
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске                                        

Управни одбор 

 

 

На основу члана 2. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15),  Статута Савеза рачуновођа и 

ревизора Републике Српске бр. 237/16 од 14.07.2016. године, Споразума о међусобној 

професионалној сарадњи Савеза Републике Српске и Србије и Института 

сертификованих рачуновођа Црне Горе од 09.12.2009. г. који се односи на 

превођење и ажурирање Међународних стандарда финансијског извјештавања и 

друге професионалне регулативе из области рачуноводства и ревизије и одлуке 

Управног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске о начину 

публиковања и  моменту почетка примјене МРС/МСФИ  бр. 397/10 од 15.07. 2010. 

године, Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске на 

сједници одржаној дана, 04.10.2017. године доноси 

  

 

ОДЛУКУ 

о почетку обавезне примјене Међународних стандарда и саопштења ревизије, 

контроле квалитета, прегледа, осталих увјеравања и сродних услуга,  

издање 2016 – 2017 

 

Члан 1. 

 

Као резултат Споразума о међусобној  професионалној сарадњи између Савеза 

рачуновођа и ревизора Републике Српске, Савеза рачуновођа и ревизора Србије и  

Института овлашћених рачуновођа Црне Горе објављен је превод Међународних 

стандарда и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих увјеравања 

и сродних услуга, издање 2016 – 2017.  

 

Члан 2. 

 

Предметно издање  је одобрено од стране Одбор за Међународне стандарде 

ревизије и уверавања (International Auditing and Assurance Standards Board – 

IAASB), а почеће да се примјењују за ревизије финансијских извјештаја за периоде 

који се завршавају на дан, 31.12.2017. године. 

 

Члан 3. 

 

Објављивање превода утврђених чланом 1. Одлуке  извршено је у складу са 

Споразумом о међусобној професионалној сарадњи Савеза Републике Српске и 

Србије и Института сертификованих рачуновођа Црне Горе од 09.12.2009. г. који се 

односи на превођење и ажурирање Међународних стандарда финансијског 

извјештавања и друге професионалне регулативе из области рачуноводства и 

ревизије и одлуке Управног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Републике 



Српске о начину публиковања и  моменту почетка примјене МРС/МСФИ  бр. 

397/10 од 15.07. 2010. године. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб страници Савеза 

рачуновођа и ревизора Републике Српске. 

 

 

                                                                                              Предсједник УО 

                                                                                   Проф. др Драган Микеревић 

 

Број: 294/17  

Бања Лука, 04.10.2017.године 


