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Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој електронској сједници одржаној 

дана, 10.05. 2022.г. усвојила сљедећу: 

  

ИНСТРУКЦИЈУ  

О УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА  

  

1. На испиту може учествовати само кандидат с личном картом, доказом о уплати 

чланарине ентитетском Савезу и накнаде за испит, а који се благовремено 

пријавио за полагање испита и извршио уплате;  

2. Кандидати су, ради провјере докумената, обавезни бити на мјесту полагања 

испита сат времена прије полагања;  

3. Питања и задаци се искључиво морају рјешавати плавом хемијском оловском 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 у салу: мобилних телефона, лаптопа, паметних сатова, 

камера, слушалица, микрофона или било којег другог електронског 

комуникацијског уређаја са функционалношћу паметне технологије. 

6. Није дозвољено уношење у салу као и кориштење било какве помоћне литературе, 

биљешки, калкулатора који се могу програмирати. У случају потребе, 

финансијске таблице ће обезбједити етитетски савези.  

7. Садржај испита (питања, задаци, есеји) власништво је Комисије. Строго је 

забрањено: копирати, фотографисати, снимати или репродуковати, на било који 

начин, садржај испита.   

8. Кандидати који буду међусобно разговарали, комуницирали или који на било који 

начин прекрше одредбе утврђене тачкама 5., 6. и 7. Инструкције, биће удаљени с 

испита, испитни рад се неће оцјењивати,  а истима ће се изрећи мјера забране 

полагања испита у наредна два испитна рока.  

9. Кандидатима који пријаве испит, а благовремено не изврше уплату накнаде за 

полагање испита биће поништене пријаве за испит и сматраће се да су одустали 

од полагања испита.  

Кандидати чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске обавезни су 

одјавити испит путем апликације е рачуновођа. 

10. Кандидати који пријаве испит и благовремено изврше уплату накнаде за полагање 

испита могу, до краја рока за уплату накнада за испит, отказати излазак на испит, 

а у супротном ће се сматрати да су приступили полагању испита, осим оправданих 

изостанака.  

11. Оправданим изостанком с испита сматра се само онај у случају болести кандидата 

и теже болести или смрти блиског члана породице и више силе (нпр. елементарне 

непогоде). О истом је потребно обавијестити професионално тијело у року од 7 
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дана од настанка догађаја уз пружање валидне документације (љекарско 

правдање, смртовница). Остали изостанци с испита неће се правдати.  

12. Ова Инструкција ступа на снагу и примјењује се даном доношења. Ступањем на 

снагу ове Инструкције престаје да важи Инструкција о условима полагања испита 

број:  121-3/19 од 28.3.2019.  

 

 

 

                                                                                      Предсједавајући                                                                 

                                                             Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ 

                                                                              Проф. др Новак Кондић с.р. 

 

  

 

 Број: 53-1/22  

 Бања Лука, 10.05. 2022.г. 

                                                                                                              

Достављено: 

• Ентитетски Савези,  

• Web страница Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ,  

• a/a      

 

 

 


