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Правни оквир

Програм и Aкциони план унапређивања и развоја рачуноводствене и 
ревизорске професије у Републици Српској од 2015. до 2020. године

Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 94/15)

Упутство за спровођење надзора над радом пословних субјеката који 
пружају услуге из области ревизије и рачуноводства ("Службени гласник 
Републике Српске", број 102/16)

- у примјени за надзоре спровођене у 2017. години
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Public Oversight in 
Republika Srpska

ACCOUNTING AND 
AUDITING COUNCIL 

MoF (auditing 
companies)

Monitoring 
Commission

PAO (auditors)
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Систем јавног надзора

Министарство финансија врши надзор над радом 

друштава за ревизију

2 запослена

36 друштава за ревизију

196 овлашћених ревизора (161 са важећом лиценцом)

Око 350 субјеката од јавног интереса
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Систем јавног надзора

Савјет за рачуноводство и ревизију Републике Српске

− даје мишљења на нацрте и приједлоге закона и других прописа из области 

рачуноводства и ревизије

− даје приједлоге мишљења на општа акта професионалног удружења

− разматра годишњи план надзора статутарних ревизора и друштава за 

ревизију

− разматра годишњи извјештај о надзору статутарних ревизора и друштава за 

ревизију
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Систем јавног надзора

• Предности

- Независност од статутарних ревизора и друштава за
ревизију који су предмет надзора

- Обезбјеђено финансирање

- Финансирање је независно од статутарних ревизора и
друштава за ревизију

• Недостаци

- Недостатак адекватног особља (ревизора са искуством)

- Надзор често није у примарном фокусу МФ
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Усклађеност са прописима ЕУ

Јавни Регистар овлашћених ревизора и друштава за ревизију

Ротација ревизора по принципу „7+3“

Извјештај о транспарентности

Забрана пружања неревизорских услуга (осим за пореске услуге)

Надзор над друштвима за ревизију (PIE)

Независност тијела за јавни надзор

Транспарентост тијела за јавни надзор

Рок за вршење надзора – 6 година, односно 3 године (PIE)
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Усклађеност са прописима ЕУ

Провјера контроле ангажмана (ISQC 1)

Примјена МСР

Достављање података MoF о приходима од ревизорских и 

неревизорских услуга
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Не(усклађеност) са прописима ЕУ

Забрана пружање пореских услуга

Ограничење прихода од неревизорских услуга на 70%
прихода од ревизорских услуга

Ограничење накнада од једног клијента на 15% укупних
накнада

Обавјештавање регулатора у погледу постојања сумње о
неправилностима

Додатни елементи у ревизорском мишљењу

Додатни извјештај за одбор за ревизију
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Вођење евиденције

Извјештавање регулатора или тијела за јавни надзор PIE у 

погледу кршења прописа

Документација о примопредаји
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Будуће активности

• Измјене Закона о рачуноводству и ревизији у 2018. години

• Додатно усклађивање са прописима ЕУ

• Унапређивање система јавног надзора и контроле 

квалитета

• Јачање капацитета за провођење јавног надзора и контроле 

квалитета

• Повећање надлежности Савјета за РиР у погледу надзора 

над радом МФ



Thank you for attention! 


