Komisija za računovodstvo i
reviziju Bosne i Hercegovine

Комисија за рачуноводство и
ревизију Босне и Херцеговине

У складу са одредбама члана 1. под 1а, 1д; члана 2; члана 5. и 7. Закона о
рачуноводству и ревизији БиХ и ИФАЦ-ових Међународних стандарда едукације
(МСЕ), Комисија за рачуноводство и ревизију Босне и Херцеговине (Комисија) на
својој сједници од 4.11.2019. доноси сљедећу:
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ
ПРОФЕСИЈИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
I
Овом одлуком утврђују се УСЛОВИ за стицање појединих звања наведених у Одлуци
о врстама професионално-стручних звања на основу имплементације МСЕ према
Закону о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине и Јединственом програму
тестирања кандидата за рачуноводствену професију и то за звања:
 сертификовани рачуноводствени техничар,
 сертификовани рачуновођа и
 овлашћени ревизор.
СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР (СРТ)
1. Професионално стручно звање сертификовани
подразумијева да кандидат испуњава сљедеће услове:

рачуноводствени

техничар

1.1. Има четверогодишње средње опште или техничко образовање.
1.1.1. Ако има завршену средњу економску школу, треба имати двије године
практичног искуства на пословима рачуноводства, од чега најмање једну
годину на пословима учествовања у изради финансијских извјештаја, или
три године на пословима рачуноводства.
1.1.2. Ако има завршену средњу школу која није економског усмјерења, треба
имати три године практичног искуства на пословима рачуноводства, од
чега најмање двије године на пословима учествовања у изради
финансијских извјештаја, или четири године на пословима
рачуноводства.
1.2. Има положене професионално-стручне испите предвиђене за стицање звања
сертификовани рачуноводствени техничар из сљедећих предмета:





Увод у финансијско рачуноводство,
Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство,
Менаџмент и комуникације и
Информационе технологије и примјене.

1.3. Прихвата права и обавезе из важећег међународног кодекса етике за
професионалне рачуновође, а посебно обавезу континуираног професионалног
развоја у циљу обнављања и иновирања својих професионално-стручних знања,
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предвиђених за овај степен стручног звања, а складу са чланом 6., став 3. Закона
о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине.
1.4. Практично искуство се доказује увјерењем послодавца да је кандидат обављао
послове у складу са подтачкама 1.1.1. и 1.1.2.
1.5. 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 с практичним искуством.

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (СР)
2. Професионално-стручно звање сертификовани рачуновођа може стећи лице које
испуњава сљедеће услове:
2.1. Има завршен:
a) економски академски/научни студиј III циклуса и стечено звање доктор
економских наука, или
b) економски академски/научни студиј II циклуса и стечено звање
магистар/мастер (мин 300 ЕЦТС бодова) или магистар економских наука
(према програмима који су се примјењивали прије болоњског процеса) или
c) дипломски научни економски студиј према програмима који су се
примјењивали прије болоњског процеса и стечено звање дипломирани
економиста, или
d) економски академски/научни студиј I циклуса према болоњском процесу и
стечено звање дипломирани економиста или друго еквивалентно звање у
складу са званичном номенклатуром академских звања с остварених 240
ЕЦТС бодова, или
e) економски академски/научни студиј I циклуса према болоњском процесу и
стечено звање дипломирани економиста или друго еквивалентно звање у
складу са званичном номенклатуром академских звања с остварених 180
ЕЦТС бодова, или
f) стручни економски студиј према болоњском процесу, економски студиј
завршен на високим пословним школама или одсјецима високих школа,
економских факултета, или
g) вишу економску школу (према програмима који су се примјењивали прије
болоњског процеса), или
h) остали академски/научни или струковни студиј.
2.1.1. Ако лице има завршен студиј под тачком 2.1а) или 2.1б) или 2.1ц) или
2.1д) треба имати најмање двије године практичног искуства на
пословима рачуноводства, од чега најмање једну годину на учествовању у
састављању финансијских извјештаја, или три године практичног
искуства на пословима рачуноводства.
2.1.2. Ако лице има завршен студиј под тачком 2.1е) треба имати најмање три
године практичног искуства на пословима рачуноводства, од чега
најмање једну годину на учествовању у састављању финансијских
извјештаја или четири године практичног искуства на пословима
рачуноводства.
2.1.3. Ако лице има завршен студиј под тачком 2.1f) или 2.1h) треба имати
најмање четири године практичног искуства на пословима рачуноводства,
од чега најмање двије године на учествовању у састављаању
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финансијских извјештаја или пет година практичног искуства на
пословима рачуноводства.
2.2. Има положене професионално-стручне испите предвиђене за стицање звања
сертификовани рачуновођа из сљедећих предмета:
 Пословно право и порези,
 Примјена управљачког рачуноводства,
 Финансијско извјештавање 2,
 Ревизија и системи интерне контроле и
 Примјена финансијског менаџмента.
2.2.1. Лица под тачкама 2.1а), 2.1б), 2.1ц), 2.1д), 2.1е), а која су стекла
академску диплому из области рачуноводства, ревизије или пословних
финансија не полажу предмет Пословно право и порези.
2.2.2. Лица под тачкама 2.1а), 2.1б), 2.1ц), 2.1д), 2.1е), а који су регистровани
код ентитетских савеза закључно с испитним роком у новембру 2019.
такође не полажу предмет Пословно право и порези.
2.2.3. На лични писани захтјев лицима под тачком 2.1а) признаје се звање
сертификовани рачуновођа ако су стекла докторат наука из области
рачуноводства, пословних финансија или ревизије и испуњавају услове из
тачке 2.1.1. ове одлуке те која имају објављена најмање три рада из
области теорије и праксе рачуноводства у часописима признатим од
стране Комисије, или која имају најмање три године радног искуства у
универзитетској настави из ових области.
2.2.4. На лични писани захтјев лица под тачком:
2.1б), а која су завршила студиј из области рачуноводства, ревизије или
пословних финансија те која имају објављен најмање један рад из области
теорије и праксе рачуноводства у часописима признатим од стране
Комисије, имају право на редукцију или ослобађање од полагања испита
из тачке 2.2, изузев предмета Финансијско извјештавање 2;
На лични писани захтјев лица под тачкама:
2.1ц) и 2.1д) која су завршила студиј из области рачуноводства, ревизије
или пословних финансија имају право на редукцију или ослобађање од
полагања испита из тачке 2.2, изузев предмета Финансијско
извјештавање 2.
2.3. Услови и поступак у вези са редукцијом или ослобађањем од полагања испита
или признавања звања биће детаљно прописани посебним правилником
Комисије.
2.4. Прихвата права и обавезе из важећег међународног кодекса етике за
професионалне рачуновође, а посебно обавезу континуираног професионалног
развоја у циљу обнављања и иновирања својих професионално-стручних знања,
предвиђених за овај степен стручног звања, у складу са чланом 6, став 3. Закона
о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине.
2.5. Практично искуство се доказује увјерењем послодавца да је кандидат обављао
послове у складу са подтачкама 2.1.1), 2.1.2) и 2.1.3).
2.6. 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 с практичним искуством.
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ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР (ОР)
3. Професионално-стручно звање овлашћени ревизор може стећи лице које има завршен
дипломски или додипломски студиј и звање сертификованог рачуновође са важећом
лиценцом, са најмање три године практичног искуства у овом звању или три године
практичног искуства код овлашћеног ревизора уз учествовање у најмање двије
ревизије годишње, те положене испите предвиђене за ово звање. Практично искуство
се доказује увјерењем послодавца.
3.1. Испитима се доказује обавезни ниво професионалне стручности за самостално
давање мишљења о фер и коректном приказу финансијских извјештаја који су
предмет ревизије.
3.2. Ако кандидат задовољава наведене услове, он мора потписати изјаву о
прихватању обавезе поштивања важећег међународног кодекса етике за
професионалне рачуновође и сталног континуираног професионалног развоја
предвиђеног за ово професионално звање.
3.3. Поред знања и искуства утврђених за сертификованог рачуновођу, овлашћени
ревизор треба посједовати допунска актуелизована знања о МСФИ и
Међународним стандардима ревизије, те техникама ревизије финансијских
извјештаја.
3.4. Програм за полагање професионално-стручних испита предвиђених за стицање
звања овлашћеног ревизора, обавезно обухвата сљедеће предмете:
 Напредно управљачко рачуноводство,
 Напредна ревизија,
 Напредно финансијско извјештавање,
 Напредни финансијски менаџмент и
 Стратегијски менаџмент.
3.4.1. На лични писани захтјев лицима из тачке 2.1а), а која су стекла докторат
науке из области рачуноводства, пословних финансија или ревизије и
испуњавају услове из тачке 3. ове одлуке те која имају објављена најмање
три рада из области теорије и праксе рачуноводства у часописима
признатим од стране Комисије, или која имају најмање три године радног
искуства у универзитетској настави као наставник на предмету ревизија
финансијских извјештаја, рачуноводство или пословне финансије,
признаје се звање – овлашћени ревизор.
3.4.2. На лични писани захтјев лица под тачком 2.1б) које су завршила студиј из
области рачуноводства, ревизије или пословних финансија и која имају
објављен најмање један рад из области теорије и праксе рачуноводства у
часописима признатим од стране Комисије, имају право на редукцију или
ослобађање од полагања испита из тачке 3.4. изузев предмета Напредна
ревизија.
3.4.3. Услови и поступак у вези с редукцијом или ослобађањем од полагања
испита или признавања звања биће детаљно прописани посебним
правилником Комисије.
3.5. 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 с практичним искуством.
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3.5.1. Након стицања звања сертификованог рачуновође кандидат може
приступити полагању испита за стицање звања овлашћени ревизор, али
му ентитетски савези након положених испита неће издати сертификат
овлашћеног ревизора док не испуни услове везане за практично искуство
и достави доказ о истом.
II
Ступањем на снагу ове одлуке престаје важити Одлука о условима за стицање звања у
рачуноводственој професији БиХ, бр. 5-5/16 од 25.2.2016.
Ова одлука ступа на снагу и примјењује се од 1. јануара 2020. године.

Број: 186-6/19
Предсједавајући
Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ
Аугустин Мишић
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