
На осно ву чла на 26. став 1. тач. 5) Ста ту та Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је
(бр. 26, од 29.01.2010. го ди не, ове рен и за ве ден у Ре гис тру удру же ња под бр. 0
000064 305370), а саг лас но ре гис тро ва ној де лат нос ти Са ве за, Скуп шти на Са ве за, на
сед ни ци одржа ној 07. јула 2014. го ди не, јед ног лас но је усво ји ла из ме не и до пу не На -
ци о нал ног ра чу но во дстве ног об ра зов ног стан дар да РОС 31 - Про фе си о нал но об ра -
зо ва ње ра чу но вођа, а пре чишћен текст1, гласи:

РОС 31
Национални

рачуноводствено - образовни стандард РОС 31

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 
И УСАВРШАВАЊЕ РАЧУНОВОЂА

УВОД

31.00 На ци о нал ни ра чу но во дстве но об ра зов ни стан дард РОС-31 је акт про фе си о нал не 
ре гу ла ти ве ко јим се,  ради пру жа ња ком пе тен тних про фе си о нал них услу га,  уређују:

• усло ви за при ступ про гра му сти ца ња про фе си о нал них зва ња у по гле ду ни воа
об ра зо ва ња и ис кус тва кан ди да та и на чи на оце не њи хо ве про фе си о нал но
струч не оспо соб ље нос ти,

• про грам  сти ца ња про фе си о нал них струч них зва ња и успос тав ља ња об а ве зе и
на чи на оства ри ва ња  кон ти ну и ра не про фе си о нал не еду ка ци је и раз во ја,

• про грам до дат ног  усав рша ва ња за услу ге у јав ној прак си, сти ца ње спе ци ја -
лис тич ких про фе си о нал них зва ња у скла ду са при нци пом про фе си о нал не
оспо соб ље нос ти и дужне пажње,

• про грам одржа ва ња про фе си о нал них зна ња, веш ти на и про фе си о нал них
вред нос ти, ети ке и ста во ва,

• по свећен над зор и праћење рада про фе си о нал них ра чу но вођа у скла ду са про -
фе си о нал ним, етич ким и тех нич ким стан дар ди ма,

• вођење еви ден ци је о из да тим члан ским и про фе си о нал ним ис пра ва ма и
вођење ре гис та ра чла нства.

НОРМАТИВНИ ОСНОВ
(законска и професионална регулатива)

31.01 Стан дард је до не ла Скуп шти на Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра на осно ву јав -
них овлашћења из чла на 4, а у вези чла на 11. За ко на о ра чу но во дству („Служ бе ни
лист СРЈ“, бр. 18/93). Стан дард се за сни ва и на чла ну 66. За ко на о ра чу но во дству
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1) Југос ло вен ски ра чу но во дстве ни стан дард (ЈРС 31) усво ји ла је Скуп шти на Са ве за ра чу но вођа и ре ви -
зо ра дана 24.12.1993, а одлу ка је об јав ље на у “Служ бе ном лис ту СРЈ”, бр. 88/93. Одлу ка о  из ме на ма и 
до пу на ма и утврђива њу пре чишћеног тек ста ре ви ди ра ног ра чу но во дстве ног стан дар да ЈРС 31 об -
јав ље на је у “Служ бе ном глас ни ку Ре пуб ли ке Срби је”, бр. 85/2003. од 28. ав гус та 2003. го ди не.  Скуп -
шти на Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је усво ји ла је из ме не и до пу не стан дар да  11.03.2005.
када је про ме њен и на зив овог стан дар да у РОС 31, пре чишћен текст об јав љен је у „Гла су ра чу но -
вођа“ бр. 6. Скуп шти не Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је усво ји ла је из ме не и до пу не стан дар да
12.02.2008. го ди не, а пре чишћен текст об јав љен је у „Гла су ра чу но вођа“ бр. 14.
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(„Служ бе ни лист СРЈ“, бр. 46/96), чл. 2. став 3, чл. 3. став. 1. али не је 3. до 6, чл. 21. и 32.
За ко на о ра чу но во дству и ре ви зи ји („Служ бе ни лист СРЈ“, бр. 71/02) и чл. 2, 16. и 73.
За ко на о ра чу но во дству и ре ви зи ји („Служ бе ни глас ник РС“, бр. 46/06), Уред би о бу -
џет ском ра чу но во дству („Служ бе ни глас ник РС“, бр. 125/03 и 12/06) и Ста ту ту
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC).
31.02 Стан дард је до нет сход но ре гис тро ва ним де лат нос ти ма Са ве за ра чу но вођа
и ре ви зо ра Срби је код над леж ног ре гис тра ци о ног орга на, и то:

• ис тра жи ва ња и ек спе ри мен тал ни раз вој у друш тве ним на ука ма - раз вој и про мо -
ви са ње про фе си о нал них и етич ких стан дар да;

• сти ца ње про фе си о нал них зва ња ра чу но вођа, овлашћени ра чу но вођа и
овлашћени јав ни ра чу но вођа-овлашћени ре ви зор и сти ца ње зва ња спе ци ја лис -
та из па раг ра фа 31.43;

• орга ни за ци ја кон ти ну и ра не еду ка ци је, са ве то ва ња, се мина ра, си мо по зи ју ма,
међуна род них кон гре са и оста лих об ли ка на учно-струч ног усав рша ва ња;

• из ра да и об јав љи ва ње про фе си о нал но струч не ли те ра ту ре по про гра му за
сти ца ње про фе си о нал них струч них зва ња и усав рша ва ња спе ци ја лис та за по -
је ди не об лас ти.

31.03 Стан дард се за сни ва на Окви ру за међуна род на об ра зов на са оп ште ња и Уво -
ду у међуна род не стан дар де еду ка ци је. Усклађен је са Међуна род ним стан дар ди ма
еду ка ци је за про фе си о нал не ра чу но вође (IFAC International education standards for
professional accountants-IES 1-8) и ре ле ван тним IFAC-овим смер ни ца ма и са оп ш те -
њи ма. Прог рам об ра зо ва ња је усаг ла шен са про гра мом Association of Chartered
Certified Accountants (АССА), The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
(CIPFA), Institute of Internal Auditors (IIA), Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA) и Asso ci ation of Certified Fraud Examiners (ACFE).
31.04 Стан дард ува жа ва основ не при нци пе про фе си о нал не оспо соб ље нос ти и
дуж не паж ње утврђене па раг ра фи ма 130.1 до 130.6. IFAC-овог Етич ког ко дек са за
про фе си о нал не рачуновође.

А. СТАНДАРД УРЕЂУЈЕ

31.10 Овим стан дар дом се уређује про фе си о нал но струч но об ра зо ва ње и оспо соб -
ља ва ње ра чу но вођа за сти ца ње про фе си о нал них зва ња, зна ња, веш ти на, вред нос -
ти, ети ка и ста во ва за са мос тал но вођење по слов них књи га, при пре ма ње и сас тав -
ља ње фи нан сиј ских из веш та ја за при вред на дру ш тва, бан ке и дру ге фи нан сиј ске
орга ни за ци је, не про фит не орга ни за ци је,  бу џет ске ко рис ни ке, пред узет ни ке и дру -
га прав на лица (у да љем тек сту: ен ти те ти). Про фе си о нал на струч на зна ња су ве за на 
за теме које чине пред мет ра чу но во дства, фи нан си ја, ин тер не и ек стер не ре ви зи је и
кон тро ле и слич них зна ња, за тим орга ни за ци о них и по слов них зна ња, као и зна ња
из ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.  Про фе си он лне веш ти не по ве за не су са ин те лек ту -
ал ним, струч ним и фин кци о нал ним, лич ним, међуљуд ским и ко му ни ка ци о ним,
орга ни за ци о ним и по слов но ме на џер ским веш ти на ма које су по треб не да би се при -
ме ре но и ефи кас но при ме ни ла про фе си о нал на струч на зна ња. Про фе си о нал не
вред нос ти, ети ка и ста во ви озна ча ва ју про фе си о нал ни од нос пре ма ком пе тен ци ја -
ма, етич ком по на ша њу, вла да њу, усав рша ва њу и учењу, као и јавном интерсу.
31.11 Стан дард се од но си и на оспо соб ља ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа за рад 
у јав ној прак си која, у окви ру при вред ног друш тва и пред узет ни ка или на дру ги за -
ко ном доз во ље ни на чин пру жа ју услу ге ра чу но во дства и ре ви зи је и об ав ља ју по сло -
ве вођења по слов них књи га, при пре ме и сас тав ља ња фи нан сиј ских и дру гих из веш -
та ја за ен ти те те ко рис ни ке услу га про фе си о нал них ра чу но вођа.



31.12 Стан дар дом се уређује и оспо соб ља ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа за са -
мос тал но об ав ља ње по сло ва и пру жа ња услу га ре ви зи је, услу га фо рен зи ке и кон -
тро ле фи нан сиј ских из веш та ја, фи нан сиј ских веш та че ња, ин тер не ре ви зи је и кон -
тро ле, по рес ког са ве то ва ња, про це не вред нос ти имо ви не и ка пи та ла и дру гих кон -
сул та нтских услу га.
31.13 Стан дар дом се уређује и оспо соб ља ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа који
врше за кон ску и про фе си о нал ну кон тро лу и над зор ма те ри јал но-фи нан сиј ског по -
сло ва ња ен ти те та, који воде по слов не књи ге у скла ду са про фе си о нал ном ре гу ла ти -
вом, за ко ном и дру гим про пи си ма и ак ти ма до не тим на осно ву про пи са.
31.14 Стан дар дом се уређује и до дат но про фе си о нал но струч но усав рша ва ње
лица за про фе си о нал ну кон тро лу и над зор над ра дом про фе си о нал них ра чу но вођа
у јав ној прак си.
31.15 Стан дард се од но си и на про фе си о нал но струч но усав р ша ва ње ра чу но вођа -
спе ци ја лис та за оне про фе си о нал не ра чу но во ђе који по се ду ју из ра зи ту ком пе тен -
тност у об лас ти ма по ве за ним са њи хо вим ра дом, што се уређује за кон ском, про фе -
си о нал ном и ин тер ном ре гу ла ти вом.

Б. ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧНА ЗВАЊА

31.16 Пот реб на про фе си о нал на оспо соб ље ност лица за са мос тал но вођење по -
слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја тре ба да одго ва ра за хте ви ма
об и ма и сло же нос ти по сло ва у ра чу но во дству ен ти те та у ре ал ном и јав ном сек то ру.
У скла ду са тим за хте ви ма, овим стан дар дом се одређују ни вои про фе си о нал не
струч не оспо соб ље нос ти лица за са мос тал но вођење по слов них књи га, при пре му и
сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, од но сно пру жа ња услу га ра чу но во дства и ре -
ви зи је у јав ној прак си, об ав ља ње по сло ва кон тро ле и над зо ра, кон сал тин га, про це -
не вред нос ти имо ви не и ка пи та ла, фо рен зи ке и спре ча ва ња пра ња нов ца, еко ном -
ско-фи нан сиј ског веш та че ња и дру гих  про фе си о нал них услу га, ко ји ма од го ва ра ју
сле дећи ни вои про фе си о нал них звања:

1. Ра чу но вођа – РЧ
2. Овлашћени ра чу но вођа – ОР
3. Овлашћени јав ни ра чу но вођа – овлашћени ре ви зор – ОЈР 

31.17 Енти тет у за вис нос ти од ни воа, об и ма и сло же нос ти по сло ва у свом ра чу но -
во дству, ин тер ном ре гу ла ти вом про пи су је ком ни воу про фе си о нал не оспо соб ље -
нос ти може да по ве ри вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш -
та ја, као  и об ав ља ње ин тер не и ек стер не ре ви зи је, кон тро ле и над зо ра, про це ну
вред нос ти имо ви не и ка пи та ла, еко ном ско-фи нан сиј ског веш та че ња, ис тра га кри -
ми налних рад њи, спре ча ва ња пра ња новца и других послова и услу га које захтева
екстерна и ин тер на регулатива.
31.18 Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је (у да љем тек сту: Са вез) у скла ду са ак -
ти ма води и ажу ри ра ре гис тар – Име ник про фе си о нал них ра чу но вођа и из да тих ис -
пра ва, врши над зор и кон тро лу рада про фе си о нал них ра чу но вођа у скла ду са
Међуна род ним стан дар дом кон тро ле ква ли те та и IFAC–овим Етич ким ко дек сом за
про фе си о нал не ра чу но вође и у скла ду са тим пред узи ма одређене ак тив нос ти.

1. Рачуновођа – РЧ

31.19 Ра чу но вођа је лице које по се ду је про фе си о нал на  зна ња, веш ти не, вред нос -
ти, ети ку и ста во ве за са мос тал но вођење по слов них књи га, при пре му и сас тав ља -
ње фи нан сиј ских из веш та ја као и пру жа ње дру гих ра чу но во дстве них и кон сал тинг

10



услу га ен ти те ти ма са ма њим об и мом и сло же ношћу по сло ва. Про фе си о нал но
струч но зва ње “ра чу но вођа” сти че кан ди дат који:

1) Има за врше ну сред њу шко лу,
2) Има на јма ње три го ди не прак тич ног ис кус тва на по сло ви ма ра чу но во дства; и
3) По ло жи ис пи те из сле дећих пред ме та:

1.1. Еви ден ти ра ње фи нан сиј ских транс акција
1.2. Инфор ма ци је за ме наџ мент кон тро лу
1.3. Прип ре ма фи нан сиј ских из веш та ја
1.4. Ра чу но во дство трош ко ва
1.5. Спро вођење ре ви зор ских про це ду ра
1.6. По рес ки сис тем
1.7. Управ ља ње кад ро ви ма и сис те ми ма
1.8. Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
1.9. Пла ни ра ње, кон тро ла и ме наџ мент пер фор ман си

По ла га ње ис пи та из пред ме та 1.8. Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја услов -
ље но  је  пре тход но по ло же ним ис пи том из пред ме та 1.1. Еви ден ти ра ње фи нан сиј -
ских транс акција и 1.3. Прип ре ма фи нан сиј ских извештаја. 

По ла га ње ис пи та из пред ме та 1.9. Пла ни ра ње, кон тро ла и ме наџ мент пер фор -
ман си услов ље но је пре тход но по ло же ним ис пи том из пред ме та 1.2. Инфор ма ци је
за ме наџ мент кон тро лу и 1.4. Ра чу но во дство трошкова. 

Кан ди дат за зва ње ра чу но вођа који има мање прак тич ног ис кус тва на по сло ви -
ма ра чу но во дства од пред виђеног може по ла га ти ис пи те за сти ца ње про фе си о нал -
ног зва ња, а ис пра ве за струч но про фе си о нал но зва ње до би ја тек када стекне три
године практичног искуства.
31.20 Про фе си о нал на зна ња, веш ти не, вред нос ти, ети ка и ста во ви ра чу но вођа  за
са мос тал но вођење по слов них књи га, при пре ма ње и сас тав ља ње фи нан сиј ских
извештаја подразумевају:

1. Зна ња о:
– за кон ској, про фе си о нал ној и ин тер ној ре гу ла ти ви;
– функ ци ји ра чу но во дства и ре ви зи је;
– управ љач ком ра чу но во дству;
– ра чу но во дстве ном ин фор ма ци о ном сис те му;
– међуна род ним ра чу но во дстве ним стан дар ди ма/ме ђу на род ним стан дар -

ди ма фи нан сиј ског из веш та ва ња (IAS - International Accou nting Stan -
dards/IFRS - Inter natio nal Fi nan ci al Reporting Standards),  међуна род ним
стан дар до м фи нан сиј ског из веш та ва ња за мале и сред ње ен ти те те (IFRS
for SME - Inter natio nal Financial Reporting Stan dards sized en tities) и међуна -
род ним ра чу но во дстве ним стан дар ди ма за јав ни сек тор (IPSAS - Interna -
tional Public Sec tor Accounting Standards);

– по рес ком сис те му и при ме ни про пи са о по ре зи ма и дру гим јав ним
приходима;

– фи нан си ра њу по слов них ак тив нос ти; и
– фи нан сиј ском из веш та ва њу раз ли чи тих об ли ка орга ни зо ва ња.

2. Веш ти не за са мос тал но вођење по слов них књи га, при пре ма ње и сас тав ља ње
фи нан сиј ских из веш та ја које подразумева:
– при зна ва ње и одме ра ва ње по зи ци ја фи нан сиј ских из веш та ја у скла ду са

одго ва ра јућим регулативама;
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– кре и ра ње и ра ци о нал но орга ни зо ва ње то ко ва ра чу но во д с тве них до ку ме -
на та по слов не це ли не у скла ду са одго ва ра јућом ра чу но во дстве ном 
регулативом;

– орга ни за ци ју вођења глав не књи ге, днев ни ка и помо ћних књи га у скла ду са
одго ва ра јућим ра чу но во дстве ним ре гу ла ти ва ма јав ног и ре ал ног сек то ра;

– сас тав ља ње ана ли тич ког кон тног пла на по слов не це ли не;
– орга ни за ци ја и ре а ли за ци ја ра чу но во дстве них процедура;
– сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја за по тре бе ин тер них корисника;
– сас тав ља ње фи нан сиј ских и дру гих из веш та ја у скла ду са од го ва ра јућим

ре гу ла ти ва ма за ек стер не и интерне кориснике.
3. Про фе си о нал не вред нос ти, ети ку и ста во ве за про фе си о нал но по на ша ње

при ме ре но да том зва њу у скла ду са IFAC–овим Етич ким ко дек сом за про фе си -
о нал не рачу но вође.

31.21 Оце на оспо соб ље нос ти лица за сти ца ње  про фе си о нал ног струч ног зва ња
“ра чу но вођа” утврђује се на ис пи ту. 

2. Овлашћени рачуновођа – ОР

31.22 Овлашћени ра чу но вођа је лице које по се ду је про фе си о нал на  зна ња, веш ти не, 
вред нос ти, ети ку и ста во ве  за са мос тал но вођење по слов них књи га, при пре ма ње и
сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, из веш та ја ин тер не ре ви зи је и кон тро ле, про це -
не имо ви не и ка пи та ла и еко ном ско-фи нан сиј ског веш та че ња, об ав ља ње  по сло ва
ин тер не и ек стер не ре ви зи је и кон тро ле као и пру жа ње ра чу но во дстве них, по рес ких
и дру гих кон сал тинг услу га. Про фе си о нал но струч но зва ње “овлашћени ра чу но вођа”
сти че кан ди дат који:

1. Има:
а) за вршен фа кул тет и на јма ње три го ди не прак тич ног ис кус тва на по -

сло ви ма ра чу но во дства; или
б) за врше ну ви со ку стру ков ну шко лу у тро го диш њем тра ја њу и на јма ње

че ти ри го ди на прак тич ног ис кус тва на по сло ви ма ра чу но во дства; или
в) за врше ну вишу шко лу у дво го диш њем тра ја њу и на јма ње пет го ди на

прак тич ног ис кус тва на по сло ви ма ра чу но во дства; или
г) про фе си о нал но зва ње “са мос тал ни ра чу но вођа” и на јма ње пет го ди на

прак тич ног ис кус тва у том зва њу; или
д) про фе си о нал но зва ње “ра чу но вођа” и на јма ње пет го ди на прак тич ног

ис кус тва у том зва њу;
2. По ло жи ис пи те из сле дећих пред ме та:

2.1. Прип ре ма ње фи нан сиј ских из веш та ја
2.2. Фи нан сиј ске ин фор ма ци је за ме наџ мент
2.3. Управ ља ње кад ро ви ма
2.4. Инфор ма ци о ни сис те ми
2.5. Кор по ра тив но и по слов но пра во
2.6. По рес ки сис тем
2.7. Фи нан сиј ски ме наџ мент и кон тро ла
2.8. Фи нан сиј ско из веш та ва ње
2.9. Ре ви зи ја и ин тер на кон тро ла

По ла га ње ис пи та из пред ме та 2.7. Фи нан сиј ски ме наџ мент и кон тро ла услов ље -
но  је пре тход но по ло же ним ис пи том из  пред ме та 2.2. Фи нан сиј ске информације за
менаџмент. 
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По ла га ње ис пи та из пред ме та 2.8. Фи нан сиј ско из веш та ва ње услов ље но  је  пре -
тход но по ло же ним ис пи том из  пред ме та 2.1. Прип ре ма ње финансијских извештаја.

Кан ди дат за зва ње „овлашћени ра чу но вођа“,  који има мање прак тич ног ис кус -
тва на по сло ви ма ра чу но во дства од пред виђеног, може по ла га ти ис пи те за сти ца ње
про фе си о нал ног зва ња, с тим да сти че про фе си о нал но зва ње тек када у по тпу нос ти
ис пу ни услов у погледу трајања практичног искуства.
31.23 По ред зна ња, веш ти на, вред нос ти, ети ке и ста во ва, као и  ис кус та ва на ве де -
них у па раг ра фу 31.20, “овлашћени ра чу но вођа” тре ба да поседује и:

1. Зна ња о:
– општој еко ном ској те о ри ји;
– међуна род ном фи нан сиј ском из веш та ва њу;
– ком па ра тив ним еко ном ским и ра чу но во дстве ним сис те ми ма;
– на ци о нал ним ра чу но во дстве ним стан дар ди ма;
– на че ли ма орга ни за ци је ра чу но во дства за раз ли чи те об ли ке по слов них

целина;
– орга ни за ци ји ра чу но во дства и ра чу но во дстве ним по ли ти ка ма;
– управ љач ком ра чу но во дству и ин тер ном из веш та ва њу;
– до но ше њу по слов них одлу ка;
– међуна род ним стан дар ди ма ре ви зи је (МСР);
– про це ду ри при пре ме и из ра де из веш та ја о ре ви зи ји;
– кор по ра тив ним фи нан си ја ма;
– те о ри ји и по ли ти ци струк ту ре ка пи та ла;
– вред нос ти ак ци ја и дру гих хар ти ја од вред нос ти;
– по ртфо лио те о ри ји и мо де ли ма про це не ка пи та ла;
– ком па ра тив ним по рес ким сис те ми ма;
– об ли га ци о ном и трго вач ком пра ву;
– фи нан сиј ским тржиш ти ма.

2. Веш ти не за са мос тал но вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј -
ских из веш та ја које подразумевају:
– сас тав ља ње по је ди нач них и кон со ли до ва них фи нан сиј ских извештаја;
– усклађива ње фи нан сиј ских из веш та ја у усло ви ма хи пе рин фла ци је са ак -

ту ел ним про пи си ма и IAS/IFRS, IFRS for SME;
– при ме на ме то да про це не вред нос ти имо ви не и ка пи та ла;
– ана ли за фи нан сиј ских из веш та ја у скла ду са IAS/IFRS, IFRS for SME;
– об ав ља ње ин тер не и ек стер не ре ви зи је кон тро ле и над зо ра;
– из ра да план ских фи нан сиј ских из веш та ја;
– из ра да пред ло га за ула га ње ка пи та ла;
– пру жа ња услу га у јав ној прак си;
– орга ни зо ва њу ин тер них кон тро ла и ре ви зи је.

3. Про фе си о нал не вред нос ти, ети ку и ста во ве за про фе си он лно по на ша ње при -
ме ре но овом зва њу, у скла ду са IFAC–овим Етич ким ко дек сом за про фе си о -
нал не рачуновође.

31.24 Оце на оспо соб ље нос ти за сти ца ње про фе си о нал ног струч ног  зва ња “ов -
лаш ћени ра чу но вођа” утврђује се на ис пи ту. 
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3. Овлашћени јавни рачуновођа - овлашћени ревизор – ОЈР

31.25 Овлашћени јав ни ра чу но вођа је лице које по се ду је на јви ши ниво про фе си о -
нал них зна ња, веш ти на, вред нос ти, ети ке и ста во ва за са мос тал но вођење по слов -
них књи га, при пре ма ње и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја сло же них по слов -
них сис те ма и орга ни за ци ју кон тро ле и над зо ра, у ре ал ном и јав ном сек то ру, као и за 
пру жа ње дру гих ра чу но во дстве них, фи нан сиј ских, ре ви зор ских и дру гих кон сал -
тинг услу га у јав ној прак си и ко ор ди на ци је тим ског рада. Про фе си о нал но струч но
зва ње “овлашћени јав ни ра чу но вођа” сти че “овлашћени ра чу но вођа” који:

1. Има за вршен фа кул тет еко ном ског сме ра;
2. Има про фе си о нал но зва ње “овлашћени ра чу но вођа” и на јма ње три го ди не

прак тич ног ис кус тва у том зва њу;
3. По ло жи ис пи те из сле дећих пред ме та:

3.1. Услу ге ре ви зи је и уве ра ва ња,
3.2. Ме наџ мент пер фор ман си,
3.3. Стра теш ко по слов но пла ни ра ње и раз вој,
3.4. Сло же но кор по ра тив но из веш та ва ње,
3.5. Стра теш ки фи нан сиј ски ме наџ мент.

31.26 По ред про фе си он ла них зна ња, веш ти на, вред нос ти, ети ке и ста во ва на ве де -
них у па раг ра фу 31.23 “овлашћени јав ни ра чу но вођа”, треба да поседује и:

1. Зна ња о:
– орга ни за ци ји про це са ра чу но во дства, ре ви зи је, кон тро ле и надзора;
– кон тро ли ква ли те та, укљу чу јући увид у це ли ну про це са ре ви зи је и

контроле;
– над зо ру над об ав ља њем по сло ва ре ви зор ског тима;
– ко ор ди ни са њу тим ских ак тив нос ти код до но ше ња стра теш ких одлука;
– од но су између фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских по ка за те ља по слов ног

успеха;
– тех ни ка ма про це не ме наџ мен та у вези са утврђива њем трош ко ва, цена,

об и ма про из вод ње и рек лам не стратегије;
– тех ни ка ма утврђива ња бу џе та за по тре бе ме наџ мен та у циљу кон тро ле

послова;
– глав ним кон цеп ти ма и иде ја ма у те о ри ји и прак си стра теш ког

управљања;
– ути ца ју ра чу но во дстве них стан дар да на сад ржај фи нан сиј ских ин фор ма -

ци ја;
– ути ца ју по слов них одлу ка на фи нан сиј ске из веш та је;
– тех ни ка ма управ ља ња ри зи ком;
– функ ци о ни са њу тржиш та хар ти ја од вред нос ти;
– ак ту ар ским тех ни ка ма и из веш та ји ма;
– орга ни за ци ји и функ ци о ни са њу ин тер не кон тро ле и ревизије;
– орга ни за ци ји и пру жа њу услу га у јав ној прак си;
– фи нан сиј ском и ре ви зор ском из веш та ва њу.

2. Веш ти не за са мос тал но пру жа ње ра чу но во дстве них услу га у јав ној прак си
које под ра зу ме ва ју:
– вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја свих об -

ли ка пословања;
– об ав ља ње и ко ор ди на ци ја ин тер не и ек стер не кон тро ле и надзора;
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– врше ње и ко ор ди на ци ја ек стер не ре ви зи је и сас тав ља ње из веш та ја
ревизије;

– орга ни зо ва ње тим ских по сло ва ек стер не и ин тер не ре ви зи је, кон тро ле и
надзора;

– при пре му и ана ли зу ин фор ма ци ја за ме наџ мент;
– про це ну стра теш ких успеш нос ти по сло ва ња пред лог од го ва ра јућих мера

за њи хо во побољшање;
– усва ја ње одго ва ра јуће стра те ги је за сно ва не на  ци ље ви ма и же ље ном фи -

нан сиј ском по ло жа ју пред узећа, ако  и пред ви ђа ње ње ног ути ца ја на орга -
ни за ци о ну структуру и ак тив нос ти;

– из ра да фи нан сиј ских из веш та ја за сло же не по слов не сис те ме и ситуације;
– ана ли зу фи нан сиј ских из веш та ја и об раз ло же ња за раз ли чи те гру пе

корисника;
– при пре му и ана ли зу ин фор ма ци ја за до но ше ње фи нан сиј ских одлука;
– ана ли за зна ча ја раз ли чи тих из во ра фи нан си ра ња при до но ше њу одлука;
– ана ли за и оце на фи нан сиј ских ин фор ма ци ја, које се од но се на про шле и

будуће усло ве пословања;
– пру жа ње оста лих об ли ка услу га у јав ној прак си.

3. Про фе си о нал не вред нос ти, ети ку и ста во ве за про фе си о нал но по на ша ње
при ме ре но овом зва њу у скла ду са IFAC–овим Етич ким ко дек сом за про фе си -
о нал не ра чу но вође.

31.27 Оце на про фе си о нал не оспо соб ље нос ти за сти ца ње про фе си о нал ног струч -
ног зва ња “овлашћени јав ни ра чу но вођа” утврђује се на ис пи ту. 

В. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

31.28 Кан ди да ти за сти ца ње одго ва ра јућег про фе си о нал ног струч ног зва ња, на
лич ни за хтев, а на осно ву одлу ке ко ми си је (уз уве ре ње о по ло же ним ис пи ти ма  и на -
став ним про гра ми ма, од но сно уз до да так дип ло ме и си ла бу са одго ва ра јуће шко ле
од но сно фа кул те та) могу да буду осло бођени по ла га ња одређених ис пи та које су
по ло жи ли у току ре дов них (основ них) сту ди ја.

Кан ди да ти за сти ца ње одго ва ра јућег про фе си о нал ног зва ња, на лич ни за хтев, уз 
уве ре ње о по ло же ним ис пи ти ма и на став ним про гра ми ма, од но сно уз до да так дип -
ло ме и си ла бу са одго ва ра јућег фа кул те та, могу да буду осло бођени по ла га ња
одређених ис пи та, које су по ло жи ли у току по стдип лом ских мас тер и док тор ских
сту ди ја са из ра зи тим еле мен ти ма прак тич не при ме не ра чу но во дства, што за хте ва -
ју IES стан дар ди од ре дов ног ра чу но во дстве ног об ра зо ва ња, о чему одлуку доноси
надлежна Комисија, која ће ценити и услове и у погледу практичног искуства.
31.29 Про фе си о нал ни ра чу но вођа, члан Са ве за који је по ра чу но во дстве ном об ра -
зов ном стан дар ду РОС 31, сте као про фе си о нал но зва ње “ра чу но вођа” осло бађа се
об а ве зе по ла га ња ис пи та – пред ме та 2.1., 2.2. и 2.3. за сти ца ње про фе си о нал ног
струч ног зва ња “ов лашћени ра чу но вођа”.
31.30 Про фе си о нал ни ра чу но вођа члан Са ве за но си лац про фе си о нал ног зва ња
“са мос тал ни ра чу но вођа”, сте че ног по ра чу но во дстве ном об ра зов ном стан дар ду
РОС 31, осло бођа се об а ве зе по ла га ња ис пи та из пред ме та 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. и 2.5. за
сти ца ње про фе си о нал ног струч ног зва ња “овлашћени ра чу но вођа”
31.31 Про фе си о нал не ра чу но вође који желе да при сту пе у ре гис тро ва но чла нство
Са ве за, а нису стек ли про фе си о нал но зва ње по РОС 31 могу да под не су за хтев и да
буду осло бођени по ла га ња ис пи та из по је ди них пред ме та за сти ца ње одго ва ра јућег 
про фе си о нал ног зва ња по овом стан дар ду, у це ли ни или де ли мич но, у за вис нос ти
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од сад ржи не про гра ма и ис пи та које су по ла гале код дру гих про фе си о нал них орга -
ни за ци ја, о чему одлу ку до но си над леж на ко ми си ја, на осно ву за хте ва и при ло же -
них ис пра ва или на осно ву би ла те рал них спо ра зу ма са Са ве зом РР Срби је. 

Г. УТВРЂИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА
СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТРУЧНИХ ЗВАЊА

31.32 По се до ва ње про фе си о нал них зна ња, веш ти на, про фе си о нал них вред нос ти,
ети ке и ста во ва за са мостално вођење по слов них књи га, сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја, из веш та ја веш та че ња и про це не вред нос ти имо ви не и ка пи та ла, ин тер -
ну и ек стер ну ре ви зи ју и кон тро лу фи нан сиј ских и дру гих из веш та ја и пру жа ња
услу га у јав ној прак си за сва про фе си о нал на струч на зва ња и спе ци ја ли за ци је из па -
раг ра фа 31.43. пред виђена овим стан дар дом, кан ди да ти по тврђују на ис пи ти ма
које по ла жу пред ис пит ном ко ми си јом, по про гра му овог стан дар да и дру гим ак ти -
ма Са ве за. У току сти ца ња про фе си о нал ног зва ња кан ди дат је ду жан да се де таљ но
упоз на и по на ша у скла ду са ак ти ма про фе си о нал не ре гу ла ти ве и IFAC–овим Етич -
ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође.

Кан ди да ти који успеш но по ло же про гра мом пред виђене ис пи те сти чу одго ва ра -
јуће про фе си о нал но струч но зва ње и ста тус про фе си о нал ног ра чу но вође ре гис тро -
ва ног чла на Са ве за или спе ци ја лис те за одређене об ал сти, од но сно сва пра ва и об а -
ве зе утврђене овим стан дар дом и ста ту том Са ве за.

Д. ПРОФЕСИОНАЛНЕ ИСПРАВЕ И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

1. Члан ска кар та

31.33 Про фе си о нал на члан ска кар та је ис пра ва која се, на кон по тпи си ва ња све ча -
не из ја ве, уру чу је кан ди да ту ре гис тро ва ном чла ну Са ве за на кон по ло же них ис пи та
пред виђених про гра мом за сти ца ње одређеног  про фе си о нал ног зва ња. По ред име -
на и пре зи ме на чла на, као и ЈМБГ у про фе си о нал ну члан ску кар ту упи су је се и сте че -
но про фе си о нал но зва ње, а у књи гу ма тич не еви ден ци је и под а ци о из да тим ли цен -
ца ма о одр жа ва њу про фе си о нал но струч не оспо соб ље нос ти, из ре че ним ме ра ма или 
огра ни че њи ма и сл. Ста тус регис тро ва ног пу ноп рав ног чла на Са ве за про фе си о нал -
ни ра чу но вођа сти че упи сом у ре гис тар, Име ник про фе си о нал них (ли цен ци ра них)
ра чу но вођа који се годи ш ње ажурира.

Бли жи опис, фор му и сад ржи ну про фе си о нал не члан ске кар те, утврђује над леж -
ни орган у скла ду са Ста ту том Са ве за, као и на чин вођења ре гис тра – Име ни ка про -
фе си о нал них рачу новођа.

2. Сертификат

31.34 Про фе си о нал ном ра чу но вођи, који је по ло жио про гра мом  пред виђене ис -
пи те и сте као про фе си о нал но струч но зва ње “ра чу но вођа”, Са вез из да је про фе си о -
нал ну ис пра ву – сер ти фи кат ко јим се до ка зу је про фе си о нал на оспо соб ље ност
утврђена на дан по ла га ња ис пи та (па раг раф 31.21).
31.35 Про фе си о нал ном ра чу но вођи, који је по ло жио про гра мом пред виђене ис пи -
те и сте као про фе си о нал но струч но зва ње “ов лашћени ра чу но вођа”, Са вез из да је
про фе си о нал ну ис пра ву –  сер ти фи кат, ко јим се до ка зу је про фе си о нал на оспо соб -
ље ност утврђена на дан по ла га ња ис пи та (па раг раф 31.24).
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31.36 Овлашћеном ра чу но вођи, који је по ло жио про гра мом пред виђене ис пи те и
сте као про фе си о нал но струч но зва ње “овлашћени јав ни ра чу но вођа”, Са вез из да је
про фе си о нал ну ис пра ву – сер ти фи кат, ко јим се до ка зу је про фе си о нал на оспо соб -
ље ност на дан по ла га ња ис пи та (па раг раф 31.27).

3. Свечана изјава

31.37 Про фе си о нал ни ра чу но вођа на кон ис пу ње ња усло ва из овог стан дар да и
сти ца ња одређеног ни воа про фе си о нал ног струч ног зва ња по тпи су је акт - све ча ну
из ја ву при ли ком пре узи ма ња сер ти фи ка та. Члан про фе си о нал не  ак тив нос ти на -
став ља да оства ру је у Са ве зу, у скла ду са за ко ном, Ста ту том Са ве за, IFAC–овим Етич -
ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође и па раг ра фом 31.41 овог стан дар да.

Текст све ча не из ја ве про фе си о нал ног ра чу но вође гла си: “Изјав љу јем да при хва -
там пра ва и об а ве зе про фе си о нал ног ра чу но вође ре гис тро ва ног чла на Са ве за и да ћу
про фе си о нал не ис пра ве ко рис ти ти у скла ду са IFAC-овим  Етич ком ко дек сом за про -
фе си о нал не ра чу но вође, Ста ту том Са ве за, про пи си ма и стан дар ди ма стру ке  и на
тај на чин чу ва ти углед ра чу но во дстве не про фе си је. Као про фе си о нал ни ра чу но вођа,
при хва там да ми се, уко ли ко у свом раду и по на ша њу не бу дем по што вао одред бе ове
све ча не из ја ве, сер ти фи кат и члан ска кар та ста ви ван сна ге, а ли цен ца о про фе си о -
нал ној оспо соб ље нос ти одуз ме.”

4. Лиценца о професионалној оспособљености

31.38 У скла ду са Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође и Међуна род -
ним стан дар ди ма еду ка ци је (IES 7) Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа – IFAC, а
саг лас но да тој све ча ној из ја ви, про фе си о нал ни ра чу но вођа, члан Са ве за и Међуна -
род не фе де ра ци је ра чу но вођа – IFAC је ду жан да се кон ти ну и ра но про фе си о нал но
струч но усав рша ва, по про гра му Са ве за (па раг раф 31.41.), на осно ву чега му се, саг -
лас но ак ти ма Са ве за, из да је го диш ња ли цен ца о про фе си о нал но струч ној оспо соб -
ље нос ти.

Про фе си о нал ни ра чу но вођа уз по тпис фи нан сиј ског и дру гог из веш та ја на во ди
број Ли цен це о про фе си о нал ној струч ној оспо соб ље нос ти, од но сно ли ценце спе ци -
ја лис те за по је ди не об лас ти из па раг ра фа 31.43.

Про фе си о нал не ис пра ве Са ве за важеће су уз по се до ва ње го диш ње ли цен це о
про фе си о нал нох оспо соб ље нос ти.

5. Признавање и нострификација

31.39 Са вез, у скла ду са сво јим ак ти ма, гло бал ним члан ским об а ве за ма и би ла те -
рал ним спо ра зу ми ма врши при зна ва ње, од но сно нос три фи ка ци ју про фе си о нал них
ис пра ва ли ци ма, која има ју одго ва ра јуће про фе си о нал но зва ње и желе да при сту пе
у чла нство Са ве за, а која су одређено про фе си о нал но струч но зва ње стек ла у инос -
тра нству, од но сно код дру гих про фе си о нал них асо ци ја ци ја.

Ђ. ОБЈАШЊЕЊА

31.40 Изра зи ко ришћени у овом стан дар ду има ју сле дећа зна че ња:2

Про фе си о нал ни ра чу но вођа је лице које по се ду је зна ња, веш ти не, ве ред нос ти и 
ста во ве, од но сно које је  но си лац одго ва ра јућег ни воа про фе си о нал ног струч ног
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зва ња и које је члан про фе си он лне орга ни за ци је Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра
Срби је и Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC). Сва ки члан Са ве за ра чу но вођа 
и ре ви зо ра Срби је је и члан Међу на род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC) и има лац је
важеће ли цен це о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти у скла ду са IFAC-овим Етич ким
ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође.

Има лац важеће ли цен це о про фе си о нал ној струч ној оспо соб ље нос ти је про фе си -
о нал ни ра чу но вођа који ис пу ња ва “оста ле усло ве”, које ен ти те ти де фи ни шу ин тер -
ном ре гу ла ти вом, укљу чу јући и ниво про фе си о нал ног струч ног зва ња које се за хте -
ва за одго вор на лица за вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј ских из -
веш та ја и дру гих из веш та ја, у за вис нос ти од об и ма и сло же нос ти по ве ре них по сло -
ва или пру жа ња услу га.

Про фе си о нал но-струч на оспо соб ље ност за са мос тал но во ђе ње по слов них
књи га, при пре му и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја под ра зу ме ва да про фе си -
о нал ни ра чу но вођа има одго ва ра јућу школ ску спре му, по ло же не ис пи те за сти ца ње
одговара јућег про фе си о нал ног струч ног зва ња, прак тич но про фе си о нал но ис кус -
тво, из грађене вред нос ти и ста во ве, као и фор ми ра но етич ко по на ша ње при об ав -
ља њу по сло ва вођења по слов них књи га, при пре ма ња и сас тав ља ња фи нан сиј ских,
ре ви зор ских и дру гих из веш та ја,  и оства ре ну кон ти ну и ра ну еду ка ци ју у скла ду са
овим стан дар дом и IFAC-овим Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође,
што се дока зу је важећом ли цен цом о про фе си о нал ној оспо со б ље нос ти.

Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си у окви ру при вред ног друш тва и
пред узет ни ка који пру жа услу ге вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи -
нан сиј ских из веш та ја, је одго вор но лице, за пос ле но код пру жа о ца услу га, но си лац 
одго ва ра јућег про фе си о нал ног струч ног зва ња и има лац важеће ли цен це о про фе -
си о нал ној оспо соб ље нос ти у скла ду са овим стан дар дом и IFAC-овим Етич ким ко -
дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође, чиме се ис пу ња ва ју “оста ли усло ви” које ен -
ти те ти ко рис ни ци услу га као и пру жа о ци услу га, де фи ни шу ин тер ном ре гу ла ти -
вом, укљу чу јући и од ре ђива ње одго ва ра јућег ни воа про фе си о нал ног струч ног зва -
ња које се за хте ва за одго вор на лица за вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи -
нан сиј ских из веш та ја ен ти те та ко рис ни ка услу га, у за вис нос ти од об и ма и сло же -
нос ти по ве ре них по сло ва.

Про фе си о нал не услу ге су услу ге у ко ји ма се за хте ва зна ње и веш ти не из ра чу но -
во дства, ре ви зи је, фи нан си ја и слич них дис цип ли на, за тим из по слов них и орга ни -
за ци о них дис цип ли на, као и из ин фор ма ци о них сис те ма и тех но ло ги ја. Услу ге се
мо ра ју об ав ља ти у скла ду са из грађеним про фе си о нал ним вред нос ти ма, ети ком и
ста во ви ма, а у скла ду са про фе си о нал ним, етич ким и тех нич ким стан дар ди ма.   Оне
укљу чу је услу ге ра чу но во дства, ин тер не и ек стер не ре ви зи је и по ре за, као и услу ге
фо рен зи ке, про це не вред нос ти имо ви не и ка пи та ла и спе ци ја лис та раз ли чи тих об -
лас ти кон сал тин га из  општег и  фи нан сиј ског ме наџ мен та.

Са мос тал но вођење по слов них књи га, при пре му и сас тав ља ње фи нан сиј -
ских из веш та ја под ра зу ме ва да про фе си о нал ни ра чу но вођа као не за вис но про фе -
си о нал но струч но лице по се ду је про фе си о нал на струч на зна ња, веш ти не, про фе си -
о нал не вред нос ти, ети ку и ста во ве да по тпу но не прис трас но, не за вис но и об јек тив -
но може да води по слов не књи ге, при пре ма и сас тав ља фи нан сиј ске из веш та је и из -
веш та је ин тер не и ек стер не ре ви зи је и кон тро ле на осно ву општеп рих ваћених ра -
чу но во дстве них и етич ких стан дар да и за кон ских прописа.

Фи нан сиј ски из веш та ји су до ку мен та раз ли чи тих еко ном ских и дру гих ен ти -
те та, чија је сад ржи на пред виђена про фе си о нал ном и ин тер ном ре гу ла ти вом и
усклађена са за кон ским про пи си ма, а  за чији ква ли тет су одго вор ни упра ва, ме наџ -
мент ен ти те та и про фе си о нал ни ра чу но вођа који их је при пре мио и сас та вио у
скла ду са важећим ре гу ла ти ва ма.
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Е. КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА

31.41 У циљу кон ти ну и ра ног усав рша ва ња про фе си он алних зна ња, веш ти на,
вред нос ти, ети ке и ста во ва из па раг ра фа 31.20, 31.23, 31.26 и 31.43 про фе си о нал ни
ра чу но вођа ре ги с тро ва ни члан има пра во и об а ве зу го диш њег кон ти ну и ра ног усав -
рша ва ња, саг лас но IFAC–овом Етич ком ко дек су за про фе си о нал не ра чу но вође, па -
раг раф 130.1-130.6, Ста ту ту Са ве за, IFAC–овом Међуна род ном стан дар ду еду ка ци је
за про фе си о нал не ра чу но вође (IES) 7 – “Кон ти ну и ра но про фе си о нал но усав рша ва -
ње”. Оба ве за кон ти ну и ра не еду ка ци је оства ру је се праћењем про фе си о нал не струч -
не ли те ра ту ре и раз них се мина ра и дру гих об ли ка еду ка ци ја, на осно ву чега се
оства ру је по тре бан бро ја по е на го диш ње или у току три го ди не, саг лас но по себ ном
акту – Пра вил ни ку о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји ре гис тро ва них чла но ва Са ве за, што
се до ка зу је еви ден ци јом у Име ни ку про фе си о нал них (ли цен ци ра них) ра чу но вођа,
који се об јав љу је сва ке го ди не у “Гла су ра чу но вођа” и ре дов но ажу ри ра, од но сно до -
ка зу је из да том го диш њом ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти, која се из -
да је чла ну, а ко јом се по тврћује важ ност ис пра ва Са ве за и до ка зу је одржа ва ње про -
фе си о нал не струч не ос по со б ље нос ти.
31.42 Про фе си о нал ни ра чу но вођа који не оства ри кон ти ну и ра ну еду ка ци ју, из па -
раг ра фа 31.41. овог стан дар да, у по треб ном бро ју по е на за три го ди не не смат ра се
за про фе си о нал но оспо соб ље но лице у скла ду са па раг ра фи ма 100.5 и 130.1 до 130.6 
IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође. Тај члан има об а ве зу по -
ла га ња по себ ног ис пи та по про гра му који утврђује и спро во ди Цен трал на ис пит на
ко ми си ја, уко ли ко жели по но во ста тус ре ги с тро ва ног чла на Са ве за.

Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа не по ло жи ис пит, пред виђен првим ста вом овог
па раг ра фа, бри ше се из еви ден ци је, од но сно Име ни ка про фе си о нал них ли цен ци ра -
них ра чу но вођа и губи, у смис лу дате све ча не из ја ве, пра ва про фе си о нал ног струч -
ног ра чу но вође. 

Ж. ПРОФЕСИОНАЛНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО УСАВРШАВАЊЕ

31.43 Са вез ће про фе си о нал но струч ним ра чу но вођама, уз по треб ну про ве ру зна -
ња, из да ва ти спе ци ја лис тич ке сер ти фи ка те, ли цен це или уве ре ња ко јим се по -
тврђује да они по се ду ју из ра зи ту ком пе тен тност у об лас ти по ве за ним са њи хо вим
ра дом, за сле дећа спе ци ја лис тич ка про фе си о нал на зва ња - спе ци ја лис та:

• Овлашћени ра чу но вођа јав ног сектора, 
• Управ љач ки ра чу но вођа,
• Фо рен зич ки ра чу но вођа,
• Интер ни ре ви зор,
• Овлашћени про це ни тељ,
• По рес ки са вет ник,

31.44 Изда ва ње сер ти фи ка та, ли цен ци и уве ре ња вршиће се под сле де ћим усло ви ма:
• ис пу ње ни усло ви пред виђени про гра мом за одре ђено спе ци ја ли с тич ко усав -

рша ва ње,
• ис пу ње ни  усло ви из па раг ра фа 31.41, и
• по се до ва ње про фе си о нал но струч ног зва ња и ис кус тва из на ве де них об лас ти

у тра ја њу од на јма ње три го ди не, ако овим стан дар дом није дру га чи је
одређено.

Зва ње „овлашћени ра чу но вођа јав ног сектора“ може стећи „ов лашћени ра чу но вођа“ 
који ис пу ња ва усло ве из па раг ра фа 31.41 овог стан дар да и по ло жи два ис пи та, пре -
ма про гра му за ово спе ци ја лис тич ко зва ње, и то: 
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• Јавне фи нан си је;
• Фи на сиј ско из веш та ва ње у јав ном сек то ру.

Изу зет но, об а ве зу по ла га ња ис пи та из ста ва 2. овог па раг ра фа, неће има ти про фе си о -
нал ни ра чу но вођа који ис пу ња ва усло ве из ста ва 2. па раг ра фа 31.51. овог стан дар да.
31.45 Услов за сти ца ње спе ци ја лис тич ких зва ња је за вршен по се бан спе ци ја лис -
тич ки про грам у скла ду са врстом пру жа ња про фе си о нал не услу ге,  еду ка ци ја и ино -
ва ци ја зна ња. По себ не ис пра ве спе ци ја лис та Са вез из да је учес ни ци ма на кон ре а ли -
за ци је спе ци ја лис тич ких се мина ра и са ве то ва ња, а који се орга ни зу ју по себ но или у
окви ру кон ти ну и ра не еду ка ци је.

З. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

31.46 Чла но ви Са ве за – но си о ци про фе си о налног струч ног зва ња “Ра чу но вођа”,
који су до дана сту па ња на сна гу овог ре ви ди ра ног стан дар да (РОС 31) стек ли по ЈРС
31 про фе си о нал но зва ње “Ра чу но вођа”, за држа ва ју про фе си о нал но зва ње “Ра чу но -
вођа” уко ли ко оства ру ју кон ти ну и ра но усав рша ва ње у скла ду са праг ра фом 31.41
овог стан дар да.
31.47 Чла но ви Са ве за – но си о ци про фе си о налног струч ног зва ња “Са мос тал ни ра -
чу но вођа”, који су до дана сту па ња на сна гу ре ви ди ра ног стан дар да (РОС 31) стек ли
по ЈРС 31 про фе си о нал но зва ње “Са мос тал ни ра чу но вођа”, за држа ва ју про фе си о -
нал но зва ње “Са мос тал ни ра чу но вођа” уко ли ко оства ру ју кон ти ну и ра но уса в рша -
ва ње у скла ду са праг ра фом 31.41 овог стан дар да.
31.48 Чла но ви Са ве за – но си о ци про фе си о налног струч ног зва ња “Овлашћени ра -
чу но вођа”, који су до дана сту па ња на сна гу ре ви ди ра ног стан дар да (РОС 31) стек ли
по ЈРС 31 про фе си о нал но зва ње “Овлашћени ра чу но вођа” или “Ре ви зор”, по про гра му
Са вез не вла де, за држа ва ју про фе си о нал но зва ње “Овлашћени ра чу но вођа” уко ли ко
оства ру ју кон ти ну и ра но усав рша ва ње у скла ду са праг ра фом 31.41 овог стан дар да.
31.49 Чла но ви Са ве за – но си о ци про фе си о нал ног струч ног звања “Овла шћени ре -
ви зор”, који по сло ве ре ви зи је об ав ља ју про фе си о нал но, а који су до дана сту па ња на
сна гу ре ви ди ра ног стан дар да (РОС 31) стек ли по ЈРС 31 про фе си о нал но зва ње
“Овлашћени ре ви зор”, на лич ни за хтев сти чу про фе си о нал но зва ње “Овлашћени
јав ни ра чу но вођа”.
31.50 Чла но ви Са ве за ко ји ма је, код Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Југос ла ви је,
при зна то струч но звање по чла ну 72. За ко на о ра чу но во дству (“Служ бе ни лист СРЈ”,
бр. 46/96) или су стек ли зва ње код Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Југос ла ви је, за -
држа ва ју, при зна то од но сно сте че но струч но зва ње, у скла ду са овим стан дар дом и
дру гим ак ти ма Са ве за, уко ли ко оства ру ју кон ти ну и ра но усав рша ва ње у скла ду са
праг ра фом 31.41 овог стан дар да.
31.51 Но си о ци про фе си о нал них зва ња из па раг ра фа 31.46, 31.47, 31.48, 31.49 и 31.50,
као и но си о ци про фе си о нал но-струч них зва ња сте че них код дру гих про фе си о нал них
орга ни за ци ја који при сту па ју у чла нство Са ве за, а оства ру ју об а ве зу из па раг ра фа
31.37, 31.38 и 31.41, за држа ва ју сте че на про фе си о нал на пра ва и об а ве зе, о чему им Са -
вез из да је одго ва ра јућу ли цен цу о про фе си о нал но струч ној оспо соб ље нос ти.

Чла ну Са ве за има о цу про фе си о нал ног струч ног зва ња “Ов лашћени ра чу но вођа”
или “Овлашћени јав ни ра чу но вођа” који има на јма ње пет го ди на рад ног ис кус тва
оства ре ног у јав ном сек то ру на по сло ви ма ра чу но во дства, фи нан си ја,  пла ни ра ња,
ана ли зе, ин тер не и ек стер не кон тро ле и ре ви зи је и дру гих ком па ти бил них об лас ти, 
на лич них за хтев чла на, при зна је се зва ње спе ци ја лис те „Ов лаш ћени ра чу но вођа
јав ног сек то ра“ уко ли ко ис пу ња ва усло ве из па раг ра фа 31.41 овог стан дар да.
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Одред бе овог стан дар да које се од но се на сти ца ње и при зна ва ње про фе си о нал -
но-струч ног зва ња спе ци ја лис те „Ов лаш ћени ра чу но вођа јав ног сек то ра“ сход но се
при ме њу ју на сти ца ње и при зна ва ње  про фе си о нал ног зва ња спе ци ја лис те „Ра чу но -
вођа јав ног сек то ра“.

Чла ну Са ве за има о цу про фе си о нал ног струч ног зва ња “Ов лашћени ра чу но вођа”
или “Овлашћени јав ни ра чу но вођа” који има на јма ње пет го ди на прак се у овом зва -
њу и који по се ду је из ра зи ту ком пе тен тност у одређеној об лас ти, на лич ни за хтев,
при зна је се одго ва ра јуће зва ње спе ци ја лис те из па раг ра фа 31.43. овог стан дар да,
уко ли ко ис пу ња ва усло ве из па раг ра фа 31.44. став 1. овог стан дар да.

И. ПРИМЕНА СТАНДАРДА

31.52 Састав ни део овог стан дар да су про грам об уке за сти ца ње про фе си о нал них зва -
ња у ра чу но во дству и по себ них спе ци ја ли за ци ја из па раг ра фа 31.43. овог стан дар да: 
31.53 Акта из па раг ра фа 31.52, Пра вил ник о по ла га њу ис пи та за сти ца ње про фе -
си о нал них зва ња у ра чу но водству и спе ци ја лис тич ких  зва ња, Пра вил ник о кон ти -
ну и ра ној еду ка ци ји, Прог рам кон ти ну и ра не еду ка ци је и спе ци ја ли за ци ја, као и
бли жа упу тства за при ме ну ових ака та, до но си Извршни одбор Са ве за.
31.54 Југос ло вен ски ра чу но во дстве ни стан дард (ЈРС 31) усво ји ла је Скуп шти на
Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Југос ла ви је дана 24.12.1993, а одлу ка је об јав ље на у
“Служ бе ном лис ту СРЈ”, бр. 88/93. 

Одлу ком Скуп шти не Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, од 25.06.2003. овај
на ци о нал ни ра чу но во дстве ни об ра зов ни стан дард је ре ви ди ран а одлу ка је об јав -
ље на у “Служ бе ном глас ни ку РС”, бр. 85/03.

Одлу ком Скуп шти не Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, од 11.03.2005. про ме -
њен је на зив овог стан дар да у РОС 31.

Изме на ма и до пу на ма од 12.02.2008. го ди не, из врше но је ус кла ђива ње са
IFAC-овим Међуна род ним об ра зов ним стан дар ди ма IES 1–8, основ ним при нци пи ма
IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође утвр ђеним па раг ра фи ма
130.1–130.6.

Изме не и до пу не На ци о нал ног ра чу но во дстве ног об ра зов ног стан дар да РОС 31,
од 07.07.2014. го ди не, сту па ју на сна гу на ред ни дан од дана об јав љи ва ња и ин ко р по -
ри ра не су у овај пре чишћен текст који ће се при ме њи ва ти по чев од на ред ног дана
од дана об јав љи ва ња у из да њу Са ве за “Глас ра чу но вођа”.3 

Пред сед ник

Ми лан Прот рка, с.р.
Овлашћени ра чу но вођа
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3) Објав љи ва ње пре чишћеног тек ста На ци о нал ног ра чу но во дстве ног об ра зов ног стан дар да РОС 31 – Про фе -
си о нал но об ра зо ва ње и усав рша ва ње ра чу но вођа из врше но је у “Гла су ра чу но вођа” бр. 28, дана 27.01.2017.
го ди не, а да ном по чет ка при ме не овог пре чишћеног тек ста, пре ста је да се при ме њу је текст стан дар да
РОС 31, који је об јав љен у “Гла су ра чу но вођа” бр. 14, об јав ље ном 17. феб ру а ра 2009. го ди не.




