
 
Комисија за рачуноводство и   
ревизију Босне и Херцеговине

    

  
Komisija za računovodstvo  
i reviziju Bosne i Hercegovine       
                                                             

                                                         Mirka Kovačevića 13a, 78000 Banja Luka - Tel. 051/431-260 
 
У  складу  са  одредбама  члана  1  под  1а,  1д;  члана  2;  члана  5  и  7  Закона  о  рачуноводству  и 
ревизији БиХ и МОС, те Одлуке о условима за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ 
бр.  28/07  од  13.  04.  2007.  и  Одлуке  о  измјени  и  допуни  одлуке  за  стицање  звања  у 
рачуноводственој професији БиХ бр. 69/08 од 24. 07. 2008. и 87/09 од 24. 08. 2009. утврђен  је 
пречишћени  текст Одлуке о  условима  за  стицање  звања  у  рачуноводственој  професији БиХ,  у 
којој  је  наведен  датум  ступања  на  снагу  наведеног  акта,  а  који  је  усвојила  Комисија  за 
рачуноводство и ревизију БиХ, на својој сједници одржаној дана, 24. 08. 2009. г. у Међугорју. 

 
О Д Л У К А 

О УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ 
 ПРОФЕСИЈИ БИХ 

 
‐  ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ‐ 

 
I.    Овом  Одлуком  утврђују  се  УСЛОВИ  за  стицање  појединих  звања  наведених  у 

Одлуци  о  врстама  професионално  ‐  стручних  звања  на  основу  имплементације МОС‐
ова, према Закону о рачуноводству и ревизији БиХ и Јединственом Програму тестирања 
кандидата за рачуноводствену професију и то за звања: 

 

 Сертификованог рачуноводственог техничара 
 Сертификованог рачуновође и 
 Овлаштеног ревизора  

 
Сертификованог рачуноводствени техничар  
 

1.  Професионално  стручно  звање  Сертификовани  рачуноводствени  техничар 
подразумијева да кандидат испуњава слиједеће: 

 

  1.1. Да има четворогодишњу средњу школску спрему. 
 

          1.1.1.  Ако има  завршену  средњу  економску школу,  треба имати двије  године 
практичног  рада  на  пословима  рачуноводства,  од  чега  најмање  једну  годину  на 
пословима  израде  финансијског  извјештаја,  или  три  године  на  пословима  вођења 
пословних  књига.  Приликом  полагања  испита,  стиче  право  на  редукцију  испита  по 
Јединственом програму. 

          1.1.2.  Ако  има  завршену  неку  другу  средњу  школу,  која  није  економског 
усмјерења, треба имати двије године практичног рада на пословима рачуноводства, од 
чега  најмање  једну  годину  на  пословима  израде  финансијског  извјештаја,  или  три 
године на пословима вођења пословних књига. Приликом полагања испита, нема право 
на редукцију испита по Јединственом програму. 

 

      1.2.  Да  положи  професионално‐стручне  испите  предвиђене  за  професионално 
звање Сертификовани рачуноводствени техничар.    

        
     1.3.  Да  прихвата  права  и  обавезе  из  Кодекса  етике  за  професионалне 

рачуноводствене  експерте,  а  посебно  да  прихвата  обавезу  континуираног  стручног 
усавршавања у циљу обнављања и иновирања својих професионално‐стручних знања, 
предвиђених  за  овај  степен  стручног  звања,  а  у  складу  са  чланом  6  став  3  Закона  о 
рачуноводству и ревизији БиХ. 

      



 

 

 

 

 1.4. Предмети који се полажу за овај ниво звања: 
 

 Увод у финансијско рачуноводство, 
 Трошковно рачуноводство и управљачко рачуноводство, 
  Управљање и комуникације, 
  Информациона технологија и примјене. 

 
Сертификовани рачуновођа 
 
2. Професионално стручно звање Сертификованог рачуновође може стећи лице које 

испуњава слиједеће услове: 
 

    2.1.  Да  има  завршен  први  циклус  додипломског  студијског  програма  (први  циклус 
подразумијева завршен факултет у трогодишњем или четворогодишњем трајању), или 
вишу школу. 

 
          2.1.1. Ако лице има завршен факултет, тада треба имати најмање двије године 

практичног рада на пословима вођења пословних књига, од чега најмање једну годину 
на састављању финансијских извјештаја, 

 
          2.1.2.  Ако  особа  нема  завршен  факултет  него  само  вишу  школу,  тада  треба 

имати најмање четири године практичног рада на пословима вођења пословних књига, 
од чега најмање двије године на састављању финансијских извјештаја, 

 
     2.2.  Да  положи  професионално‐стручне  испите  предвиђене  за  стицање  звања 

Сертификовани рачуновођа, 
 
      2.3. Предмети који се полажу за овај ниво звања: 
 

 Пословно право и порези 
 Примјена управљачког рачуноводства 
 Финансијско извјештавање  
 Ревизија и системи интерне контроле 
 Примјена финансијског менаџмента 

 
Овлаштени ревизор 
 

3. Овлаштени ревизор је стручно лице које има завршен први циклус додипломског 
студијског  програма  и  звање  Сертификованог  рачуновође,  са  најмање  три  године 
радног искуства у овом звању, те положене испите предвиђене за ово звање. 

  3.1.  Испитима  се  доказује  неопходни  ниво  професионалне  стручности  за 
самостално давање мишљења о фер и коректном приказу финансијских извјештаја који 
су предмет ревизије. 

  3.2. Поред услова из става 1 овог члана, кандидат мора имати најмање три године 
практичног  рада  код  овлаштеног  ревизора.  Поред  тога,  ако  је  радио  код  овлаштеног 
ревизора,  морао  је  радити  годишње  на  најмање  двије  ревизије.  О  наведеним 
чињеницама потврду издаје овлаштени ревизор код кога је радио кандидат. 

  3.3.  Уколико  кандидат  задовољава наведене  услове,  он мора прихватити обавезу 
поштовања  Кодекса  етике  професионалних  рачуноводствених  експерата  и  стално 
професионално усавршавање предвиђено за ово професионално звање. 

  3.4. Међутим, у периоду од наредних десет година, звање „овлаштеног ревизора“ 
може  стећи  лице  које  испуњава  одредбе  из  става  1  ове  тачке  и  положи  испите 
предвиђене за ово стручно звање. 



 

 

 
  3.5. Поред знања и искуства утврђених за Сертификованог рачуновођу, Овлаштени 

ревизор  треба  имати  допунска  актуелизована  знања  о  МСФИ  и  Међународним 
стандардима ревизије, те техникама ревизије финансијских извјештаја. 

 3.6.  Програм  за  полагање  испита  за  Овлаштеног  ревизора  обавезно  обухвата 
материју из предмета: 

 
 Напредно управљачко рачуноводство 
 Ревизија управљања и испитивања 
 Напредно финансијско извјештавање 
 Напредни финансијски менаџмент 
 Стратешки менаџмент 

 
  3.7. Практично искуство може се стицати прије, током или након полагања испита, с 

тим да кандидат не може стећи професионално‐стручно звање док не испуни захтјеве у 
вези са практичним искуством.  

3.7.1. Након стицања звања Сертификованог рачуновође, кандидат може приступити 
полагању испита за стицање звања Овлаштени ревизор, али му ентитетски Савези након 
положених  испита  неће  издати  сертификат  Овлаштеног  ревизора  док  кандидат  не 
стекне трогодишње радно искуство у звању Сертификовани рачуновођа и достави доказ 
о истом. Радно искуство се доказује копијом радне књижице и потврдом послодавца да 
је  кандидат  обављао  послове  у  складу  са  подтачком  4‐2)  Одлуке  о  врстама 
професионално  –  стручних  звања  на  темељу  имплементације  МОС‐ова  („Службени 
гласник БиХ“, број: 81/06) 
 

II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје важити Одлука о условима за стицање звања 

у рачуноводственој професији БиХ бр. 28/07 од 13. априла 2007. г. 
     
III. Измјене и допуне Одлуке врше се по поступку  како  је донесен и основни  текст 

Одлуке. 
 

Број: 88/09 
Мостар, 24. август  2009. г.                                
 
 

  Предсједавајући 
                  Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ 
 
                                                                               Аугустин Мишић 
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