
Извод из Ста ту та Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је
од 18.02.2000. године

V. ЈАВНА OВЛАШЋЕЊА

Члан 22.
Са вез врши јав на овлашћења, по ве ре на за ко ном.

Члан 23.
Са вез врши сле дећа јав на овлашћења:
1) об ра зу је Ко ми си ју за по ла га ње ис пи та и спро во ди по ла га ње ис пи та за сти ца ње

струч них зва ња;
2) утврђује на кна ду за по ла га ње ис пи та;
3) из да је ис пра ву о сти ца њу струч них зва ња;
4) води име ник струч них зва ња.

Члан 24.
Струч но-ад ми нис тра тив не по сло ве у вези са врше њем јав них овлашћења об ав ља

Струч на служ ба Са ве за.
Ко ми си ја за по ла га ње ис пи та и спро вођење по ла га ња ис пи та за сти ца ње

струч них зва ња об ра зу је се из реда струч них про фе си о нал них кад ро ва- но си ла ца
струч них зва ња, за пос ле них у Са ве зу.

Ко ми си ја за по ла га ње ис пи та и спро вођење по ла га ња ис пи та
за сти ца а ње струч них зва ња

Члан 25.
Ко ми си ја за по ла га ње ис пи та и спро вођење по ла га ња ис пи та за сти ца ње струч них

зва ња (у да љем тек сту: ко ми си ја) има три чла на.
Ко ми си ја об ав ља сле деће:
1) утврђује ис пит не ро ко ве, за ка зу је тер ми не за по ла га ње ис пи та и спро во ди по ла -

га ње ис пи та за сти ца ње струч них зва ња;
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2) сас тав ља ис пит на пи та ња у скла ду са про гра мом за по ла га ње ис пи та за сти ца -
ње струч них зва ња;

3) даје оце ну о по стиг ну тим ре зул та ти ма кан ди да та;

4) под но си го диш њи из веш тај на усва ја ње Управ ном одбо ру, о одржа ним ис пи ти ма
и по стиг ну тим ре зул та ти ма кан ди да та;

5) утврђују теме за из ра ду се минар ског рада и об ав ља дру ге при пре ме;

6) из да је ис пра ву о сти ца њу струч них зва ња;

7) води име ник струч них зва ња.

Ко ми си ја може да до но си одлу ке, из свог де лок ру га, на сед ни ца ма на ко ји ма је при сут но 
више од по ло ви не укуп ног бро ја чла но ва.

Ко ми си ја одлу чу је већином гла со ва при сут них чла но ва.
Ко ми си ја об ав ља и по сло ве у вези са сти ца њем дру гих про фе си о нал но-струч них зва ња.

Име ник струч них зва ња

Члан 26.
Са вез на осно ву из да тих ис пра ва о сте че ном струч ном зва њу, а на кон да ва ња

све ча не из ја ве (по тпи си ва ња све ча не из ја ве), врши упис лица која су стек ла
струч но зва ње - као сво јих чла но ва, у име ник струч них зва ња.

Члан 27.
Име ник се сас то ји из ре гис тра и збир ке ис пра ва. Ре гис тар и збир ка ис пра ва се трај но

чу ва ју.
Ре гис тар се води, ажур но, по себ но за сва ко струч но зва ње. У ре гис тар се упи су ју сле -

дећи под а ци:
1. пре зи ме и име, и име ро ди те ља;

2. да тум и мес то рођења;

3. држав ља нство и број уве ре ња;

4. ре гис тар ски број чла на Са ве за;
5. уве ре ње да није каж ња ван за кри вич на дела која га чине не дос тој ним за об ав ља -

ње по сло ва из об лас ти ра чу но во дства;

6. школ ска спре ма;

7. да тум сти ца ња струч ног зва ња;

Ре гис тар струч них зва ња са чи ња ва ју лица но си о ци струч них зва ња који се у
свом про фе си о нал ном раду при држа ва ју за ко на, ра чу но во дстве них стан дар да,
Ко дек са про фе си о нал не ети ке и Ста ту та Са ве за.

Ре гис тар се ажур но и јав но об јав љу је у пуб ли ка ци ја ма које из да је Са вез.
Ре гис тар се води по по себ ном ком пју тер ском про гра му.
Сва ки под а так упи сан у ре гис тар мора има ти осно ву у до ку мен ту који се чува и збир ци 

ис пра ва.

Члан 28.
Члан упи сан у име ник струч них зва ња, има пра во да јав но ко рис ти струч но зва ње.
Чла ну који је упи сан у име ник струч них зва ња, Са вез из да је про фе си о нал ну

члан ску кар ту која сад ржи ре гис тар ски број струч ног зва ња.
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