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На основу члана 56. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 94/15), члана 43. Статута Савеза рачуновођа 
и ревизора Републике Српске (пречишћени текст, брoj: 237/16 од 14.07.2016. године), а у 
складу са  Одлуком о условима за стицање професионалних звања у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, број 18/16), Правилника о нострификацији сертификата БиХ, 
број: 5-6/16, од 25.02.2016. године, Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора 
Републике Српске на  другој сједници одржаној  22. децембра 2016. године доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

О НОСТРИФИКАЦИЈИ СЕРТИФИКАТА 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови и поступак нострификације сертификата. 

Члан 2. 

Под нострификацијом сертификата подразумијева се признавање сертификата које су 
издала професионална тијела других држава, од стране Савеза рачуновођа и ревизора 
Републике Српске (У даљем тексту: Савез). 

Члан 3. 

Нострификацију врши Савез када лица која су поднијела захтјев за нострификацију докажу 
да су испунила услове едукације  Међународне федерације рачуновођа (IFAC) у земљи у 
којој су стекла професионално звање и да испуњавају услове стручне спреме, практичног 
искуства и познавања правне регулативе и пореског система у Босни и Херцеговини, у 
складу са Одлуком о условима за стицање професионалних звања у Босни и Херцеговини. 

Члан 4. 

Приликом нострификације нужно је имати у виду захтјев континуиране професионалне 
едукације у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. 

 

Члан 5. 
Нострификација сертификата за рачуноводствена звања подразумијева замјену 
сертификата друге асоцијације са сертификатом који је на снази у ентитетским 
професионалним тијелима, под сљедећим условима: 

1) Сертификовани рачуноводствени техничар: Кандидат треба да има најмање 
четворогодишње средње опште или техничко образовање, сходно Правилнику о 
условима, начину и накнадама за стицање звања у рачуноводственој професији 
Републике Српске број 416-7/16  од 22. децембра 2016. године, и да посједује 
еквивалентан сертификат који није издат у Босни и Херцеговини. 
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2) Сертификовани рачуновођа: Кандидат треба да има универзитетско образовање и 
да посједује еквивалентан сертификат који није издат у Босни и Херцеговини. 

3) Овлашћени ревизор: Кандидат треба да има универзитетско образовање и 
сертификат овлаштеног ревизора или еквивалентан сертификат који није издат у 
Босни и Херцеговини. 

4)  Кандидат треба да достави доказ о испуњености захтјева практичног искуства у 
складу са Правилником о условима, начину и накнадама за стицање звања у 
рачуноводственој професији Републике Српске број 416-7/16 од 22. децембра 2016. 
године. 

5) Кандидат треба да достави доказ о испуњености захтјева континуиране 
професионалне едукације и освјежења знања у складу са Законом о рачуноводству 
и ревизији. 

6) Кандидат треба да је члан Савеза и да је измирио обавезе по основу чланарине за 
текућу годину. 

7) Кандидат треба да достави доказ о плаћеним трошковима нострификације. Износ 
накнаде за нострификацију утврђује се посебном одлуком Комисије за 
рачуноводство и ревизију БиХ и уплаћује се Савезу. 

8) Кандидат треба да достави доказ да није осуђиван за кривична дјела која га чине 
неподобним за обављање ових послова. 

9) Иностране дипломе о стицању школске спреме морају да буду нострификоване у 
Босни и Херцеговини, осим диплома стечених на територији земаља бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије до 27. априла 1992. године. 

 
Члан 6. 

(1) Да би се извршила / спровела нострификација сертификата, потребно је  да се 
између Савеза и организације која је издала сертификат, ако је то професионална 
асоцијација, претходно сачини СПОРАЗУМ о узајамности и методу нострификације. 
Уколико је сертификат издао државни орган, с тим споразумом мора се сагласити и 
министaр финансија. 

(2) Нострификација сертификата за лица која су професионално-стручна звања из 
области рачуноводства и ревизије стекла у другим државама и посједују сертификат који 
је издало инострано професионално тијело са којим Савез има потписан споразум о 
узајамности и методу нострификације, вршиће се у складу са одредбама сваког 
појединачног споразума.  

(3) Ови кандидати обавезно полажу испит из области закона и професионалних 
подзаконских аката у вези са рачуноводством и ревизијом. 
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Члан 7. 
Нострификација сертификата за лица која су професионално-стручна звања из области 
рачуноводства и ревизије стекла у другим државама од стране професионалних тијела с 
којима Савез нема потписан споразум о међусобном признавању професионално-
стручних звања вршиће се у складу са одредбама Правилника о нострификацији Комисије 
за рачуноводству и ревизију БиХ. 

Члан 8. 

(1) Приликом рјешавања захтјева држављана Босне и Херцеговине о нострификацији 
сертификата издатих од професионалних тијела других држава,  за држављане Босне и 
Херцеговине нарочито ће се узети у обзир:  

1) разлози за стицање сертификата код иностраних професионалних тијела, што треба 
бити документовано у захтјеву за нострификацију;  
 

2) мјесто и вријеме боравка и запослења у моменту стицања сертификата код 
иностраних професионалних тијела других држава, што треба бити документовано 
у захтјеву за нострификацију.  

(2) Савез има право да одбије захтјев за нострификацију у случају да у поступку 
рјешавања, на основу документације из тачке 1) и 2) овог члана, оцијени да је сертификат 
код иностраних професионалних тијела стечен из шпекулативних разлога. 

Члан 9. 

(1) Испит из области закона и професионалних подзаконских аката у вези са 
рачуноводством и ревизијом обухвата сљедеће: 

1) Закон о привредним друштвима, 
2) Закон о рачуноводству и ревизији, 
3) Закони о банкама, осигурањима, агенцијама и другим финансијским 

институцијама,  
4) Закони о порезима, царинама и акцизама, 
5) Позиција, права и обавезе професионалних тијела, 
6) Рачуноводствена звања и начин стицања. 

(2) Овај испит ће се полагати у терминима које одреди Савез. Уколико је рјешењем 
Комисије утврђена обавеза полагања разлике предмета, утврђену разлику предмета 
кандидати ће полагати у посебним терминима које одреди Комисија.  

Члан 10. 

(1) Поступак нострификације започиње подношењем захтјева за нострификацију 
Савезу. 

(2) Уз захтјев за нострификацију кандидат доставља: 

1) овјерене копије дипломе о завршеној школској спреми и превода дипломе од 
овлаштеног лица; 
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2) овјерене копије сертификата издатог од иностраног професионалног тијела, 
превода сертификата од овлашћеног лица, наставног плана и програма и испитног 
програма за његово стицање; 

3) увјерење послодавца о искуству на рачуноводственим и финансијским пословима, 
према захтјевима Правилника о условима, начину и накнадама за стицање звања у 
рачуноводственој професији Републике Српске; 

4) доказ о испуњености захтјева континуиране професионалне едукације и освјежења 
знања; 

5) доказ о чланству у Савезу и плаћеној чланарини за текућу годину; 
6) доказ о плаћеним трошковима нострификације, који обухватају трошкове полагања 

испита и трошкове издавања, евидентирања и праћења новог сертификата; 
7) доказ да није осуђивано за кривична дјела која га чине неподобним за обављање 

ових послова;  
8) увјерење о мјесту и времену боравка и запослења у моменту стицања сертификата 

код страних професионалних тијела других држава; 
9) увјерење о држављанству, односно доказ о одобреном боравку за стране 

држављане и лица без држављанства. 
 

Члан 11. 

Страном држављанину и лицу без држављанства сертификат ће се нострификовати након 
што се Савезу достави увјерење надлежне институције о активном знању једног од 
званичних језика у говору и писму у Босни и Херцеговини.  

Члан 12. 

(1) Након положеног испита врши се нострификација сертификата, односно издаје се 
сертификат. 

(2) Постојећи сертификати се нострификују за ниво звања прописаних Законом о 
рачуноводству и ревизији. 

Члан 13. 

На основу сертификата који је издат по основу захтјева за сертификацију Савез издаје 
лиценцу у складу са Правилником о начину и условима за издавање сертификата и 
издавање и обнављање лиценци број: 416-3/16 од 22. децембра 2016. године. 

 
Члан 14. 

Измјене и допуне oвог правилника врше се по поступку како је донесен и основни текст. 

 
Члан 15. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилника о нострификацији 
сертификата и лиценци, број: 639/09 од 21.12.2009. године. 
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Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Билтену Савеза 
рачуновођа и ревизора Републике Српске и на веб страници Савеза, a по добијању 
сагласности Владе Републике Српске. 
 

 

  Предсједник Управног одбора 
   
  Проф. др Драган Микеревић 

 

Број:    416-6 /16 

Бања Лука,  22. децембра 2016. године 

 

 


