У складу са чл. 6. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006),
одредбама Статута Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународним стандардима едукације (ИЕС),
Смерницама IFAC-а и IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође, као и рачуноводственообразовним стандардом РОС 31-Професионално оспособљавање рачуновођа, а сагласно регистрованој
делатности бр: Фи-4865, Извршни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Србије, донео је

ПРАВИЛНИK 1
О КОНТИНУИРАНОЈ ЕДУКАЦИЈИ ЧЛАНОВА
Члан 1.
Овим правилником уређују се питања везана за обавезну континуирану едукацију професионалних
рачуновођа - чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије (у даљем тексту: члан), а која служи за
обнављање, проширивање, иновирање и усавршавање професионалних знања.
Члан 2.
У складу са актима Савеза рачуновођа и ревизора Србије (у даљем тексту: Савез) и IFAC-овим Етичким кодексом
за професионалне рачуновође, члан је дужан да се професионално усавршава, по програму који доноси Савез, на
основу чега му се издаје годишња лиценца о професионалној оспособљености за остваривање праксе.
Члан 3.
Континуирана едукација остварује се личним ангажовањем члана путем континуираног праћења професионалностручне литературе и присуствовања саветовањима, симпозијумима, семинарима и осталим облицима професионалног
усаваршавања.
Члан 4.
Континуирана едукација квантификује се вредновањем појединих облика континуиране едукације на којима је
кандидат учествовао, а које је организовао Савез или други субјект по овлашћењу Савеза.
Члан 5.
За добијање годишње лиценце о професионалној оспособљености неопходно је остварити годишњи фонд од
40 поена.
Кандидат који, из оправданих разлога, није остварио предвиђени годишњи фонд од 40 поена, у сваком случају има
обавезу да оствари 120 поена у периоду од три узаступне године.
Кандидат који не оствари 120 поена ни у периоду од три узаступне године, подлеже обавези која је утврђена
1

Основни текст Правилника о континуираној едукацији чланова Савеза усвојен је 02.12.2003. године, а измене и допуне,
које су интегрисане у овај пречишћени текст, 23.12.2005. и 30.01.2006. године. Пречишћен текст сачињен је на основу
одлуке Извршног одбора Савеза.

параграфом 31.42. рачуноводственог стандарда РОС 31 – Професионално оспособљавање рачуновођа.
Члан 6.
Основни облик професионалне едукације је специјализовани семинар "КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА”
који се вреднује са 40 поена на које имају право учешћа чланови на основу професионалне чланарине.
Члан 7.
Члан, према својим склоностима може и кроз редовне облике теоријско-инструктивне едукације да оствари
потребне поене за стицање права на добијање лиценце о професионалној оспособљености:

1.

Алтернативни облици теоријскоинструктивне едукације
Коришћење инструктивне професионалностручне
литературе, у свакодневној пракси
(претплата на приручник Рачуноводствена
пракса)

Бр. поена

Поени се признају

22

Члановима, читаоцима
Рачуноводствене праксе, на
адреси претплатника

3.

Семинар за годишњи рачун Инструктивна едукација

12

Члановима за индивидуално
присуство

4.

Учешће на Симпозијуму – теоријскостручна едукација

22

Члановима за индивидуално
присуство

5.

Семинар – актуелна тема

6

Члановима за индивидуално
присуство

Трошкове едукације из става 1. овог члана сносе сами чланови.
Члан 8.
У оквиру Регистра професионалних звања у Савезу води се евиденција о континуираној едукацији као
оствареним статутарним правима и обавезама чланова, као и евиденција о усклађености њихове праксе са
Статутом Савеза, Међународним стандардима едукације (IES) и IFAC-овим Етичким кодексом.
Члан 9.
Против члана који не извршава чланске обавезе или остварује праксу супротно датој свечаној изјави,
надлежни орган Савеза покренуће поступак у складу са Правилником о дисциплинској одговорности чланова
Савеза.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Протрка

