На основу члана 8., став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 42/04) и Статута Комисије за рачуноводство и ревизију Босне и
Херцеговине, Комисија за рачуноводство и ревизију Босне и Херцеговине (даље: Комисија) на
сједници од 4. 11. 2019. године, у Сарајеву, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАВАЊУ (НОСТРИФИКАЦИЈИ) ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА
СТЕЧЕНИХ ИЗВАН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником регулише се поступак признавања професионалних звања из области
рачуноводства и ревизије која су стечена од професионалних тијела чије је сједиште изван БиХ.
Под професионалним тијелом из става 1. овог члана подразумијева се да је то тијело стекло
признање свог професионалног статуса од релевантних међународних институција и
професионалних организација (прије свега Међународне федерације рачуновођа - ИФАЦ-а).
Предмет признања
Члан 2.
Предмет признања су професионална звања:
a. Сертификовани рачуноводствени техничар,
b. Сертификовани рачуновођа
c. Овлашћени ревизор,
која су утврђена важећом О д л у к о м о условима за стицање звања у рачуноводственој
професији у Босни и Херцеговини.
Лица која могу поднијети захтјев
Члан 3.
Захтјев за признавање звања могу поднијети страни држављани или држављани БиХ, који су
професионално звање стекли од професионалног тијела из члана 1. овог правилника, а у
вријеме стицања тог звања боравили и радили изван БиХ.
II ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ЗВАЊА
Подношење захтјева за признавање звања
Члан 4.
Лица из члана 3. овог правилника подноси писани захтјев за признавање професионалног звања
Савезу рачуновођа и ревизора Републике Српске или Савезу рачуновођа, ревизора и
финансијских дјелатника Федерације БиХ (даље: „ентитетска професионална тијела“), а уз
захтјев прилаже:
a. овјерени фотокопију документа којом потврђује стечено професионално звање изван
БиХ;
b. програм по којем је стекао звање;
c. потврду да је у вријеме стицања звања боравио и радио у иностранству;
d. потврду да је приступио у чланство ентитетском професионалним тијелу;
e. доказ о плаћеним трошковима нострификације. Износ накнаде за нострификацију
утврђује се посебном одлуком Комисије и уплаћује се ентитетском професионалном

тијелу које ће издати сертификат, а на којем је назначено да је у питању нострификација
иностраних професионалних звања.
f. доказ да није осуђиван за кривична дјела која га чине неподобним за обављање ових
послова;
g. доказ о испуњености захтјева по питању стручне спреме у складу са важећом
О д л у к о м о условима за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и
Херцеговини;
h. доказ о испуњености захтјева практичног искуства у складу са важећом О д л у к о м о
условима за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и Херцеговини.
Документи који су у оригиналу на страном језику морају бити преведени од стране овлашћеног
лица (судског тумача).
Подносилац захтјева у писаном захтјеву мора навести тачан назив професионалног звања, у
складу са чланом 2. овог правилника, за које тражи признавање.
Поступак признавања звања
Члан 5.
Поступак за признавање професионалног звања за лица које посједују сертификат који је
издало инострано професионално тијело с којим ентитетско професионално тијело има
потписан споразум о узајамности и методи признавања проводе ентитетска професионална
тијела, а поступак ће се вршити у складу са одредбама сваког појединачног споразума с тим да
услови за признавање не могу бити нижи од услова прописаних овим Правилником.
Уколико је сертификат издао државни орган, споразум о међусобном признавању се потписује
са државним органом који је издао сертификат о професионалном звању.
Лица које подносе захтјев обавезно полажу испит за предмет Пословно право и порези у складу
са актуалним наставним планом и програмом, којег усваја Комисија.
Провјера знања-полагање испита врши се на једном од службеним језика БиХ.
Члан 6.
У случају да се поднесени захтјев односи на признавање професионалног звања лица која
посједује сертификат који је издало професионално тијело с којим ентитетско професионално
тијело нема потписан споразум о узајамности и методи признавања поступак проводи Комисија
којој су ентитетска професионална тијела обавезна прослиједити поднесени захтјев на
рјешавање.
Комисија ће формирати посебну радна групу која провјерава захтјев и документацију из члана
4. овог правилника и даје стручно мишљење у погледу испуњавања услова за признавање
одређеног звања.
Уколико радна група да позитивно мишљење у погледу испуњавања услова за признавање
одређеног звања, генерални секретар Комисије доставља то мишљење с комплетним предметом
на даљње поступање ентитетском професионалном тијелу, а подносииоци захтјева дужни су
приступити полагању испита за предмет Пословно право и порези код ентитетског
професионалног тијела код којег су поднијели захтјев.
Ентитетска професионална тијела су дужна поступити по достављеном мишљењу Комисије.
У случају да радна група није дала позитивно мишљење генерални секретар Комисије доноси
рјешење о одбијању захтјева.

III ПРАВНА СРЕДСТВА
Члан 7.
Подносилац захтјева може уложити жалбу на рјешење из члана 6. става 5. овог правилника у
року 15 дана од дана пријема истог.
Члан 8.
О жалби из члана 7. овог правилника одлучује Комисија о чему доноси рјешење, које је
коначно.
Члан 9.
По рјешењу из члана 8. овог правилника може се покренути управни спор пред Судом Босне и
Херцеговине.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Поступци за признавање звања који су покренути прије ступања на снагу овог правилника, а
који нису правоснажно окончани, наставиће се водити по одредбама овог правилника.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у Службеном гласнику
БиХ и wеб страници Комисије.
Ступањем на снагу овог правилника престаје важити Правилник о нострификацији сертификата
бр. 5-6/16 од 25.2.2016. године.
Члан 12.
Ентитетска професионална тијела се обавезују да у року од 30 дана од ступања на снагу овог
правилника ускладе своје акте с овим правилником.
Број: 186-5/19
Датум:4.11.2019.
Предсједавајући
Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ

Аугустин Мишић

