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На основу члана 15. став 7. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 94/15 и 78/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 115/18), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТAРА
ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ У
ОБЛАСТИ РЕВИЗИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин
вођења регистара пословних субјеката који пружају услуге у области ревизије и рачуноводства, поступак уписа података у регистре, промјене и брисање података, употреба
и начин увида у податке регистaра, као и друга питања од
значаја за вођење ових регистара.
Члан 2.
Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство), у складу са чл. 14, 15, 32. и 36. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (у даљем тексту: Закон),
успоставља и води сљедеће регистре:
1) Регистар привредних друштава за ревизију,
2) Регистар овлашћених ревизора,
3) Регистар привредних друштава која пружају рачуноводствене услуге и
4) Регистар предузетника који пружају рачуноводствене услуге.
Члан 3.
(1) Министарство води Регистар привредних друштава
за ревизију којима су издате дозволе за рад.
(2) Регистар привредних друштава за ревизију садржи
сљедеће податке:
1) пословно име, јединствени идентификациони број
(ЈИБ), издат од Пореске управе Републике Српске (у даљем
тексту: Пореска управа) и адресу привредног друштва за
ревизију,
2) правну форму,
3) имена оснивача друштва и њихово учешће у капиталу,
4) имена лица овлашћених за заступање привредног
друштва,
5) имена овлашћених ревизора у радном односу на неодређено вријеме са пуним радним временом или на други
начин ангажованих овлашћених ревизора са лиценцама,
6) контакт податке друштва,
7) податке о пословним јединицама друштва и
8) изречене мјере у поступку надзора.
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(3) Образац Регистра привредних друштава за ревизију
налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 4.
(1) Захтјев за издавање дозволе за рад привредном
друштву за ревизију подноси се Министарству послије
оснивања и уписа привредног друштва у одговарајући регистар пословних субјеката.
(2) Министарство послије издате дозволе за рад
друштву за ревизију, по службеној дужности, спроводи поступак уписа друштва за ревизију у Регистар привредних
друштава за ревизију, на основу рјешења о упису у Регистар привредних друштава за ревизију.
(3) Рјешење о упису у Регистар привредних друштава
за ревизију доноси се на основу података из поднесеног
захтјева за издавање дозволе за рад друштву за ревизију и
документације која је приложена уз тај захтјев.
(4) Један примјерак обрасца Регистра привредних
друштава штампа се и одлаже у досије друштва за ревизију.
Члан 5.
(1) Друштво за ревизију дужно је да у Регистар привредних друштава за ревизију пријави све промјене података који се воде у Регистру привредних друштава за ревизију,
најкасније у року од 30 дана од дана настанка промјене.
(2) На основу поднесеног захтјева за упис промјенe
података који се воде у Регистру привредних друштава за
ревизију и комплетне документације која потврђује настале
промјене, врши се ажурирање података у Регистру.
(3) Регистар из става 1. овог члана редовно ажурира
овлашћени службеник Министарства, најкасније у року
од осам дана од дана настале промјене, односно од дана
пријема података о насталој промјени, а поступак ажурирања, поред осталог, укључује и ажурирање података о одузимању лиценци, као и података о правоснажним мјерама
изреченим у поступку јавног надзора рада друштва.
(4) Ажурирани Регистар привредних друштава за ревизију јавно се објављује на интернет страници Министарства.
(5) Друштво за ревизију дужно је да достави Министарству сваку промјену података у Регистру пословних субјеката, који се води код надлежног органа за регистрацију
пословних субјеката, као и оснивачке акте на основу којих
су извршене наведене промјене.
(6) Један примјерак обрасца ажурираног Регистра привредних друштава за ревизију штампа се и одлаже у досије
друштва.
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5) рок важења лиценце,
6) изречене правоснажне мјере у поступку надзора над
радом овлашћеног ревизора и
7) друге податке од значаја за идентификацију овлашћеног ревизора.
(3) Образац Регистра овлашћених ревизора налази се у
Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 8.
(1) Министарство послије издате дозволе за рад у звању
овлашћеног ревизора (лиценце), по службеној дужности,
спроводи поступак уписа овлашћеног ревизора у Регистар
овлашћених ревизора, на основу података из поднесеног
захтјева за издавање, односно обнављање лиценце и документације која је приложена уз захтјев.
(2) Регистар овлашћених ревизора редовно ажурира
овлашћени службеник Министарства, најкасније у року од
осам дана од дана настале промјене, односно од дана пријема података о насталој промјени, а поступак ажурирања,
поред осталих, укључује и податке о одузимању лиценци,
као и податке о изреченим мјерама надзора.
(3) Ажурирани Регистар овлашћених ревизора јавно се
објављује на интернет страници Министарства.
Члан 9.
Брисање овлашћеног ревизора из Регистра овлашћених
ревизора врши се на основу рјешења о одузимању лиценце
и рјешења о престанку важења лиценце.

Члан 6.
(1) Брисање друштва за ревизију из Регистра привредних друштава за ревизију врши се на основу рјешења о одузимању дозволе за рад.
(2) Одузимањем дозволе за рад друштву за ревизију
престаје да важи рјешење о упису у Регистар привредних
друштава за ревизију.
(3) По коначности рјешења из става 1. овог члана Министарство ће учинити доступним податак о одузимању
дозволе за рад друштву за ревизију.

Члан 10.
(1) Привредно друштво регистровано за пружање рачуноводствених услуга у Регистру пословних субјеката код
надлежног органа дужно је да се упише и у Регистар привредних друштава која пружају рачуноводствене услуге код
Министарства.
(2) Уз захтјев за упис у Регистар привредних друштава
која пружају рачуноводствене услуге Министарству достављају се:
1) рјешење о регистрацији пословног субјекта код надлежног органа,
2) доказ о регистрацији рачуноводствених услуга као
претежне дјелатности или доказ о регистрацији посебне
пословне јединице која ће се бавити пружањем рачуноводствених услуга и
3) доказ о радном односу са пуним радним временом
једног или више рачуновођа (фото-копија уговора о раду,
радна књижица, извод из Јединственог система регистрације контроле и наплате доприноса социјалног осигурања,
који се води код Пореске управе и важеће лиценце).
(3) На основу комплетне документације, министар доноси рјешење о упису у Регистар привредних друштава
која пружају рачуноводствене услуге у року од десет дана
од дана подношења потпуног захтјева.
(4) Привредно друштво за пружање рачуноводствених
услуга дужно је да у Регистар пријави све промјене у подацима који се воде у Регистру, односно све промјене у
достaвљеној документацији из става 2. овог члана у року
од 30 дана од дана настанка промјене.

Члан 7.
(1) Министарство води Регистар овлашћених ревизора
којима су издате дозволе за рад у звању овлашћеног ревизора.
(2) Регистар овлашћених ревизора садржи сљедеће податке:
1) име и презиме овлашћеног ревизора,
2) контакт податке друштва за ревизију у којем је ревизор запослен, односно ангажован,
3) назив професионалног удружења које је овлашћеном
ревизору издало сертификат,
4) број и датум издавања лиценце,

Члан 11.
(1) Регистар привредних друштава која пружају рачуноводствене услуге садржи сљедеће податке:
1) пословно име и сједиште привредног друштва,
2) податак о регистрацији рачуноводствених услуга као
претежне дјелатности или податак о регистрацији посебне
пословне јединице која се бави пружањем рачуноводствених услуга,
3) име лица овлашћеног за заступање привредног
друштва,
4) јединствени идентификациони број (ЈИБ), издат од
Пореске управе,
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5) контакт податке и
6) податке о рачуновођама у радном односу са важећом
лиценцом.
(2) Образац Регистра привредних друштава за пружање
рачуноводствених услуга налази се у Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни дио.

6) контакт податке и
7) податке о рачуновођама у радном односу са важећом
лиценцом.
(2) Образац Регистра предузетника за пружање рачуноводствених услуга налази се у Прилогу 4. овог правилника
и чини његов саставни дио.

Члан 12.
(1) Регистар предузетника који пружају рачуноводствене услуге успоставља Министарство по службеној дужности, на основу података из регистара који се воде код
Пореске управе, професионалног удружења и Агенције за
посредничке и информатичке услуге (АПИФ).
(2) Изузетно од става 1. овог члана, ажурирање података у Регистру предузетника који пружају рачуноводствене
услуге може се вршити на основу података које достављају
предузетници који пружају рачуноводствене услуге, уколико подаци у наведеном регистру нису ажурирани.

Члан 14.
Привредно друштво, односно предузетник који пружа
књиговодствене и рачуноводствене услуге брише се из одговарајућег регистра на основу рјешења о брисању из Регистра привредних друштава за пружање рачуноводствених
услуга, односно Регистра предузетника за пружање рачуноводствених услуга.

Члан 13.
(1) Регистар предузетника који пружају рачуноводствене услуге садржи сљедеће податке:
1) пословно име и сједиште предузетника,
2) податак о регистрацији рачуноводствених услуга као
претежне дјелатности или податак о регистрацији посебне
пословне јединице која се бави пружањем рачуноводствених услуга,
3) јединствени идентификациони број (ЈИБ), издат од
Пореске управе,
4) стечено звање предузетника у рачуноводственој професији,
5) начин обављања дјелатности,

Члан 15.
Регистри из члана 2. овог правилника воде се у електронском облику, јавни су и доступни на интернет страници Министарства.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о садржају и начину вођења регистaра пословних субјеката који пружају услуге у области ревизије и рачуноводства (“Службени гласник Републике Српске”, број
35/16).
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-346/21
18. фебруара 2021. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
ПРИЛОГ 1.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ
ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ
ЈИБ
СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА
ПРАВНА ФОРМА
Телефон
Факс
Електронска адреса
Веб-сајт
БРОЈ И ДАТУМ РЈЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

БРОЈ И ДАТУМ РЈЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА
Име

Презиме

ОСНИВАЧИ ДРУШТВА
Правна лица
Пуно пословно име

Сједиште

% учешћа у капиталу
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Физичка лица
Име и презиме

Професионално звање

% учешћа у капиталу

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОРИ ДРУШТВА У РАДНОМ ОДНОСУ
Име

Презиме

Број лиценце

Рок важења

Врста радног односа

Рок важења

Начин ангажовања

АНГАЖОВАНИ ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОРИ ДРУШТВА
Име

Презиме

Број лиценце

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДРУШТВА
ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ
ЈИБ
Сједиште
Телефон
Факс
Електронска адреса
Веб-сајт
ИЗРЕЧЕНЕ МЈЕРЕ У ПОСТУПКУ НАДЗОРА
Рјешење о изреченој мјери надзора, број и
датум
Опис изречене мјере надзора
Рјешење о прекршају
ПРИЛОГ 2.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА
ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

Професионално удружење које је издало
сертификат
Број лиценце
Датум издавања лиценце
Рок важења лиценце
Контакт подаци друштва за ревизију у којем
је запослен
Број и датум рјешења Министарства финансија о одузимању лиценце
Изречене мјере у поступку надзора
ПРИЛОГ 3.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА
ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА
ЈИБ
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Претежна дјелатност
СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА
Телефон
Факс
Електронска адреса
Веб-сајт
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ДРУШТВА
ПОСЛОВНО ИМЕ
ЈИБ
Сједиште
Телефон
Факс
Електронска адреса
Веб-сајт
БРОЈ И ДАТУМ РЈЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О УПИСУ У РЕГИСТАР

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА
Име

Презиме

РАЧУНОВОЂЕ У РАДНОМ ОДНОСУ СА ВАЖЕЋОМ ЛИЦЕНЦОМ
Име

Презиме

Број лиценце

ПРИЛОГ 4.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
РЕГИСТАР ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА
JИБ

Статус

Пословно име
Претежна дјелатност
Начин обављања дјелатности
Адреса
Општина/град
Издвојена пословна јединица
предузетника
JИБ
Адреса
Телефон

Факс

Електронска адреса

Веб-сајт

РАЧУНОВОЂЕ У РАДНОМ ОДНОСУ СА ВАЖЕЋОМ ЛИЦЕНЦОМ
Име

Презиме

Број лиценце

