
 
SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE

The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska  

Mirka Kova~evi}a 13a, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska 
Telefoni: (051) 431-260, 431-270, Faks: (051) 430-200, e-mail: sr-rrs@inecco.net

JIB 4400931680008, Mat.br. 1873105 
@iro ra~uni: 562-099-00001629-69; 567-162-19000061-72; 552-000-00006135-88

 
 

 
 
У складу са Правилником за стицање звања о осопособљености за обављање послова 
интерног ревизора бр. 608/07 од 06.12.2007.г. и одредбама МОС (1-8), Управни одбор је 
на основу Статута Савеза на својој сједници одржаној дана, 11.04.2008.г. донио 
 

OДЛУКУ 
 

о структури испитних задатака 
 за испит за стицање Сертификата о оспособљености за обављање послова 

интерног ревизора 
 

Члан 1. 
 

(1) Испит за стицање Сертификата о оспособљености за обављање послова интерног 
ревизора обухвата сљедећу наставну грађу:  

 

1 Регулаторни оквир интерне ревизије 
2 Интерна контрола и интерна ревизија 
3 Спровођење интерне ревизије 
4 Финансијско рачуноводство 
5 Пословне финансије и стратешки менаџмент 
6 Интерна ревизија информационих технологија 

 

(2) Испит се састоји од есеја односно нумеричких или дескриптивних задатака/питања 
и тест питања. 

(3) Испит представља једну цијелину и тако га треба и посматрати.  

(4) Сваки задатак односно есеј бодује се максимално са 20 бодова, а свако тест питање 
се бодује са 2 бода.  

(5) Пролазна оцјена на испиту захтијева 51% позитивних рјешења. 

(6) Кандидати који полажу испит за стицање Сертификата о оспособљености за 
обављање послова интерног ревизора и испуњавају услове дефинисане Правилником, 
дијеле се у двије групе: 

1. Кандидати са звањем Сертификовани рачуновођа и 

2. Остали кандидати. 

 

 

 



 

Члан 2. 

 

(1) У складу са чланом 1. став (6) структура испитних задатака разликује се за сваку од 
горе наведене двије групе. 

(2) Стуктура испита за кандидате са звањем Сертификовани рачуновођа 
Чланом 10. став 1. Правилника о условима за стицање сертификата о оспособљености 
за обављање послова интерног ревизора, прописано је да кандидати који посједују 
сертификат "Сертификовани рачуновођа" имају право на ослобађање од полагања оног 
дијела испита за стицање "Сертификата о оспособљености за обављање послова 
интерног ревизора", који се односи на области, које су положили приликом стицања 
звања "Сертификовани рачуновођа". Сваки појединачни случај рјешава Комисија 
Савеза.  

(3) У складу са претходним, одговарајућа Комисија Савеза, све кандидате са звањем 
"Сертификовани рачуновођа", руководећи се програмима за стицање звања, разврстала 
је у три подгрупе и то: 

1. Сертификоване рачуновође које су стекле звање закључно са 2000. годином,  

2. Сертификоване рачуновође које су стекле звање у периоду од 2000. године до 
децембра 2006. године, и 

3. Сертификоване рачуновође које су стекле звање у периоду од почетка децембра 
2006. године до данас. 

(4) Анализом програма по којима су ове три категорије Сертификованих рачуновођа 
стекле звања, Комисија је утврдила следећа ослобађања: 

1. Сертификоване рачуновође које су стекле звање закључно са 2000. годином, на 
основу стажа и без полагања испита, у складу са чланом 10. став 1. Правилника 
о условима за стицање сертификата о оспособљености за обављање послова 
интерног ревизора немају право на ослобађање од полагања дијела испита. 
Испит за стицање Сертификата о оспособљености за обављање послова 
интерног ревизора за ове кандидате обухвата сљедећу наставну грађу:  

1 Регулаторни оквир интерне ревизије 
2 Интерна контрола и интерна ревизија 
3 Спровођење интерне ревизије 
4 Финансијско рачуноводство 
5 Пословне финансије и стратешки менаџмент 
6 Интерна ревизија информационих технологија 

 
2. Сертификоване рачуновође које су стекле звање у периоду од 2000. године до 

децембра 2006. године, полагањем испита, неће полагати дио испита који се 
односи на области Кодекса етике, Финансијског рачуноводства и Пословних 
финансија. 
Испит за стицање Сертификата о оспособљености за обављање послова 
интерног ревизора за ове кандидате обухвата сљедећу наставну грађу:  
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1 Регулаторни оквир интерне ревизије осим Кодекса етике 
2 Интерна контрола и интерна ревизија 
3 Спровођење интерне ревизије 
4 Стратешки менаџмент 
5 Интерна ревизија информационих технологија 

 
3. Сертификоване рачуновође које су стекле звање у периоду од децембра 2006. 

године до данас, полагањем испита неће полагати дио испита који се односи на 
области Финансијског рачуноводства и Пословних финансија. 
Испит за стицање Сертификата о оспособљености за обављање послова 
интерног ревизора за ове кандидате обухвата сљедећу наставну грађу:  

1 Регулаторни оквир интерне ревизије  
2 Интерна контрола и интерна ревизија 
3 Спровођење интерне ревизије 
4 Стратешки менаџмент 
5 Интерна ревизија информационих технологија 

 

Члан 3. 

Стуктура испита за остале кандидате  
Испит за стицање Сертификата о оспособљености за обављање послова интерног 
ревизора за ове кандидате обухвата сљедећу наставну грађу:  

1 Регулаторни оквир интерне ревизије 
2 Интерна контрола и интерна ревизија 
3 Спровођење интерне ревизије 
4 Финансијско рачуноводство 
5 Пословне финансије и стратешки менаџмент 
6 Интерна ревизија информационих технологија 

 
 

Члан 4. 
Стандардни формати 
 
Испит ће трајати 4 часа. Од кандидата се захтијева да се појаве 30 минута (али не више 
од 60 минута) раније, како би их се могло регистровати и одредити распоред сједења.  

 
Члан 5. 

 
Стандардна правила 
 
(1) Није дозвољено да кандидати задрже испитна питања након што заврше са писањем 
испита. Кандидатима није дозвољено да на испит унесу било какав папир за биљешке, 
или да након испита задрже били какав папир са биљешкама који им је дат током 
испита, чак и ако дати папир није кориштен, или је само дјелимично искориштен. 
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(2) Ни једном кандидату није дозвољено да напусти испит прије него што прође 60 
минута од почетка испита. Сваки кандидат који захтијева да изађе раније, аутоматски 
добија непролазну оцјену. 
(3) Мобилни телефони и лаптоп рачунари на списку су забрањене опреме на испиту. 
(4) Кандидати који се не придржавају ових правила биће удаљени са испита. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена на веб страници Савза. 

 

 
           Предсједник УО  

              Проф. др Драган Микеревић с.р. 

 

Број: 144/08 
Требиње,  11.04.2008.г. 
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