На основу члана 32. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15) и члана 69. ст.1. и 2. Закона о републичкој
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и
15/16), министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦИ
ОВЛАШЋЕНИМ РЕВИЗОРИМА
Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и услови за издавање, обнављање и одузимање
дозволе за рад – лиценце (у даљем тексту: лиценца) овлашћеним ревизорима који своје услуге
пружају у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске (у даљем тексту:
Закон).
Члан 2.
(1) Под издавањем лиценце, у смислу овог правилника, подразумијева се поступак
издавања лиценце први пут по стицању сертификата овлашћеног ревизора.
(2) Под обнављањем лиценце, у смислу овог правилника, сматра се свако поновно
издавање лиценце овлашћеном ревизору након истицања рока на који је важила претходна
лиценца, уз испуњење прописаних услова.
Члан 3.
Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) издаје лиценцу овлашћеном
ревизору на основу сертификата, који је издат у складу са одредбама чл. 56. до 61. Закона, од
професионалног удружења дефинисаног Законом, уз испуњавање осталих услова прописаних
овим правилником.
Члан 4.
(1) Овлашћени ревизор подноси захтјев за издавање лиценце, на обрасцу који се налази у
Прилогу 1. овог правилника и који чини његов саставни дио, најкасније у року од три године
од дана издавања сертификата за професионално звање.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се:
1) овјерена фото-копија сертификата, који издаје професионално удружење или
сертификата нострификованог у складу са одредбама члана 60. Закона,
2) фото-копија личне карте или другог идентификационог документа,
3) доказ о уплати административне таксе за издавање лиценце и
4) доказ да овлашћени ревизор није правоснажно осуђен за учињено кривично дјело
против привреде и платног промета, против службене дужности и против правног
саобраћаја и свако друго кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова
овлашћеног ревизора, а који не може бити старији од три мјесеца.

(3)
Уколико овлашћени ревизор не поднесе захтјев за издавање лиценце у року из става 1.
овог члана, дужан је да уз прописану документацију за издавање лиценце достави и доказ о
испуњавању услова у погледу професионалног развоја и континуиране професионалне
едукације утврђене у складу са Законом.
(4) Лица која посједују лиценцу издату од надлежног органа у Федерацији БиХ или Брчко
Дистрикту БиХ уз захтјев за издавање лиценце, поред докумената из става 2. овог члана,
прилажу и овјерену фото-копију те лиценце.
(5) Лиценца се издаје на период од три године.
Члан 5.
(1) Овлашћеном ревизору може да буде обновљена лиценца, на лични захтјев, уколико
испуњава сљедеће услове:
1) да није правоснажно осуђен за учињено кривично дјело против привреде и платног
промета, против службене дужности и против правног саобраћаја и свако друго кривично
дјело које га чини неподобним за обављање послова овлашћеног ревизора, а доказ за то не
може бити старији од три мјесеца,
2) да професионално удружење против њега није изрицало неку од мјера из оквира своје
надлежности и
3) да испуњава услове у погледу професионалног развоја и континуиране професионалне
едукације утврђене у складу са Законом.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана овлашћени ревизор прилаже:
1) увјерење издато од надлежног органа којим се доказује испуњавање услова из става 1.
тачка 1) овог члана,
2) потврду о испуњавању услова из става 1. т. 2) и 3) овог члана, издату од професионалног
удружења и
3) доказ о уплати административне таксе за издавање лиценце.
(3) Документација из става 2. т. 1) и 2) овог члана не може бити старија од три мјесеца од
дана подношења захтјева.
Члан 6.
Административна такса за издавање и обнављање лиценце прописана је законом којим се
прописују и утврђују административне таксе.
Члан 7.
(1) Лиценца издата овлашћеном ревизору обавезно садржи: назив Министарства, позив на
одредбе закона на основу којих је издата, име и презиме и јединствени матични број
овлашћеног ревизора, назив стеченог професионалног звања, назив професионалног удружења
које је издало сертификат, број и датум издавања сертификата, датум издавања лиценце, рок
важења лиценце и број лиценце издате овлашћеном ревизору.
(2) Образац лиценце из става 1. овог члана налази се у Прилогу 2. овог правилника и чини
његов саставни дио.

Члан 8.
(1) Министарство води Регистар овлашћених ревизора (у даљем тексту: Регистар) којима
су издате и одузете лиценце у складу са чланом 32. Закона.
(2) Регистар из става 1. овог члана има карактер јавног документа и објављује се на
интернет страници Министарства.
Члан 9.
(1) Министарство ће одузети лиценцу издату овлашћеном ревизору:
1) уколико буде правоснажно осуђен за учињено кривично дјело против привреде и
платног промета, против службене дужности и против правног саобраћаја и свако друго
кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова овлашћеног ревизора,
2) на захтјев професионалног удружења, у случају неиспуњавања услова из члана 5. став
1. тачка 2) овог правилника,
3) на захтјев професионалног удружења у случају да не отклони неправилности наложене
од тог удружења у поступку контроле квалитета рада,
4) ако се накнадно установи да је приликом подношења захтјева за издавање лиценце
доставио неистините податке и документацију,
5) ако је овлашћени ревизор одговорно лице у привредном друштву за ревизију којем је
Министарство одузело дозволу за рад – лиценцу,
6) на лични захтјев и
7) у другим случајевима, у складу са Законом.
(2) Професионално удружење је дужно да обавијести Министарство о околностима из
става 1. т. 2. и 3. овог члана у року од 30 дана од дана наступања наведених околности.
Члан 10.
(1) Поступак одузимања лиценце води се у складу са прописима о управном поступку
доношењем рјешења.
(2) По коначности рјешења из става 1. овог члана Министарство у Регистру врши
евидентирање података о одузимању лиценце.
Члан 11.
Овлашћеним ревизорима којима је лиценца издата до дана ступања на снагу овог
правилника иста важи до рока на који је издата.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и условима за
издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 67/09 и 87/12).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

Број: 06.12/020-936/16
Датум: 6. април 2016. године
Бањa Лука

МИНИСТАР
Др Зоран Тегелтија

ПРИЛОГ 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Трг Републике Српске бр. 1
Бања Лука

Захтјев за издавање/обнављање (прецртати непотребно) лиценце за обављање
професионално-стручне активности у звању овлашћени ревизор

Име и презиме
Адреса пребивалишта
Јединствени матични број
Назив удружења које је издало
сертификат
Број сертификата
Датум издавања сертификата
Телефон
Електронска адреса
Назив привредног друштва за
ревизију у којем је овлашћени
ревизор запослен
Број постојеће лиценце

Мјесто и датум

Подносилац захтјева

____________________

__________________________

Прилози:
– документи из чл. 4. или 5. Правилника о начину и условима за издавање, обнављање и
одузимање лиценци овлашћеним ревизорима

ПРИЛОГ 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана .... Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ брoj ....), члана ... Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике
Српске“ број ....), члана .... Правилника о начину и условима за издавање, обнављање и одузимање
лиценци овлашћеним ревизорима („Службени гласник Републике Српске“, број....) министар
финансија издаје

ЛИЦЕНЦУ
за обављање професионално-стручне активности у звању

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР
____________________________________
ЈМБ: ____________________

Сертификат број: ___-____ од ___. __________ 20___. године, издат од_____.
Број лиценце: _____/____
Лиценца важи до ___. ____________ 20___. године

У Бања Луци, _______________ 20___. године

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА

