
 
 

 

 
UDRU@EWE INTERNIH REVIZORA 

T h e  A s s o c i a t i o n  o f  I n t e r n a l  A u d i t o r s  

BAWA LUKA; Ul. Cara Lazara 22; 78000 Bawa Luka; 

 
У складу са чланом  24. Статута Удружења интерних ревизора, Управни 
одбор Удружења  је на сједници одржаној дана,  15.09.2008.г. донио 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

о условима за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора  
 

 
I Општи дио 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се утврђују услови за стицање звања Овлашћеног 
интерног ревизора, као и захтјеви у вези са континуираном 
професионалном едукацијом истих. 
 
II Услови за улазак у професију интерне ревизије 

 
Члан 2. 

 
Звање Овлашћеног интерног ревизора могу стећи лица која: 

1. посједују високу стручну спрему; 
2. посједује најмање три године радног искуства на пословима 

рачуноводства, ревизије и финансијске контроле; 
3. су чланови Удружења интерних ревизора; 
4. положе стручни испит којим стиче звање Овлашћеног интерног 

ревизора; 
5. која прихватају права и обавезе из Кодекса етике за интерне 

ревизоре, а посебно обавезу континуираног професионалног 
усавршавања у циљу обнављања и иновирања стручних знања. 

 
III Организовање инструктивне наставе и полагање испита 
 

Члан 3. 
 

Удружење интерних ревизора ће организовати инструктивну наставу за све 
кандидате који се пријаве за стицање звања Овлашћеног интерног 
ревизора, у складу са Планом и програмом едукације за стицање звања 
Овлашћеног интерног ревизора.  
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Инструктивна настава ће се организовати уколико се за исту пријави 
најмање 20 кандидата.  
У складу са чланом 8. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске услуге инструктивне наставе могу пружати и предузећа из 
приватног сектора као и образовне установе, а у складу са Планом и 
програмом едукације за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора.  
 

Члан 4. 
 

Висину накнаде за присуствовање инструктивној настави и полагање 
испита утврдиће Управни одбор Удружења интерних ревизора, посебном 
одлуком. 

 
Члан 5. 

 
Присутвовање инструктивној настави није обавезан предуслов за полагање 
испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора.  
 

Члан 6. 
 

Прецизан распоред термина одржавања инструктивне наставе и испита, 
биће објављен на огласној табли, као и на веб страници Удружења . 
 

Члан 7. 
 

Полагању испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора могу 
приступити само они кандидати који су испуњавају услове из члана 2. 
тачке 1.,2.,3.,4. и 5., овог Правилника. 
 

Члан 8. 
 

Сви испити за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора су 
искључиво писмени. 

 
Члан 9. 

 
Комисију за оцјену испитних задатака именује Управни одбор Удружења  
интерних ревизора, посебном Одлуком.  

 
Члан 10. 

 
Кандидати који посједују сертификат Сертификовани рачуновођа и 
испуњавају услове из члана 2. овог Правилника, неће полагати онај дио 
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испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора, који се односи на 
области, које су положили приликом стицања звања Сертификовани 
рачуновођа. Сваки појединачни случај рјешава Комисија Удружења . 
Кандидати који посједују сертификат Овлашћени ревизор, могу добити 
Звање Овлашћеног интерног ревизора под условом да положе испит 
"Практични аспекти интерне ревизије" пред комисијом Удружења  
интерних ревизора.  
Лицима која су стекла докторат наука из области рачуноводства, 
пословних финансија или ревизије и која имају објављене радове из 
области теорије и праксе рачуноводства или која имају најмање 3 године 
дана радног искуства у универзитетској настави као наставник на предмету 
Ревизија (финансијских извјештаја), рачуноводство или пословне 
финансије, признаје се звање - Овлашћени интерни ревизор. Сваки 
појединачни случај рјешава Комисија Удружења. 
Магистри економије који су завршили постдипломски студиј ,,Финансиј-
ски менаџмент,, на Економском факултету у Бања Луци или други 
постдипломски студиј подударног садржаја, могу добити звање 
Овлашћени интерни ревизор под условом да положе испит "Практични 
аспекти интерне ревизије" пред комисијом Удружења  интерних ревизора.  
Програм обуке, висину накнаде за присуствовање инструктивној настави, 
полагање испита и издавање сертификата за кандидате из ставова 2. 3. и 4 
овог члана, утврдиће Управни одбор Удружења интерних ревизора, 
посебном одлуком. 
 
IV Издавање сертификата  

 
Члан 11. 

 
Након успјешно положеног стручног испита кандидати добијају писани 
документ (сертификат) о стеченом звању Овлашћеног интерног ревизора. 
 

Члан 12. 
 

Сертификат је писмена исправа којом Удружење интерних ревизора, 
потврђује да лице којем је додијељен, посједује високу стручну спрему, 
одговарајуће радно искуство, те да је положило стручни испит којим се 
провјеравају теоријска и практична знања и вјештине из области интерне 
ревизије. 
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V Нострификација сертификата  
 

Члан 13. 
 

Под нострификацијом сертификата подразумијева се прихватање или 
признавање сертификата издатих од неке друге асоцијације, као да су 
издати од стране Удружења.  
 

Члан 14. 
 

Прихватање или признавање сертификата може да буде уз допунске испите 
или без њих. О сваком случају појединачно одлучује Комисија Удружења. 

 
Члан 15. 

 
Да би се спровела нострификација сертификата, претходно је потребно да 
се између Удружења и организације која је издала сертификат, ако је то 
професионална асоцијација, сачини СПОРАЗУМ о узајамности и методу 
нострификације. Уколико је сертификат издао државни орган, тада се с 
тим споразумом мора  сагласити  и министар финансија РС. 

 
Члан 16. 

 
Уз пријаву за нострификацију кандидат доставља: 

1. Овјерену диплому о завршеној школској спреми, 
2. Овјерен сертификат са програмом полагања за његово добијање, 
3. Увјерење послодаваца о искуству на рачуноводственим и 

финансијским пословима, односно конкретним радним мјестима 
према захтјевима ових Правила, при чему је потребно да у увјерење 
буде уграђена и реченица: "Под моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу тврдим да су подаци у овом увјерењу 
тачни". 

4. Доказ о чланству у Удружењу интерних ревизора РС и плаћеној 
чланарини за текућу годину и 

5. Доказ о плаћеним трошковима ностификације, који обухватају 
трошкове полагање испита и трошкове издавања, евидентирања и 
праћења новог сертификата. 

Висину накнаде за нострификацију сертификата утврдиће Управни одбор 
Удружења интерних ревизора, посебном одлуком. 
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Члан 17. 
 

Лиценца је дозвола за рад Овлашћеног интерног ревизора, коју издаје 
Удружење свом члану као потврду, да то лице располаже сертификатом, 
али и да извршава и друге обавезе које му поставља професионално тијело, 
те Кодекс етике и овај Правилник. Истовремено се потврђује да лице које 
има лиценцу није учинило радње ради којих му се мора онемогућити рад у 
професији. Издаје се након стицања Сертифаката, а обнавља се сваке 
године након доказа да је обавио континуирану едукацију. Лиценца се 
може одузети и прије истека рока важности, уколико се десе радње 
дефинисане Правилима, а одлуку донесе Дисциплинска комисија.  
Лице које је добило Сертификат, може у року од 30 дана затражити да му 
се изда лиценца за звање које је стекао Сертификатом. Издата лиценца се 
заводи у персоналну евиденцију и регистар  лиценци. Лиценца се издаје 
ако кандидат; 
a) Поднесе писмени захтјев у прописаном року, 
b) Ако докаже да је платио чланарину за текућу годину, 
c) Ако докаже да је уплатио дефинисани износ за издавање лиценци. 
Лиценца се обнавља сваке године, а услов за њено обнављање јесте да је 
носилац лиценце перманентно освјежавао теоријска и практична знања на 
семинарима, курсевима, симпозијумима, радним тренинзима, које буде 
организовало Удружење, праћењем поменутих теоретских и практичних 
достигнућа путем стручних гласила, 
 
VI Континуирана професионална едукације 

 
Члан 18. 

 
Овлашћени интерни ревизор дужан је да похађа континуирану 
професионалну едукацију у трајању од најмање 40 часова годишње.  
 
Удружење интерних ревизора ће сваке године дефинисати и надгледати 
континуирану професионалну едукацију интерних ревизора. 
 

Члан 19. 
 

Континуирана едукација се организује у форми индивидуалне и 
формализоване едукације. 
Индивидуална едукација подразумијева личну ангажованост сваког 
појединца да прошири своја знања праћењем стручне литературе.  
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Формализована континуирана професионална едукација подразумјева 
присуствовање на семинарима, симпозијумима, конгресима и другим 
професионалним скуповима које организује Удружење интерних ревизора.   
 

Члан 20. 
 

Евиденцију о континуираној професионалној едукацији водиће стручне 
службе Удружења .  
 
VII Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 20. 

 
Овај Правлник ступа на снагу осмог дана од дана обављивања, а објавиће 
се на огласној табли Удружења  
 
                                                                                          Предсједник УО 

    Проф.др Драган Микеревић 
 
Број: 01/08 
Бања Лука, 15.09.2008.г 
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