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Поштовани,

Остало је непуних 14 месеци да ентитети – пружаоци рачуноводствених услуга, ускладе 
своје пословање и пружање рачуноводствених услуга са Законом о рачуноводству 
(„Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/01 – др. закон)

Имајући у виду наведену законску обавезу, Савез РР Србије позива професионалне 
рачуновође, посебно ентитете – правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених 
услуга, чланове Савеза, који још увек нису ускладили пословање са Законом о рачуно- 
водству да поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга код 
Коморе овлашћених ревизора.

Подсећамо да наведени ентитети – правна лица и предузетници до 2023. године 
морају по закону имати дозволу за пружање рачуноводствених услуга и бити уписани у 
Регистар пружалаца рачуноводствених услуга код АПР, на шта упозорава и Министарство 
финансија.

Иако су прошле скоро две године, још увек значајан број правних лица и предузетника 
није поднело захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга, међу 
којима има и чланова Савеза РР Србије, иако имају запослене лиценциране професионалне 
рачуновође што је један од тражених услова из члана 18. наведеног закона. 

Професионалне исправе имаоца професионалних звања стечених или признатих код 
Савеза РР Србије по Националном рачуноводствено образовном стандарду ЈРС/РОС 31 
Професионално образовање и усавршавање рачуновођа, поседује 33.468 професионалних 
рачуновођа регистрованих у Именику професионалних рачуновођа. 

Потребно је да предузетници  и одговорна лица ентитета пружаоца рачуноводстве-
них услуга који имају запослене професионалне рачуновође са важећом Лиценцом о про-
фесионалној оспособљености за 2021. годину, што пре - до краја године поднесу захтев 
Комори овлашћених ревизора и ускладе своја пословања са Законом о рачуноводству.

Остали чланови Савеза, попуњавањем обрасца ППЗ-3 – Захтев за о�нову чланс�ва 
и доставом Савезу, обнављају активности континуиране едукације, у висини захтеваних 
поена, у складу са Правилником о континуираној едукацији, обнове Лиценцу за 2022. 
годину, којом ће ентитети испунити законске услове за добијање дозволе за рад код 
Коморе овлашћених ревизора и упис код АПР.

Образац ППЗ-2 на сајту Савеза Приступница – Захтев за упис у Регистар ентитета 
пружалаца рачуноводствених услуга, попуњавају ентитети и достављају Савезу РР Србије у 
складу са актима. Савез РР Србије евиденцију у овом професионалном регистру води без 
накнаде, од 2003. године. Регистар се води и објављује у „Гласу рачуновођа“ и на сајту 
Савеза www.srrs.rs, а поред евиденције, представља и понуду ентитета професионалних 
пружалаца рачуноводствених услуга.

Даље активности су обавеза професионалних рачуновођа и ентитета пружалаца 
рачуноводствених услуга, на шта Савез благовремено подсећа чланове.

За шире информације обратити се стручној служби Савеза РР Србије.

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА

ПОДСЕТНИК
за професионалне рачуновође и рачуноводствене фирме,

чланове Савеза РР Србије


