У складу са Одлуком о додатним мјерама здравствене заштите приликом тестирања
кандидата за стицање професионалних звања у условима присуства вируса корона
SARS-COV-2 коју је донијела Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, број: 51-2/20,
од 21.05.2020. године, као и на основу Плана мјера здравствене заштите за провођење
испитног рока који је донио Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике
Српске, доносим сљедеће
УПУТСТВО О УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА
1. На испиту може присуствовати само кандидат сa личном картом, доказом о
уплати, који се благовремено пријавио за полагање испита и извршио уплату;
2. Кандидати су, ради провјере докумената, обавезни бити на мјесту полагања
испита најкасније 15 минута прије полагања;
3. Питања и задаци се искључиво морају рјешавати плавом хемијском оловком или
наливпером. Радови који нису рјешавани на овај начин неће се оцјењивати;
4. Одговори морају бити попуњени и писани читко. Нечитак одговор неће се
узимати у обзир;
5. Није дозвољено уношење мобилних телефона у салу;
6. Није дозвољено кориштење било какве помоћне литературе, биљешки, рачунара
или калкулатора који се могу програмирати јер ће помоћне папире и финансијске
таблице обезбједити организатор испита;
7. Кандидати који буду међусобно разговарали или код којих се пронађу
недозвољене ствари, биће удаљени са испита и сматраће се да није положио
испит;
8. Кандидатима који пријаве испит, а благовремено не изврше уплату накнаде
пријаве ће бити поништене за испит и сматраће се да су одустали од полагања
испита.
9. Кандидати који пријаве испит и благовремено изврше уплату накнаде за полагање
испита могу, до краја рока за уплату накнаде за испит, отказати излазак на испит,
а у супротном ће се сматрати да су приступили полагању испита, осим
оправданих изостанака.
10. Оправданим изостанком са испита сматра се изостанак у случају болести
кандидата и теже болести или смрти блиског члана породице. О истом је потребно
обавијестити професионално тијело у року од 7 дана од настанка догађаја уз
предочење валидне документације (лијечничко правдање, смрти лист). Остали
изостанци с испита неће се правдати.
11. Процес тестирања - додатне мјере здравствене заштите у условима присуства
вируса корона SARS-COV-2:
Процес тестирања да се обавља у складу са Препорукама за одржавање наставе на
високошколским установама у Републици Српској у току пандемије C0VID19 односе се
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на извођење наставе (објављеним 08.10.2021. године на веб страници Института за јавно
здравство Републике Српске), као и Закључка о спровођењу мјераза реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској (Који је донио Републички
штаб за ванредне ситуације, број 85-1/21, од 07.05.2021. године), а што обухвата:
дезинфекцију руку на улазу у учионице, социјалну дистанцу уз размјештај у клупама у
сваки други ред и на свако треће мјесто, отворени прозори, лична и респираторна
хигијена, ношење маски, као и пооштрено спровођење хигијене и дезинфекције простора
прије кориштења у складу са Упутством за провођење чишћења и дезинфекције
површина и простора у објектима (објављеним 30.03.2020. године на веб страници
Института за јавно здравство Републике Српске).
Кандидати су дужни поступати на сљедећи начин:


Особе које имају симптоме заразне болести, чак и ако се ради о благим или
краткотрајним симптомима (повишенa температурa, дисајни проблеми, кашаљ,
кихање, дијареја или било какав симптом грипе) или су имали контакт са
неким ко је допутовао из иностранства или са неким ко је имао респираторне
проблеме у посљедњих 14 дана, не треба да долазе на испитни рок. Уколико су
особе имале симптоме уназад 14 дана, такође је потребно да се консултују са
надлежним епидемиологом/доктором породичне медицине.



Кандидати треба да дођу на испит 15 минута прије почетка испита;



Обавеза кандидата је да имају маске и да их користе читаво вријеме тестирања (од
уласка на факултет до изласка са факултета), а у супротном притуп тестирању им
неће бити омогућен;



На улазу у факултет вршиће се дезинфекција руку и обуће са припремљеним
средствима за дезинфекцију;



Кандидати ће полагати испит у салама према распореду који налази у прилогу овог
упутства;



Да би избјегли стварање гужве приликом регистрације и подјеле тестова унапријед
ће бити направљен распоред мјеста за сједење, а тестови ће бити већ постављени на
клупе;



Кандидати се одмах приликом уласка у салу распоређују на већ планирана мјеста на
којима ће се налазити тестови;



Уз сваки тест налазиће се евиденциони документ на ком је потребно да кандидат
упише своје име и презиме, мјесто пребивалишта, назив испита и да се потпише.
Такође, уз сваки тест налазиће се и три наљепнице са истом шифром. Једну
наљепницу кандидат треба налијепити на тест, другу на евиденциони документ, а
трећу задржава за себе;



Кандидати поред себе требају да припреме идентификациони документ (личну карту
и чланску карту) како би у току тестирања могла бити извршена контрола од стране
овлашћених лица Савеза;



По завршетку испита кандидат овлашћеном лицу предаје тест и попуњен
евиденциони документ.
Број: 239/21
Датум: 03.11.2021. године
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.
Достављено:
 Wеб страница Савеза РР РС
 а/а.

Прилог: Распоред испита-новембар 2021.
Дан (датум)

Термин

Предмет

Члански број

1000 - 1200 часова

1. Увод у финансијко рачуноводство (СРТ)

Сви кандидати

Понедељак

1000 - 1300 часова

10. Напредно управљачко рачуноводство (ОР)

Сви кандидати

(08.11.2021.)

1500- 1700 часова

2. Трошковно рачуноводство и увод у управљачко
рачуноводство (СРТ)
11. Напредна ревизија (ОР)

1500- 1800 часова
Уторак
(09.11.2021.)

Сви кандидати

1000 - 1300 часова

3. Менаџмент и комуникације (СРТ)
12. Напредно финансијско извјештавање (ОР)

Сви кандидати

1500- 1800 časova

4. Информационе технологије и примјена (СРТ)
12. Напредни финансијски менаџмент (ОР)

Сви кандидати

Сриједа
(10.11.2021.)

Сви кандидати

1000 - 1300 časova

5. Пословно право и порези (СР)
14. Стратегијски менаџмент (ОР)

од 6716 до 11348
од 11349 до 11766
од 3575 до 11197

Четвртак
(11.11.2021.)

1000 - 1300 časova

7. Финансијско извјештавање 2 (СР)

од 11198 до 11400
од 11401 до 11589
од 11590 до 11704
од 11705 до 11776

Сала
Економски факултет Сала број 2 (први спрат)
Економски факултет –
Свечана сала ( IV спрат )
Економски факултет Сала број 2 (први спрат)
Економски факултет –
Свечана сала ( IV спрат )
Економски факултет Сала број 2 (први спрат)
Економски факултет Сала број 2 (први спрат)
Економски факултет Сала број 1 (први спрат)
Економски факултет Сала број 2 (први спрат)
Технолошки факултет Амфитеатар (први спрат)
Технолошки факултет
– Сала 5 (први спратнови дио)
Економски факултет Сала број 1 (први спрат)
Економски факултет –
Свечана сала ( IV спрат )
Економски факултет Сала Нова банка (III спрат)

од 2178 до 10781

1500- 1800 часова

8. Ревизија и системи интерне контроле (СР)

од 10782 до 11183
од 11184 до 11409
од 11410 до 11599
од 11600 до 11772
од 2178 до 11433

1000 - 1300 часова

9. Примјена финансијског менаџмента (СР)

од 11434 до 11622
од 11623 до 11716

Петак

од 11717 до 11770

(12.11.2021.)
од 1072 до 11263
1500 - 1800 часова

6. Примјена управљачког рачуноводства (СР)

од 11264 до 11532
од 11533 до 11641
од 11642 до 11783

Технолошки факултет Амфитеатар (први спрат)
Технолошки факултет
– Сала 5 (први спратнови дио)
Економски факултет Сала број 1 (први спрат)
Економски факултет –
Свечана сала ( IV спрат )
Економски факултет Сала Нова банка (III спрат)

Технолошки факултет Амфитеатар (први спрат)
Технолошки факултет
– Сала 5 (први спратнови дио)
Економски факултет Сала број 4 (први спрат)
Економски факултет Сала Нова банка (III спрат)

Технолошки факултет Амфитеатар (први спрат)
Технолошки факултет
– Сала 5 (први спратнови дио)
Економски факултет Сала број 4 (први спрат)
Економски факултет Сала Нова банка (III спрат)

