
На основу члана 45 Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, бр. 36/09 од 07.05.2009.г.) и члана 43 
Статута Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (пречишћени 
текст, бр. 84/08 од 26.02.2008.г.), Управни одбор Савеза рачуновођа и 
ревизора Републике Српске је на сједници одржаној 14.12.2009. године у 
Бањалуци  донио:

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА И 

ИЗДАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 

Дио први - ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1. 
Овим правилником прописују се начин и услови за издавање сертификата и 
издавање и обнављање дозволе за рад - лиценце (у даљем тексту: лиценца) 
носиоцима лиценци који своје услуге пружају у складу са Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник Републике 
Српске, бр. 36/09 од 07.05.2009.г.),  (у даљем тексту: Закон).  

Дио други - НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА

Члан 2.
Кандидату који је положио испите и тиме стекао професионално звање, 
издаје се сертификат уз: 
a) претходно потписан текст свечане изјаве, којом кандидат прихвата да у 
свом будућем раду професионално примјењује стручна знања и етичке 
норме дефинисане Кодексом етике за професионалне рачуноводствене 
експерте;

b) доказ да је измирио обавезе по основу чланства, закључно са 31. 
децембром текуће године.

Члан 3.
(1) Сертификат садржи назив Савеза рачуновођа и ревизора Републике 
Српске, те ознаке међународних професионалних тијела којима Савез 
рачуновођа и ревизора Републике Српске припада, назив стеченог 
професионалног звања, име и презиме кандидата, датум када је испит 



положен, редни број у регистру професионалних звања и позив на одредбе 
важећег Закона о рачуноводству и ревизији и Правилника Савеза  
рачуновођа и ревизора Републике Српске. Сертификат мора да садржи 
одредбу да се може активно користити само уз лиценцу.
(2) Сертификат потписује генерални секретар Савеза рачуновођа и 
ревизора Републике Српске и предсједник Управног одбора Савеза 
рачуновођа и ревизора Републике Српске.
(3) Графичко рјешење и специфичан изглед сертификата утврђује Савез 
рачуновођа и ревизора Републике Српске.

Дио трећи - НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

Члан 4.

(1) Лицу које је добило сертификат за рачуноводствено звање издаје се 
лиценца за звање  које је стекло сертификатом.  Издата лиценца заводи се у 
персоналну евиденцију и регистар лиценци. 
(2) Лиценца се издаје на писани захтјев кандидта, који се подноси у року од 
180 (стотинуосамдесет) дана након добивања сертификата. Издавање 
лиценце на писани захтјев кандидата по истеку рока од 180 
(стотинуосамдесет) дана, врши се према одредбама овог Правилника које 
се односе на обнављање лиценце.
(3) Уз захтјев се  прилаже образац број 1(који је саставни дио Правилника), 
овјерен од стране Друштва рачуновођа и ревизора Републике Српске да је  
кандидат платио чланарину за текућу годину. 
(4) Лиценцу издаје Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на 
период од једне године.

Дио четврти - ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Члан 5.
(1) Лиценца се обнавља сваке године у континуитету, а услов за њено 
обнављање јесте:
а) да је носилац лиценце перманентно освјежавао теоријска и практична 
знања на семинарима, курсевима, симпозијумима, радним тренинзима, 
које буде организовао Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, 
праћењем поменутих теоретских и практичних достигнућа путем 



гласила Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, односно да 
испуни услове у погледу професионалног развоја и континуиране 
професионалне едукације утврђене у складу са законом, правилником 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и Међународним 
образовним стандардима;
б) да против носиоца лиценце није изречена дисциплинска или нека 
друга мјера уз одузимање важеће лиценце, 
в) да је измирио обавезе по основу чланства у Савезу рачуновођа и 
ревизора Републике Српске за текућу годину, што кандидат доказује 
путем обрасца број 1 овјереног од стране Друштва рачуновођа и 
ревизора Републике Српске,
г) да је платио накнаду за обнављање лиценце.

(2) У специфичним ситуацијама, Савез рачуновођа и ревизора Републике 
Српске ће организовати посебне тренинге,  семинаре конверзије или испит 
из материје обухваћене континуираном едукацијом, који ће се признати у 
поступку релиценцирања. 
(3) О претходном донијеће се посебна одлука Савеза рачуновођа и 
ревизора Републике Српске. Висина накнада за посебне тренинге,  
семинаре конверзије или испит из материје обухваћене континуираном 
едукацијом, који ће се признати у поступку релиценцирања, утврђује се уз 
сагласност Владе Републике Српске, по прибављеном мишљењу 
Министартсва финансија Републике Српске
(4) О организацији континуиране професионалне едукације, Савез ће 
донијети посебан Правилник.

Члан 6.
(1) Лиценца обавезно садржи: назив Савеза рачуновођа и ревизора 
Републике Српске, позив на одредбе закона по основу којег је издата, име и 
презиме и јединствени матични број носиоца лиценце, тачан назив 
стеченог професионалног звања, назив професионалног тијела од стране 
којег је издат сертификат, број и датум издавања сертификата, датум 
издавања лиценце, рок важења лиценце и редни број у регистру издатих 
лиценци.
(2) Образац лиценце из става 1 овог члана налази се у прилогу број 2 овог 
правилника и чини његов саставни дио.

Дио пети - НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ



Члан 7.
Накнада за издавање и обнављање лиценце за сертификованог 
рачуноводственог техничара и сертификованог рачуновођу дефинисаће се 
у складу са одлуком Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, уз 
сагласност Владе Републике Српске по прибављеном мишљењу 
Министарства финансија Републике Српске.

Члан 8.
Подаци о професионалном звању и регистарски број сертификата, као и 
актуелности лиценце, поред уноса у трајну евиденцију Савеза рачуновођа 
и ревизора Републике Српске, уносе се и у чланску карту имаоца 
сертификата.

Дио шести - ПРАВО ИМАОЦА СЕРТИФИКАТА И ЛИЦЕНЦЕ

Члан 9.

Ималац сертификата и лиценце има сва права утврђена законом, актима 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, укључујући и право 
јавног коришћења, под условом да је:

1. члан Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске који је издао 
сертификат или лиценцу;

2. досљедно примјењује легислативу и професионалну регулативу, 
основна начела, стандарде, а посебно Кодекс етике за професионалне 
рачуноводствене експерте;

3. континуирано иновира своје знање, што подразумијева праћење 
инструктивне и стручне литературе, савјетовања, семинара, курсева 
и симпозијума, те конгреса и других облика презентација знања и 
искустава из области рачуноводства, ревизије и финансијског 
пословања, а све у складу са програмима Савеза рачуновођа и 
ревизора Републике Српске и Међународним образовним 
ст андардима , одно сно Правилником о континуирано ј 
професионалној едукацији;

4. правно лице, чије књиге води, не буде кажњено за избјегавање пореза 
и других прихода буџета, а да је све то  посљедица чињења или 
нечињења радњи од стране рачуновође због чега је добијен 



негативни налаз пореских органа, односно негативно мишљење 
независног ревизора; 

5. имаоци сертификата, носиоци професионалних звања, права и 
обавезе остварују у оквиру Савеза рачуновођа и ревизора Републике 
Српске, о чему се води посебна евиденција у централној матичној 
евиденцији.

Члан 10.
На основу чињеница о непоштовању услова из претходног члана, 
надлежни орган Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске доноси 
одлуку о покретању дисциплинског поступка.

Дио седми - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Измјене и допуне Правилника врше се по поступку како је донесен и 
основни текст.

(Престанак важења)
Члан 21.

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника 
о начину и условима за издавање сертификата и издавање и обнављање 
лиценци бр. 462/09 од 05.11.2009.г.

(Ступање на снагу)
Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Билтену 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.

  Предсједник
                                                                                    Управног одбора
  Проф. др Драган Микеревић с.р.
Број: 641/09
Бања Лука, 21.12.2009.г.


