
На основу члана 45 Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, бр. 36/09 од 07.05.2009.г.) и члана 43 
Статута Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (пречишћени 
текст, бр. 84/08 од 26.02.2008.г.), Управни одбор Савеза рачуновођа и 
ревизора Републике Српске је на сједници одржаној 14.12.2009. године у 
Бањалуци  донио:

ПРАВИЛНИК
о нострификацији сертификата и лиценци

Дио први - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Под нострификацијом сертификата и лиценци подразумијева се 
прихватање или признавање сертификата и лиценци издатих од неке друге 
асоцијације, као да су издати од стране Савеза рачуновођа и ревизора 
Републике Српске. 

Члан 2.
Прихватање или признавање сертификата и лиценци може да буде уз 
допунске испите или без њих.

Члан 3.
Приликом нострификације неопходно је имати у виду чланове 1 и 4 
Правилника о континуираној професионалној едукацији, бр.640/09 од 
21.12.2009.године, по којима је обавеза носиоца сертификата континуирана 
иновација знања. Исто тако, потребно је узети у обзир и документ издат од 
стране Међународне федерације рачуновођа из 1998. године посвећен 
искључиво питању потребе полагања одређених испита у циљу узајамног 
признавања-нострификације сертификата.

Дио други - УСЛОВИ НОСТРИФИКАЦИЈЕ

Члан 4.
(1) Нострификација сертификата за рачуноводствена звања подразумијева 
замјену сертификата друге асоцијације са сертификатом Савеза рачуновођа 
и ревизора Републике Српске, под условима који слиједе:
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а. Сертификовани рачуноводствени техничар: Кандидат треба да има 
најмање четворогодишњу средњу школску спрему, у складу са  чланом 2  
Правилника о условима, начину и накнадама за стицање звања у 
рачуноводственој професији Републике Српске, бр. 638/09 од 21.12.2009.г. 
и да посједује сертификат који није издао Савез рачуновођа и ревизора 
Републике Српске.
б. Сертификовани рачуновођа: Кандидат треба да има завршен први 
циклус додипломског студијског програма (први циклус подразумијева 
завршен факултет у трогодишњем или четворогодишњем трајању), или 
вишу школу, у складу са  чланом 6  Правилника о условима, начину и 
накнадама за стицање звања у рачуноводственој професији Републике 
Српске, бр. 638/09 од 21.12.2009.г. и да посједује сертификат који није 
издао Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.
в. Овлашћени ревизор: Кандидат треба да има завршен први циклус 
додипломског студијског програма (први циклус  подразумјева завршен 
факултет у трогодишњем или четворогодишњем трајању)  и посебне 
услове из члана 13 Правилника о условима, начину и накнадама за стицање 
звања у рачуноводственој професији Републике Српске и да посједује 
сертификат који није издао Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.
г. Кандидат треба да је члан Савеза рачуновођа и ревизора Републике 
Српске и да је измирио обавезе по основу чланарине. 
д. Да поднесе доказ о плаћеним трошковима нострификације, који 
обухватају полагање испита и издавања сертификата.
(2) Да би се извршила нострификација системом признавања сертификата, 
потребно је да кандидати поднесу пријаве (са прилозима). 
(3) Кандидати који су стекли сертификат који желе да нострификују, према 
правилима Међународне федерације рачуновођа, тј. да су претходно 
полагали Међународне рачуноводствене стандарде, Међународне 
стандарде финансијског извјештавања и Међународне стандарде ревизије о 
чему треба да поднесу доказ, не морају полагати садржај из дијела који се 
односи на Међународне рачуноводствене стандарде, Међународне 
стандарде финансијског извјештавања и Међународне стандарде ревизије, 
него само онај садржај који се односи на легислативу и професионалну 
регулативу. 
(4) Испит се полаже на српском језику и писму.

Дио трећи - ПОСТУПАК  НОСТРИФИКАЦИЈЕ

Члан 5.
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Да би се спровела нострификација сертификата, претходно је потребно да 
се између Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и организације 
која је издала сертификат, ако је то професионална асоцијација, сачини 
СПОРАЗУМ о узајамности и начину нострификације. Уколико је 
сертификат издао државни орган, тада се с тим споразумом мора сагласити 
и министар финансија Републике Српске.

Члан 6.
(1) Инструктивни семинар за нострификацију сертификата обухвата 
слиједеће теме:
%L.из легислативе,          4 часа

(а) Закон о привредним друштвима,
(б) Закон о рачуноводству и ревизији на нивоу Републике Српске и
      Босне и Херцеговине,
(в) Закон о банкама, агенцији и другим 
     финансијским институцијама и
(г) Закони о порезима, царинама и акцизама.

%L.Из професионалне регулативе:                                  4 часа 
%L.(а) Позиција, права и обавезе Савеза рачуновођа и ревизора Републике 
           Српске,
     (б) Кодекс етике за професионалне 

 рачуноводствене експерте,
     (в) Рачуноводствена звања и начин стицања и
     (г) Оквир за рачуноводствене стандарде.
%L.Међународни стандарди финансијског извјештавања  13 часова

(МСФИ)                                                                               
%L.Стандарди ревизије                  13 часова
УКУПНО:                         34 часа
(2) Присуство инструктивном семинару није обавезно.
(3) Након завршеног испита, врши се нострификација сертификата, 
односно издаје се сертификат Савеза рачуновођа и ревизора Републике 
Српске. 
(4) Издавање лиценци врши се по процедури која је регулисана за 
рачуноводствена звања у Републици Српској, уз поштовање члана 8 овог 
Правилника.

Члан 7.
(1) Уз пријаву за нострификацију кандидат доставља:
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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 Правилника о условима, начину и накнадама за 
стицање звања у рачуноводственој професији Републике Српске, бр. 
638/09 од 21.12.2009. године, при чему је потребно да у увјерењу 
буде уграђена и реченица: "Под моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу тврдим да су подаци у овом увјерењу 
тачни."
Посебно, кад је ријеч о радној карактеристици, исту треба да 
потпише и Сертификовани рачуновођа, односно Овлашћени ревизор.

4. Доказ о чланству у Савезу рачуновођа и ревизора Републике Српске 
и измиреним обавезама по основу чланарине  и

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

Члан 8.
(1) Постојећи сертификати се нострификују за нивое звања прописане 
Правилником о врстама професионално стручних звања у 
рачуноводственој професији Републике Српске, бр. 637/09 од 21.12.2009. 
године, а издавање сертификата се врши на основу одредби Правилника о 
условима и начину за издавање сертификата и издавање и обнављање 
лиценци, бр. 638/09 од 21.12.2009.г. 
(2) На основу новог сертификата и одредаба Правилника о условима и 
начину за издавање сертификата и издавање и обнављање лиценци, издаје 
се лиценца.
(3) Издавање лиценце за Овлашћеног ревизора обавља Министарство 
финансија Републике Српске.

Дио трећи - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.

Измјене и допуне Правилника врше се по поступку како је донесен и 
основни текст.
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(Престанак важења)
Члан 10.

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника 
о нострификацији сертификата и лиценци, бр. 460/09 од 05.11.2009.г.

(Ступање на снагу)
Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Билтену 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.

  Предсједник
                                                                                    Управног одбора
  Проф. др Драган Микеревић с.р.
Број: 639/09
Бања Лука, 21.12.2009.г.

                                                                  


