
IFAC – Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа и 
уређење ра чу но во дстве не про фе си је на гло бал ном ни воу

ЧЛАНСКА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ 
У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа (IFAC) је у мар ту 2004. го ди не об ја ви ла
Изја ву о члан ским пра ви ма и об а ве за ма про фе си о нал них асо ци ја ци ја, ње них чла ни -
це. У скла ду са По ве љом IFAC-а све про фе си о нал не ра чу но вође чла но ви на ци о нал них
асо ци ја ци ја чла ни ца су у об а ве зи да ис пу не за хе ве у по гле ду сле дећих члан ских об а ве за
и то:

1. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

У циљу за шти те јав ног ин те ре са, не опход но је да све про фе си о нал не услу ге које пру жа -
ју про фе си о нал не ра чу но вође буду пред мет про гра ма кон тро ле ква ли те та. Пред виђено
је врше ње кон тро ле ква ли те та на три ни воа: на ни воу де лат нос ти, на ни воу фир ме и на
ни воу асо ци ја ци је чла ни це. Одбор IFAC-а, пу тем Ста во ва о члан ским об а ве за ма, утврђује
да асо ци ја ци је чла ни це сво јим про гра мом кон тро ле ква ли те та рада и услу га про фе си о -
нал них ра чу но вођа ос мис ле и ре а ли зу ју об а ве зе кон тро ле ква ли те та рада сво јих чла но -
ве–про фе си о нал них ра чу но вођа, који се за сни ва на ис пу ње њу за х те ва сад ржа них у
IFAC-овом Етич ком Ко де ку за про фе си о нал не ра чу но вође и Међуна род ном стан дар ду
кон тро ле ква ли те та (ISQC).

У слу ча ју не дос та та ка и не ис пу ње ња кон тро ле ква ли те та рада асо ци ја ци ја – чла ни ца
IFAC-а тре ба да за хте ва од сво јих чла но ва да на под е сан на чин ко ри гу ју сво је ак тив нос -
ти. Уко ли ко чла но ви и на кон ових пре по ру ка не ис пу ња ва ју про фе си о нал не стан дар де,
пра ва  и ре гу ла ти ве асо ци ја ци је, чла ни ца тре ба да пред узме одго ва ра јуће дис цип лин -
ске ак тив нос ти4.

2. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЕДУКАЦИЈЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА

У скла ду ми си јом IFAC-а, асо ци ја ци је чла ни це има ју пра во и об а ве зу да раде на спро -
вођењу и им пле мен та ци ји свих међуна род них стан дар да еду ка ци је и усав рша ва ња про -
фе си о нал них ра чу но вођа и да на ци о нал не стан дар де и про гра ме еду ка ци је и усав рша -
ва ња про фе си о нал них ра чу но вођа и спе ци ја ли за ци ја5 усаг ла се са одред ба ма
Међуна род них стан дар да еду ка ци је IES 1-8.
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4) Пра вил ник о дис цип лин ској одго вор нос ти чла но ва об јав љен у Гла су ра чу но вођа бр. 27. стра на 166. до нео је
Извршни одбор на сед ни ци одржа ној 28.1.2016.

5) На ци о нал ним ра чу но во дстве но-об ра зов ним стан дар дом уређено је сти ца ње про фе си о нал но-струч них зва ња
и спе ци ја ли за ци ја
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3. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕВИЗИЈЕ

Асоцијације чла ни це има ју об а ве зу да ажур но пре во де и об јав љу ју Међуна род не
стан дар де за ре ви зи ју. Такође, чла ни це тре ба да раде на дос лед ној при ме ни и по што -
ва њу Међуна род них стан дар да ре ви зи је. У окви ру ове члан ске об а ве зе за хте ва се и
адек ват на об ука и усав рша ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа у об лас ти ре ви зи је. 

4. ЕТИЧКИ КОДЕКС 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

Асоцијације чла ни це мо ра ју да раде на усва ја њу и при ме ни IFAC-овог Етич ког Ко дек -
са за про фе си о нал не ра чу но вође. У окви ру ових ак тив нос ти чла ни ца IFAC-а је у об а ве зи
да ре дов но ажу ри ра и об јав љу је пре во де Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но -
вође и учи ни га дос туп ним свим сво јим чла но ви ма.

IFAC-ов Етич ки Ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође утврђује ми ни мум стан дар да
по на ша ња и фун да мен тал не при нци пе рада које тре ба да по шту ју про фе си о нал не ра чу -
но вође. Ни јед ној чла ни ци нити њи хо вим чла но ви ма про фе си о нал ним ра чу но вођама
није доз во ље но да при ме њу ју мање стро ге стан дар де него што су стад нар ди де фи ни са -
ни IFAC-овим Етич ким Ко дек сом. 

Асоцијације чла ни це тре ба ју да уста но ве сис тем и про це ду ре ис тра жи ва ња и слу ча је -
ва крше ња Етич ког ко дек са и да пред узму одго ва ра јуће дис цип лин ске ак тив нос ти6 у
так вим слу ча је ви ма.

5. МЕЂУНАРОДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ
СТАНДАРДИ ЗА ЈАВНИ СЕКТОР

Асоци ја ци је чла ни це има ју пра во и об а ве зу да ажур но пре во де и об јав љу ју Међуна род не
ра чу но во дстве не стан дар де за јав ни сек тор и раде на њи хо вој им пле мен та ци ји. Такође асо -
ци ја ци је чла ни це тре ба да раде на при ме ни и по што ва њу Међуна род них стан дар да ре ви зи је.
У окви ру ове члан ске об а ве зе за хте ва се од чла ни ца и адек ват на об ука , спе ци ја ли за ци ја и
усав рша ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа-чла но ва који раде у јав ном сек то ру7. 

6. ИСТРАЖИВАЊЕ И ДИСЦИПЛИНОВАЊЕ

Асоцијације чла ни це мо ра ју да при ме не сис тем и про це ду ре ис тра жи ва ње и при ме не
дис цип лин ских по сту па ка у вези слу ча је ва крше ња про фе си о нал них и етич ких стан -
дар да од стра не по је ди нач них чла но ва – про фе си о нал них ра чу но вођа. На ро чи то је важ -
но да се овим про це ду ра ма пред ви ди могућност губ ље ња пра ва бав ље ња стру ком и пру -
жа ња про фе си о нал них услу га а у по себ ним слу ча је ви ма и ис кљу чи ва ње из чла нства.
Пос то ја ње овак вог сис те ма шти ти кли јен те и дру ге за ин те ре со ва не стра не и про фе си ја
јав но де мо нстри ра за шти ту јав ног ин те ре са8 од стра не про фе си о нал них асо ци ја ци ја
чла ни ца IFAC-а.

6) Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође, чла но ве Са ве за РР Срби је, об јав љен је у Гла су ра чу но вођа бр. 27.
јула 2016.

7) Па раг ра фом 31.43 и 31.44 овог стан дар да уве ден је про грам спе ци ја ли за ци је про фе си о нал них ра чу но вођа у
јав ном сек то ру

8) Дис цип лин ске мере, укљу чу јући и ис кљу че ње из чла нства, пред виђене су чл. 18 Пра вил ни ка (Глас ра чу но вођа
бр. 27, стр. 168)



7. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Асоцијације чла ни це тре ба ју да под рже рад Одбо ра за међуна род не ра чу но во дстве не
стан дар де (IASB) тако што ће ажур но пре во ди ти и об јав љи ва ти уни фи ко ва на из да ња -
Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из веш та ва ња. Такође чла ни це тре ба да раде на
при ме ни и по што ва њу Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из веш та ва ња. У окви ру
ове члан ске об а ве зе за хте ва се и адек ват на об ука и кон ти ну и ра но усав рша ва ње про фе -
си о нал них ра чу но вођа9 у об лас ти фи нан сиј ског из веш та ва ња у скла ду са пра ви ли ма
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа у функ ци ји им пле мен та ци је Међуна род них
стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња. У над леж нос ти је по фе си о нал них асо ци ја ци ја - 
чла ни ца да орга ни зу ју ефи ка сан над зор над при ме ном МСФИ, пре гле да њем фи нан сиј -
ских из веш та ја, које сас тав ља ју про фе си о нал не ра чу но вође, у мери у ко јој су те ак тив -
нос ти укљу че не у оквир про гра ма про фе си о нал не кон тро ле ква ли те та који је уста -
нов љен Ста вом 1 – Кон тро ла ква ли те та.

По ред опште при ме не Ста во ва о члан ским об а ве за ма, ис пу ње ност за хте ва де фи ни са -
них члан ским об а ве за ма се раз мат ра при ли ком оце њи ва ње усклађенос ти асо ци ја ци ја
чла ни ца са међуна род ном про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и прак сом. Испу ње ње на ве де -
них члан ских об а ве за је услов за међуна род но при зна ва ње ква ли фи ка ци ја про фе си о -
нал них ра чу но вођа чла но ва на ци о нал не про фе си о нал не асо ци ја ци је10. Сва ко одсту па -
ње асо ци ја ци ја чла ни ца мора да се оправ да и да да за до во ља ва јуће об раз ло же ње за што се
одсту пи ло од оства ре ња об а ве за, што може до вес ти до сус пен зи је или, чак, из ба ци ва ње
из чла нства IFAC-а.
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9) Пра вил ник о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји об јав љен је у Гла су ра чу но вођа и чини сас тав ни део име ни ка чла но -
ва-про фе си о нал них ра чу но вођа.

10) Сво ја члан ска пра ва и об а ве зе чла на IFAC-а, Са вез успеш но оства ру је, што се по тврђује при зна ва њем про фе си -
о нал но-струч них зва ња Са ве за ши ром све та.


