnja 2021. u 16,00 sati   

putem MS Teams aplikacije 

 

Za redovnu Skupštinu predlaže se sljedeći 

 

dnevni red: 

 

 

1. Otvaranje Skupštine 

 

2. Izbor verifikacijskog povjerenstva, radnog predsjedništva i predsjednika Skupštine 

 

Prijedlog odluke: 

Bira se verifikacijsko povjerenstvo 

Bira se radno predsjedništvo i predsjednik Skupštine 

 

3. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje broja prisutnih na Skupštini 

 

4. Prihvaćanje dnevnog reda Skupštine 

 

Prijedlog odluke: 

Prihvaća se dnevni red Skupštine 

 

5. Izvješće o radu Komore za 2020. godinu 

 

Prijedlog odluke: 

Usvaja se Izvješće o radu Komore za 2020. godinu 

 

6. Izvještaj Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore o nadzoru financijskog 

poslovanja Komore za 2020. godinu 

Godišnji financijski izvještaji Komore za 2020. godinu 

Upitnik o provođenju samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i 

kontrola Komore za 2020. godinu (vezano uz primjenu odredbi članka 4. stavka 9. 

Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne 

novine, br: 121/14) i članka 5. stavka 3. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i 

kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne 

novine, br: 119/15) 

 

Prijedlog odluka: 

Usvaja se Izvještaj Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore o nadzoru 

financijskog poslovanja Komore za 2020. godinu 

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Komore za 2020. godinu 

Prima se na znanje Upitnik o provođenju samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog 

upravljanja i kontrola Komore za 2020. godinu 

 

  



 

7. Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore (Narodne novine, br: 58/18, 

147/20) 

 

Prijedlog odluke: 

Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Komore  
 

8. Izmjena Odluke o cijenama usluga koje obavlja Komora (Narodne novine, br: 147/20)   

 

Prijedlog odluke:  

Usvaja se Izmjena Odluke o cijenama usluga koje obavlja Komora 
 

9. Završna riječ Predsjednika 

 

 

 

Upravno vijeće 

                                                                                          Hrvatske revizorske komore          

 

 

 

 

 


