






ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Ли цен ци ра ним про фе си о нал ним ра чу но вођама, има о ци ма про фе си о -
нал них зва ња -  који нису ос тва ри ли кон ти ну и ра ну еду ка ци ју и усав рша ва ње
до 31.12.2019, од 120 по е на у пе ри о ду 2017-2019, од но с но не ма ју ли цен цу о
про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти за 2020. го ди ну, чије име није об јав ље но у
овом име ни ку про фе си о нал них ра чу но вођа, бри са ни су из ак тив не еви ден ци је 
чла н ства, сход но ак ти ма Са ве за. Активирење чла нства у Са ве зу је могуће у
скла ду са па раг ра фи ма 31.41 и 31.42 На ци о нал ног ра чу но во дстве но-об ра -
зов ног стан дар да РОС 31.

Професионалне рачуновође, чланови Савеза, који нису остварили
неопходних 120 поена континуиране едукације у последње три године,
недостајуће поене могу остварити у току 2020. године и на тај начин
остати активни ли цен ци ра ни чла но ви Савеза рачуновођа и ревизора
Србије и Међународне федерације рачуновођа (IFAC).

Прог рам кон ти ну и ра не еду ка ци је и усав рша ва ња у 2020, биће усме рен
на прак тич ну при ме ну но во до не тих про пи са, МСФИ и МСФИ за мале и сред -
ње ен ти те те, укљу чу јући и ак ту ел не теме при ме не оста лих гло бал них и на -
ци о нал них регулатива. Прог рам кон ти ну и ра ног усав рша ва ња об јав љен је и у 
Пос лов ном пла не ру, који Вам је дос тав љен кра јем 2019. го ди не, по штом или
уз из да ња Са ве за РР Срби је.

Извршни одбор
Са ве за РР Срби је
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ПОДСЕТНИК 
Име ник про фе си о нал них ра чу но вођа пред став ља еви ден ци ју чла но ва Са ве за и

Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа, но си ла ца про фе си о нал них зва ња сте че них по
На ци о нал ном ра чу но во дстве но-об ра зов ном стан дар ду РОС 31 – Про фе си о нал но об ра -
зо ва ње и усав рша ва ње (Глас ра чу но вођа, бр. 30),* који су ис пу ни ли, и на ста ви ли да ис пу -
ња ва ју, члан ска пра ва и об е ве зе, сход но па раг ра фу 31.41 овог стан дар да и ко ји ма је об -
нов ље на ли цен ца о про фе си о нал ној ос по соб ље нос ти за ос тва ри ва ње ра чу но во дстве не
прак се у 2020. го ди ни, у скла ду са ак ти ма Са ве за.

Објав љи ва ње овог ре гис тра – име ни ка пред став ља за кон ску и про фе си о нал ну об а -
ве зу уређену ак ти ма Са ве за. Циљ је упоз на ва ње за ин те ре со ва не јав нос ти са ли цен ци ра ним
про фе си о нал ним ра чу но вођама и њи хо вим услу га ма у скла ду са за х те ви ма IFAC-овог Етич -
ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође, не пос ред но при ме ње ним на чла но ве Са ве за.

Име ни ком су об ухваћене ли цен ци ра не про фе си о на ле ра чу но вође, чла но ви Са ве за
који су, ис пу ни ли сво је члан ске и про фе си о нал не об а ве зе, од но сно који:

· су оства ри ли 40 по е на кон ти ну и ра не еду ка ци је (у вези са при ме ном за ко на,
ме ђу на род них стан дар да и дру ге про фе си о нал не ре гу ла ти ве), у 2019. го ди ни,
од но сно 120 по е на у по след ње три го ди не

· су из ми ри ли го диш њу про фе си о нал ну чла на ри ну, у скла ду са одлу ком над леж -
ног орга на Са ве за,

· нису пре крши ли дату све ча ну из ја ву и IFAC-ов Етич ки ко декс за про фе си о нал -
не ра чу но вође ("Глас ра чу но вођа", бр. 27) уру чен чла но ви ма у току 2016. го ди -
не и об јав љен на сај ту Са ве за www.srrs.rs.

Овај име ник је од ве ли ке помоћи прав ним ли ци ма и пред узет ни ци ма који по чла ну
16. За ко на о ра чу но во дству ("Служ бе ни глас ник РС", бр. 73/19) по ве ра ва ју вођење сво -
јих по слов них књи га про фе си о нал ном ра чу но вођи, од но сно прав ном лицу или пред узет -
ни ку ре ги с тро ва ном за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га по чла ну 18. За ко на о ра чу -
но во дству. Име ник је на ме њен и јав ном сек то ру и над леж ним орга ни ма и ин сти ту ци -
ја ма, овлашћеним за над зор и кон тро лу над при ме ном за ко на, као и оста лим за ин те ре -
со ва ним за ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја. 

Име ник је збир на еви ден ци ја о ли цен ци ра ним про фе си о нал ним ра чу но вођама,
чла но ви ма Са ве за који су оства ри ли кон ти ну и ра ну еду ка ци ју и уса в рша ва ње, по Ме -
ђу на род ним с тан дар ди ма еду ка ци је, до би ли ли цен це о про фе си о нал ној оспо соб ље -
нос ти за пру жа ње про фе си о нал них ра чу но во д с тве них услу га у прак си де фи ни са них
За ко ном и IFAC-овим Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође.

Са вез, као про фе си о нал на асо ци ја ци ја, јав но про мо ви ше ли цен ци ра не про фе -
си о нал не ра чу но вође и њи хо ве ком па ни је које оства ру ју про фе си о нал ну прак су, што 
тре ба да има ју у виду по сло дав ци (ко рис ни ци и пру жа о ци ра чу но во дстве них и ре ви -
зор ских услу га), као и орга ни овлашћени за кон тро лу и над зор.

Оспо соб ље ност ли цен ци ра них про фе си о нал них ра чу но вођа – но си ла ца про фе си о нал -
них зва ња се до ка зу је важећом "Ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти за 2020.".
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Промене у Именику током године објављују се на веб сајту Савеза РР Србије
– www.srrs.rs

*) Национални рачуноводствено-образовни стандард РОС 31 објављен је и на сајту Савеза РР Србије www.srrs.rs,
а одлука о његовом усвајању у "Службеном листу СРЈ", бр. 88/93.
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1) ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЧУНОВОЂА је професионално стручно ли це - но си лац
про фе сио налног звања стеченог у складу са националним ра чу но вод с твеним
образовним стан дардом РОС 31, члан професионалне асоцијације, чланице
Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске асоцијације рачуновођа
(Ac coun tancy Eu rope), било да обавља јавну праксу или  је запослен код
послодавца у прив реди, јавном сектору или  другим делатностима, како је
дефинисано IFAC-овим Етич ким ко дексом за професионалне рачуновође.
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОЈ ПРАКСИ је лице запослено у
привредном друш тву које пружа професионалне услуге, или фирма која пружа
про фесионалне услуге.

ПРОФЕСИОНАЛНЕ УСЛУГЕ су услуге које пружа професионални ра чу но -
вођа са пот реб ним рачу но водственим или сродним квалификацијама на пос ло -
вима ра чу но вод с тва, ревидирања фи нан сиј с ких извештаја, пореског кон -
салтинга и финансијског менаџмента.

2) Шире – видети IFAC-ов Етички кодекс 
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БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

Корисници буџетских средстава обавезни су да вођења пословних књига,
припремање, састављање, подношење и објављивање финансијских извештаја
повере стручном лицу - професионалном рачуновођи оспособљеном у складу са
Националним рачуноводствено-образовним стандардом (РОС 31) и Кодексом
етике за професионалне рачуновође, сходно члану 19. Уредбе о буџетском

рачуновдству ("Службени гласник РС”, бр. 125/2003, 12/2006)

Чланом 19. Уредбе о буџетском рачуновдству прописано је да вођење пословних
књига, припрему, подношење и објављивање финансијских извештаја корисника
буџетских средстава обавља стручно лице које није кажњавано за кривична дела која га
чине неподобним за обављање послова из области рачуноводства. Услови за ос по -
собљавање стручних лица и стицање стручних звања уређују се националним стан -
дардом.
У смислу члана 4. став 1. тачке 8) и 9) наведене Уредбе, стручно лице је лице које има

сертификат за вођење пословних књига, састављање и презентацију фи нан сиј с ких
извештаја (рачуновођа, самостални рачуновођа и овлашћени рачуновођа), а сер ти фикат
је јавна исправа издата физичком лицу о положеном стручном испиту, сте ченом звању и
испуњеним условима предвиђеним Кодексом етике за професионалне рачуновође.
Лица која имају Лиценцу о професионалној оспособљености Савеза РР Србије за

2020. годину оспособљена су у складу са Уредбом о буџетском рачуновдству.

Саг лас но Уред би о при ме ни Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да
за јав ни сек тор ("Служ бе ни глас ник РС”, бр. 49/2010 и 63/2016), по чев од 1. ја ну а ра
2011. го ди не за вођење по с лов них књи га и сас тав ља ње, при ка зи ва ње, дос тав ља ње и
об јав љи ва ње фи нан сиј ских из в еш та ја ди рек тних и ин ди рек тних ко рис ни ка бу џет -
ских сред ста ва, ко рис ни ка сред ста ва орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња,
бу џет ских фон до ва Ре пуб ли ке Срби је и бу џет ских фон до ва ау то ном них по кра ји на и
је ди ни ца ло кал не са мо уп ра ве, при ме њу ју се Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан -
дар ди за јав ни сек тор.



САОПШТЕЊЕ
ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Извршни одбор Са ве за по себ но ис ти че:
· ен ти те ти из чла на 15. За ко на о ра чу но во дству ("Служ бе ни глас -

ник РС" бр.  73/2019) ин тер ном ре гу ла ти вом - општим ак том у
скла ду са за кон ском и про фе си о нал ном ре гу ла ти вом утврђују од -
го ва ра ју ћи ниво про фе си о нал не оспо соб ље нос ти лица одго вор них
за вођење по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј си ких из веш -
та ја;

· ис пра ве про фе си о нал ног ра чу но вође о сте че ном про фе си о нал ном
зва њу важи само уз оства ре ну кон ти ну и ра ну еду ка ци ју и усав -
рша ва ње, од но сно важећу ли цен цу о про фе си о нал ној ос по 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;

· да је вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш -
та ја могуће само из рад ног од но са или по ве ра ва њем прав ном лицу
или пред узет ни ку који има у рад ном од но су на јма ње јед ног за пос -
ле ног са про фе си о нал ним зва њем у об лас ти ра чу но во дства или
ре ви зи је, које је сте че но код про фе си о нал не орга ни за ци је чла ни це
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (или сам пред узе тик ис пу ња -
ва овај кри те ри јум), од но сно код Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра
Срби је – пу ноп рав ног чла на Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа;

· суп рот но је IFAC-овом Етич ком ко дек су за про фе си о нал не ра чу -
но вође да услу ге вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј -
ских из веш та ја прав ним ли ци ма и пред узет ни ци ма, врше лица 
овлашћена за кон тро лу и над зор или са њима по ве за на лица (блис -
ки срод ни ци);

· да, у скла ду са Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође,
не ло јал на кон ку рен ци ја про фе си о нал них ра чу но вођа у јав ној прак -
си није доз во ље на, нити је до пуш те но ис том кли јен ту пру жа ти
услу ге вођења књи га и услу ге ре ви зи је;

· сва ки ли цен ци ра ни про фе си о нал ни ра чу но вођа има об а ве зу по -
што ва ња дате све ча не из ја ве, за кон ске, про фе си о нал не и ин тер -
не ре гу ла ти ве и да са тим упоз на је по сло дав це и кли јен те.  

Прак са суп рот на овом са оп ште њу по вла чи сан кци је у скла ду са
ак ти ма Са ве за.

Име ник се об јав љу је као про фе си о нал ни акт Са ве за и по том
осно ву га могу ко рис ти ти сви за ин те ре со ва ни, с тим што се бли жа
об а веш те ња о сва ком про фе си о нал ном ра чу но вођи, при вред ном друш -
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тву или пред узет ни ку, на оправ дан за хтев, могу до би ти у Са ве зу РР
Срби је.

Прав на лица, пред узет ни ци и дру ги суб јек ти који ко рис те ра чу -
но во дстве не и ре ви зор ске услу ге, тре ба да вођење по слов них књи га и
сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја по ве ре ис кљу чи во прав ним ли -
ци ма и пред узет ни ци ма, об јав ље ним у овом ре гис тру, од но сно про фе -
си о нал ним ра чу но вођама - но си о ци ма ли цен це о про фе си о нал ној оспо -
соб ље нос ти из овог име ни ка, с об зи ром на то да ис пу ња ва ју за кон ске и
про фе си о нал не усло ве. 

Има јући у виду на ве де но, као и то да се у ве ли кој мери ра чу но во -
дстве не и ре ви зор ске услу ге пру жа ју и у зони сиве еко но ми је, не опход но 
је да ко рис ни ци и пру жа о ци на ве де них услу га пре ан гаж ма на про ве ре
да ли про фе си о нал ни ра чу но вођа, од но сно пру жа лац услу га ис пу ња ва
усло ве пред виђене IFAC-овим Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра -
чу но вође, од но сно усло ве утврђене ин тер ним ак ти ма и на тај на чин
за шти те себе и кли јен те од ви со ких каз ни.
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Извршни одбор Са ве за за хте ва од ен ти те та пру жа ла ца ра чу но -
во дстве них услу га (као ко лек тив ног чла на Са ве за РР Срби је) да у
скла ду са Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође, про мо ви -
шу при ме ну ме ђ у на род них стан дар да и про це ду ра, са об а ве зом пре -
вен тив ног де ло ва ња на евен ту ал не не за ко ни те ак тив нос ти чла но ва 
Са ве за, и да у слу ча ју ан га жо ва ња чла но ва суп рот но за кон ским и
етич ким на че ли ма, об а вес те Са вез РР Срби је, ради по кре та ња по -
ступ ка у скла ду са гло бал ним за хте ви ма, Ста ту том Са ве за и
IFAC–овим Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође, од но с -
но Пра вил ни ком о дис цип лин ској одго вор нос ти. 

Уколико сте испунили услове наведене на страни 2. овог издања,
а из било ког разлога нисте добили лиценцу о професионалној
оспособљености поштом, или ваше име није објављено у овом

именику молимо Вас да контактирате Савез РР Србије. 



ИЗВОД ИЗ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

Одредбе (параграфи од 130.1 до 130.6) садржане у Одељ ку 130 IFAC–овог Етич ког
кодекса за професионалне рачуновође, "Професионална оспособљеност и дужна
пажња” гласе:

130.1 Прин цип про фе си о нал не оспо соб ље нос ти и дуж не паж ње об а ве зу је про -
фе си о нал не ра чу но вође на:

(а) одржа ва ње про фе си о нал ног зна ња и веш ти на на ни воу ко јим се об -
ез беђује ком пе тен тне про фе си о нал не услу ге кли јен ти ма или по -
сло дав ци ма; и

(б) по свећен паж љи ви рад при ли ком пру жа ња про фе си о нал них услу га у
скла ду са при мен љи вим про фе си о нал ним и тех нич ким стан дар ди ма.

130.2 Ком пе тен тна про фе си о нал на услу га под ра зу ме ва струч но про су ђи ва ње
при ли ком при ме не про фе си о нал ног зна ња и веш ти на при из вр ша ва њу
так ве услу ге. Про фе си о нал на оспо соб ље ност је по д е ље на на две фазе:

(а) сти ца ње про фе си о нал ног зва ња (под ра зу ме ва цер ти фи кат о сте -
че ном про фе си о нал ном зва њу, код на ци о нал не про фе си о нал не
асо ци ја ци је - чла н и це IFAC–а) и 

(б) одржа ва ње про фе си о нал не оспо соб ље нос ти (под ра зу ме ва Ли цен -
цу о оства ре ној кон ти ну и ра ној еду ка ци ји) и усав рша ва ње.

130.3 Одржа ва ње про фе си о нал не оспо соб ље нос ти за х те ва кон ти ну и ра но
праћење и раз уме ва ње ре ле ван тног струч но про фе си о нал ног и по с лов ног
раз во ја. Кон ти ну и ра но про фе си о нал но усав рша ва ње омо гу ћава про фе си -
о нал ном ра чу но вођи да раз ви ја и одржа ва ос по соб ље ност да ради на ко м -
пе тен тан на чин у окви ру свог про фе си о нал ног ок ру же ња.

130.4 Пос већени рад под ра зу ме ва одго вор ност паж љи вог, под роб ног и пра вов -
ре ме ног де ло ва ња, у скла ду са за хте ви ма за да та ка.

130.5 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да пред узме раз умне ко ра ке ради об ез -
беђива ња одго ва ра јућег сте пе на об уче нос ти и над зо ра лица која раде под
ње го вом над леж ношћу.

130.6 Кад год је то при клад но, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да кли јен те,
по сло дав це или дру ге ко рис ни ке про фе си о нал них услу га ра чу но вођа ин фор -
ми ше о ог ра ни че њи ма сад ржа ним у тим ус лу га ма.

Зна чи, про фе си о нал на оспо соб ље ност ра чу но вође, од го вор ног лица за во ђе ње по -
слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, за хте ва ли цен цу о про фе си о нал -
ној оспо соб ље нос ти, а то под ра зу ме ва:

1) сте че но про фе си о нал но зва ње по за ко ну, од но сно На ци о нал ном ра чу но во д с тве -
ном об ра зов ном стан дар ду РОС 31 код Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, асо -
ци ја ци је пу ноп рав не чла ни це Ме ђу на род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC-а), и

2) оства ре ну кон ти ну и ра ну еду ка ци ју - одржа ва ње про фе си о нал не ос по соб ље -
нос ти која за хте ва стал но про фе си о нал но уса в рша ва ње у скла ду са Међ у на род -
ним стан дар дом еду ка ци је IES 7 (оства ри ва ње 40 по е на у току јед не ка лен дар ске
го ди не или 120 поена у току три године).

3) рад у скла ду са да том све ча ном из ја вом и Ко дек сом ети ке за про фе си о нал не ра чу -
но вође.
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ПОДСЕТНИК ЗА ОРГАНЕ ЕНТИТЕТА
– ОБВЕЗНИКА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

Одго вор ност ме наџ мен та и орга на управ ља ња

Не оп ход но је по себ но ука за ти и на одго вор ност упра ве, пре ма чла ну 43. За ко на
о ра чу но во дству ("Служ бе ни глас ник РС", бр. 73/19 - даље: За кон). Орга ни управ ља -
ња, од но сно чла но ви над зор ног орга на, ди рек то ри, ме на џе ри и пред узет ни ци, саг лас -
но по ме ну тој одред би, одго вор ни су за ис ти ни то и по ште но сас тав ља ње и при ка зи ва -
ње фи нан сиј ског по ло жа ја прав ног лица, као и про фе си о нал ни ра чу но вођа из чла на
15. За ко на.

Чла ном 15. За ко на про пи са на  је об а ве за прав них лица и пре д у зет ни ка да има ју
лице за вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, а упра ва ин -
тер ним ак том утврђује по треб ну про фе си о нал ну струч ност лица, коме по ве ра ва вођење 
по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, што до дат но увећава одго вор -
ност упра ве.

Тиме, у слу ча ју да упра ва не про пи ше ин тер ним ак том и не по ве ри вођење
по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја про фе си о нал но-струч -
ном ли цу - про фе си о нал ном ра чу но вођи са одго ва ра јућим про фе си о нал ним зва -
њем и ли цен цом 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, прак тич но одго вор ност за вођење
по с лов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја пре узи ма на себе.

Због тога је у ин те ре су ме наџ мен та да про фе си о нал но стру чан и ети ч ки опре де -
љен про фе си о нал ни ра чу но вођа буде део ме на џер ског тима. У том смис лу, а сход но за -
кон ској и про фе си о нал ној ре гу ла ти ви, об а ве за орга на управ ља ња је да ин тер ном ре гу -
ла ти вом утврди по тре бан и одго ва ра јући ниво про фе си о нал ног зва ња за лице
одго вор но за вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, које ис -
пу ња ва усло ве из IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође и које ће по -
ве ре не по сло ве об ав ља ти на на јви шем ни воу ква ли те та.

Дуж ност про фе си о нал них ра чу но вођа - чла но ва Са ве за РР Срби је је да упоз на ју 
орга не ме наџ мен та и управ ља ња са об а ве за ма прав ног лица и пред узет ни ка и да их
упо зо ре на об а ве зу по ве ра ва ња вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј ских
из веш та ја про фе си о нал ном ли цен ци ра ном ра чу но вођи, као и на по сле ди це у слу ча ју
не пос ту па ња у скла ду са за кон ском и про фе си о нал ном ре гу ла ти вом.

По ве ра ва ње вођења по слов них књи га и сас тав ља ње
фи нан сиј ских из веш та ја, прав ном лицу или пред узет ни ку

Одред ба ма чл. 16-18. За ко на про пи са ни усло ви које мора ис пу ња ва ти прав но лице,
од но сно пред узет ник коме се може по ве ри ти вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи -
нан си сјских из веш та ја. По ред тога што прав но лице, од но сно пред узет ник мора има ти
ре гис тро ва ну пре теж ну де лат ност за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га, ис пу ња ва ти
усло ве у по гле ду не каж ња ва ња, мора има ти и у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме -
ном на јма ње јед ног за пос ле ног са про фе си о нал ним зва њем у об лас ти ра чу но во дства или
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ре ви зи је, које је сте че но код про фе си о нал не орга ни за ци је пу ноп рав не чла ни це Међуна -
род не фе де ра ци је ра чу но вођа (или сам пред узет ник ис пу ња ва овај кри те ри јум).

Једи ни пу ноп рав ни члан Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа у Ре пуб ли ци
Срби ји је Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, који саг лас но сво јим гло бал ним члан -
ским пра ви ма и об а ве за ма већ више де це ни ја еду ку је и усав рша ва про фе си о нал не ра чу -
но вође, по за ко ну, Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је и На ци о нал ном ра чу но во -
дстве но-об ра зов ном стан дар ду РОС 31 - Про фе си о нал но об ра зо ва ње и усав рша ва ње
ра чу но вођа, до не тим на осно ву За ко на о ра чу но во дству („Служ бе ни лист СФРЈ“, бр.
12/89), За ко на о ра чу но во дству („Служ бе ни лист СРЈ“, бр. 18/93), За кон о ра чу но во -
дству („Служ бе ни лист СРЈ“, бр. 46/96).

Сти ца ње про фе си о нал них зва ња код Са ве за РР Срби је под ра зу ме ва ре дов но и
про фе си о нал но об ра зо ва ње и утврђива ње про фе си о нал не оспо соб ље нос ти сти ца о ца
одређеног про фе си о нал ног зва ња и на ста вак кон ти ну и ра ног усав рша ва ња. Члан Са ве за 
РР Срби је, ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти, до ка зу је да је ис пу нио усло ве
гло бал них и на ци о нал них стан дар да еду ка ци је и ети ке за рад у јав ној прак си. На осно ву
про фе си о нал них ис пра ва се врши упис у ре гис тар - Име ник про фе си о нал них ра чу но -
вођа има о ца про фе си о нал ног зва ња, који на став ља ју да оствру ју кон ти ну и ра но про фе -
си о нал но усав рша ва ње у скла ду са Међуна род ним стан дар дом еду ка ци је (IES 7) и ак ти -
ма Са ве за РР Срби је који уређују про фе си о нал но и етич ко праћење рада ли цен ци ра них
ра чу но вођа у прак си.

Зна чи, ли цен ца о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти из да та од Са ве за РР
Срби је је ис пра ва има о ца про фе си о нал ног зва ња на осно ву које се из да је доз во ла
за рад пру жа о цу ра чу но во дстве них услу га у јав ној прак си, у скла ду са оде ред ба ма
чла на 18. став 2. тач. 3) и став 6. тач. 3) За ко на о ра чу но во дству („Служ бе ни глас -
ник РС“, бр. 73/19). То је прак са свих пу ноп рав них чла но ва Међуна род не фе де ра -
ци је ра чу но вођа (IFAC) и оства ру је се у скла ду са ин тер ним ак ти ма асо ци ја ци ја
ње них чла ни ца, што је саг лас но и Миш ље њу Ми нис та рства фи нан си ја бр.
011-00-1034/2019-16 од 5.12.2019.

Вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја не може се об ав ља ти по осно ву уговора о делу

Као што смо на по чет ку ис так ли, прав но лице, од но сно пред узет ник може вођење 
по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја по ве ри ти за пос ле ном лицу
(код тог прав ног лица) или прав ном лицу, од но сно пред узет ни ку који, између оста лог, 
има и лице за пос ле но за по сло ве вођења по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја, са одго ва ра јућим про фе си о нал ним звањем.

То под ра зу ме ва рад ни од нос, осим када ра чу но во дстве не услу ге не пос ред но пру -
жа пред узет ник, који као фи зич ко лице, ради сти ца ња до би ти, у виду за ни ма ња, об ав ља
ре гис тро ва ну де лат ност, без за сни ва ња рад ног од но са у фор мал но-прав ном смис лу.

Зна чи, по сло ви вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја,
с об зи ром на то да нису при вре ме ног, од но с но по вре ме ног ка рак те ра, не могу се об ав -
ља ти по осно ву уго во ра о при вре ме но-по вре ме ним по с ло ви ма, као ни по осно ву уго во -
ра о де лу, јер се не ради о од ређеном-кон крет ном по с лу, већ о по с ло ви ма који су трај ног
ка рак те ра и из ис ку ју стал но рад но ан га жо ва ње.
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1. 000062 Алексић Бо го љуб
11000 Бе ог рад

2. 000019 Антовић Ми рос лав
11000 Бе ог рад

3. 000145 Арсић Сне жа на
11253 Срем чи ца

4. 000096 Бабић Ран ко
21000 Нови Сад

5. 000177 Ба јо вић Ма ри на
11300 Сме де ре во

6. 000141 Ба ко вић Ску пек На та ша
11070 Нови Бе ог рад

7. 000192 Ба тес Да вор
21000 Нови Сад

8. 000088 Бе ге ни шић Ана
11000 Бе ог рад

9. 000168 Берић Жељ ка
21000 Нови Сад

10. 000189 Брат ко вић Ма ри на
34000 Кра гу је вац

11. 000004 Бркић Јован
25000 Сом бор

12. 000190 Бур саћ Дра га на
11080 Зе мун

13. 000114 Ву ко вић Буха Ми ле на
11000 Бе ог рад

14. 000128 Ву ко вић Илин ка
81000 Под го ри ца

15. 000091 Ву њак Не над
24000 Су бо ти ца

16. 000193 Гру ји чић Маја
11000 Бе ог рад
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ИМЕНИК
ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА,

ИМАЛАЦА ЛИЦЕНЦЕ
О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА 2020.

Овлашћени јавни рачуновођа ОЈР - Овлашћени ревизор

Ли цен ци ра не про фе си о нал не ра чу но вође, чла но ви Са ве за, но си о ци про фе си о -
нал них зва ња из овог име ни ка,  сте че них по РОС 31 оства ри ли су кон ти ну и ра ну еду ка -
ци ју и усав рша ва ње у скла ду са па раг ра фом  100.5, и одељ ком 130 (па раг раф 130.1 -
130.6) IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође и оста ле усло ве пред -
виђене ак ти ма Са ве за, чиме су ис пу ни ли и усло ве које ен ти те ти про пи су ју ин тер ном
ре гу ла ти вом, као и усло ве из чл. 15-18. За ко на о ра чу но во дству.

Про фе си о нал не ра чу но вође – чла но ви Са ве за, об јав ље ни у овом име ни ку про фе -
си о нал но су оспо соб ље ни за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га у јав ној прак си, што
до ка зу ју Ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти из да тој за 2020. го ди ну. Ову
по ну ду про фе си о нал них ра чу но вођа, чла но ва Са ве за, тре ба да  има ју у виду сва прав на
лица и пред узет ни ци, пру жа о ци и ко рис ни ци про фе си о нал них ра чу но во дстве них и ре -
ви зор ских услу га.  

Ради лакшег претраживања, Именик објављен на сајту www.srrs.rs, класификован је 
не само по азбучном реду, већ и по местима (за детаљније податке обратите се
Савезу). 

Ред.
бр.

Бр. чл.
кар те

Пре зи ме и име
Мес то

Ред.
бр.

Бр. чл.
кар те

Пре зи ме и име
Мес то



17. 000156 Грчић Јас ми на
26000 Пан че во

18. 000022 Да бо вић Ми од раг
11090 Бе ог рад

19. 000147 Дмит ро вић Вла ди мир
26300 Вршац

20. 000097 Иван чић Гав ра
21000 Нови Сад

21. 000169 Илић Вла ди мир
11050 Бе ог рад

22. 000082 Илић Дра ги ња
21000 Нови Сад

23. 000167 Илић Зо ран
11000 Бе ог рад

24. 000084 Јан ко вић Андријевић Љу би ца
11070 Нови Бе ог рад

25. 000178 Јан ко вић Ива на
11080 Зе мун

26. 000112 Крстић Дон дур Би сер ка
11077 Нови Бе ог рад

27. 000195 Лучић Дра ги ца
21000 Нови Сад

28. 000163 Љу бо је вић Ми лан
21000 Нови Сад

29. 000159 Мак си мо вић Би ља на
18400 Про куп ље

30. 000095 Ма ле ше вић Ђоко
24000 Су бо ти ца

31. 000092 Ма ли нић Де јан
11000 Бе ог рад

32. 000150 Ми ло ва но вић Мир ко
11000 Бе ог рад

33. 000185 Ми ло ше вић Бо рис
11070 Нови Бе ог рад

34. 000183 Ми ха ље вић Анка
81000 Под го ри ца

35. 000143 Ми ха ље вић Мом чи ло
81000 Под го ри ца

36. 000186 Нај да но вић Ве ри ца
11000 Бе ог рад

37. 000085 Нешић Не над
11030 Бе ог рад

38. 000086 Новићевић Бла го је
18000 Ниш

39. 000048 Ореш ча нин Љиља
21208 Ср. Ка ме ни ца

40. 000144 Пе јо вић Душ ко
11000 Бе ог рад

41. 000180 Перић Ми рос лав
11077 Нови Бе ог рад

42. 000137 Пет ро вић Не над
11000 Бе ог рад

43. 000171 Пет ро вић Ста на
38220 Кос. Мит ро ви ца

44. 000054 По по вић Ми ло ван
11000 Бе ог рад

45. 000196 Пре ра до вић Ма рин ков Мир ја на
11211 Бе ог рад

46. 000187 Ри бар Ни ко ла
11070 Нови Бе ог рад

47. 000080 Ску пек Љу бо мир
11000 Бе ог рад

48. 000068 Сло вић Дра гос лав
11000 Бе ог рад

49. 000069 Сло вић Јеле на
11000 Бе ог рад

50. 000155 Смиљ ко вић Тир на нић Вања
11070 Нови Бе ог рад

51. 000188 Стан ко вић Ли ди ја
11070 Нови Бе ог рад

52. 000040 Стан ко вић Ша фар Соња
11000 Бе ог рад

53. 000078 Сто ја но вић Рада
11070 Нови Бе ог рад

54. 000176 Shunjaku Agim
38000 Приш ти на

55. 000132 Тадић Де си мир
11222 Јајин ци

56. 000174 Те ше вић Пред раг
11070 Нови Бе ог рад

57. 000121 То до ро вић Зо ран
81000 Под го ри ца

58. 000127 То до ро вић Мла ден ка
16231 Ту ре ко вац

59. 000191 Тран да фи ло вић Саша
22400 Рума

60. 000072 Фи ли по вић Ми ло ван
11000 Бе ог рад

61. 000194 Чво ро вић Јеле на
11070 Нови Бе ог рад

62. 000106 Шевић Жељ ко
11070 Нови Бе ог рад

63. 000175 Шко баљ Зо ран
11300 Сме де ре во

64. 000075 Шко бић Зо ран
11070 Бе ог рад

65. 000081 Шко бић Перо
11000 Бе ог рад

66. 000173 Шко бић Тања
11070 Нови Бе ог рад
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1. 008080 Авдић Гор да на
21000 Нови Сад

2. 020346 Аврамовић Гор да на
32250 Ива њи ца

3. 004778 Аврамовић Љи ља на
26204 Опо во

4. 002364 Адамовић Ми ли ца
19220 Доњи Ми ла но вац

5. 003152 Ајдарић Сне жа на
26300 Вршац

6. 005694 Аксић Љи ља на
11000 Бе ог рад

7. 005463 Алмажан Иван
11070 Нови Бе ог рад

8. 006522 Алфиревић Не ве на
11000 Бе ог рад

9. 006248 Амиџић Гор да на
11070 Нови Бе ог рад

10. 006570 Анакијев Фи лип
11080 Зе мун

11. 005695 Андрић Вучићевић Мо ни ка
11000 Бе ог рад

12. 005410 Анђелић Би ља на
24000 Су бо ти ца

13. 004326 Анђелић Ми ло сав
21132 Пет ро ва ра дин

14. 006447 Анђушић Ни ко ла
24000 Су бо ти ца

15. 005617 Антић Ми рос ла ва
21000 Нови Сад

16. 020177 Антовић Сав ка
11211 Бор ча

17. 006177 Аранђело вић Вес на
16222 Пре де ја не

18. 000138 Арањош Оти ли ја
24430 Мол

19. 005996 Аритоновић Бо ја на
34000 Кра гу је вац

20. 000146 Арнаут Че до мир
11126 Ве ли ки Мок ри Луг

21. 005618 Арсеновић Вес на
11030 Бе ог рад

22. 004964 Арсић Лена
18000 Ниш

23. 006293 Аџић Јеле на
11070 Нови Бе ог рад

24. 005464 Бабић Александра
11090 Бе ог рад

25. 002620 Бабић Кар мен ка
19320 Кла до во

26. 005159 Бабић Ма риа
23330 Нови Кне же вац

Глас рачуновођа 13
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Ли цен ци ра не про фе си о нал не ра чу но вође, чла но ви Са ве за, но си о ци про фе си о -
нал них зва ња из овог име ни ка,  сте че них по РОС 31 оства ри ли су кон ти ну и ра ну еду -
ка ци ју и усав рша ва ње у скла ду са па раг ра фом  100.5, и одељ ком 130 (па раг раф 130.1 -
130.6) IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође и оста ле усло ве
пред виђене ак ти ма Са ве за, чиме су ис пу ни ли и усло ве које ен ти те ти про пи су ју ин тер -
ном ре гу ла ти вом, као и усло ве из чл. 15-18. За ко на о ра чу но во дству.

Про фе си о нал не ра чу но вође – чла но ви Са ве за, об јав ље ни у овом име ни ку про -
фе си о нал но су оспо соб ље ни за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га у јав ној прак си,
што до ка зу ју Ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти из да тој за 2020. го ди -
ну. Ову по ну ду про фе си о нал них ра чу но вођа, чла но ва Са ве за, тре ба да  има ју у виду
сва прав на лица и пред узет ни ци, пру жа о ци и ко рис ни ци про фе си о нал них ра чу но во -
дстве них и ре ви зор ских услу га.

Ради лакшег претраживања, Именик објављен на сајту www.srrs.rs, класификован је 
не само по азбучном реду, већ и по местима (за детаљније податке обратите се
Савезу).
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27. 019602 Ба жа лац Свет ла на
21000 Нови Сад

28. 005897 Бајић Би ља на
11070 Нови Бе ог рад

29. 000400 Бајић Ран ко
11030 Бе ог рад

30. 005619 Балаћ Јован ка
11000 Бе ог рад

31. 006446 Ба лаш ка Елви ра
21220 Бе чеј

32. 005620 Ба линт Ана
21000 Нови Сад

33. 003736 Ба ло тић Ста на
37000 Кру ше вац

34. 005582 Бан ко вић Да ни је ла
17530 Сур ду ли ца

35. 000720 Бан ко вић Ми ло је
19300 Не го тин

36. 005697 Бан ко вић Сло бо дан
11000 Бе ог рад

37. 004202 Барић Свет ла на
11000 Бе ог рад

38. 003595 Ба ри шић На та ли ја
11306 Гроц ка

39. 000129 Бар тош Ми ја вец Ана
21470 Бач ки Пет ро вац

40. 001757 Ба та ло Сне жа на
22400 Рума

41. 000265 Баш то ва но вић Свет ла на
11070 Нови Бе ог рад

42. 001860 Бе ло ше вац Бра нис ла ва
11000 Бе ог рад

43. 003758 Бе љан Вес на
11000 Бе ог рад

44. 006108 Бе љан ски Ми лен ка
21000 Нови Сад

45. 006136 Бе љан ски Си ни ша
25000 Сом бор

46. 004857 Бе ниш Иван ка
24000 Су бо ти ца

47. 004312 Бер ко Меш тер Фло ра
25230 Кула

48. 006585 Бе цин Сла ви ша
23220 Српска Црња

49. 006223 Би је лић Ду шан
21400 Бач ка Па лан ка

50. 006273 Бикић Јова на
23311 На ко во

51. 003838 Бје лак Алмир
31300 При је по ље

52. 019669 Бје ли ца Не вен ка
23265 Книћанин

53. 000087 Бје ли ца Оли ве ра
11070 Нови Бе ог рад

54. 005966 Бје ло вук Сне жа на
21208 Ср. Ка ме ни ца

55. 006031 Бје лог лав Тања
11060 Бе ог рад

56. 005468 Бла го је вић Ива на
18000 Ниш

57. 006365 Бла го је вић Ла ти но вић Јеле на
21000 Нови Сад

58. 006542 Бла го је вић Мир ја на
11251 Оструж ни ца

59. 006433 Бла го је вић Не ве на
14210 Уб

60. 000272 Бла жа рић Би ља на
11000 Бе ог рад

61. 005297 Бла жић Дар ко
11000 Бе ог рад

62. 004969 Бо бе рић Мир ја на
21220 Бе чеј

63. 005386 Бог да но вић Вла да на
11000 Бе ог рад

64. 000817 Бог да но вић Нада
25260 Апатин

65. 000067 Бог да но вић Оли ве ра
11211 Бор ча

66. 003960 Бо го вац Вера
21000 Нови Сад

67. 005015 Бо гу но вић Де јан
11000 Бе ог рад

68. 006103 Бо гу но вић Ра да ко вић Ма ри ја на
11000 Бе ог рад

69. 005040 Бод ван ски Те ре зи ја
21000 Нови Сад

70. 006497 Бо до њи Ире на
21460 Врбас

71. 005810 Божић Александра
11000 Бе ог рад

72. 001160 Божић Дра ги ша
26000 Пан че во

73. 006266 Бо жо вић Вла дан
11080 Зе мун

74. 005622 Бо ја но вић Александра
21241 Каћ

75. 001134 Бо јин Дра га на
11000 Бе ог рад

76. 002787 Бој ков Делић Би ља на
22400 Рума
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77. 004524 Бо јо вић Ми ли ца
34000 Кра гу је вац

78. 006034 Бо јо вић Про тић Јеле на
11000 Бе ог рад

79. 002719 Бон де ро вић Ве ли мир
19320 Кла до во

80. 006452 Бор јан Би ља на
11080 Зе мун

81. 005799 Бо са нац Вера
21000 Нови Сад

82. 006354 Бош ко вић Ива на
34000 Кра гу је вац

83. 004877 Бош ко вић Јеле на
11090 Бе ог рад

84. 005892 Бош ко вић Мар ко
31000 Ужи це

85. 006141 Бош ња ко вић Ми лан
34000 Кра гу је вац

86. 004919 Бра дић Анита
11000 Бе ог рад

87. 006166 Бран ков Стан ко вић Да ни је ла
21000 Нови Сад

88. 003662 Бран ко вић Мир ја на
11070 Нови Бе ог рад

89. 006550 Бран ко вић Сло бо дан
11000 Бе ог рад

90. 006370 Бра ун Вес на
11070 Нови Бе ог рад

91. 004451 Бра у но вић Свет ла на
11000 Бе ог рад

92. 006042 Бре ба но вић Сне жа на
22417 Обреж

93. 019734 Бркић Јеле на
11070 Нови Бе ог рад

94. 006460 Брко вић Сне жа на
11000 Бе ог рад

95. 006334 Брус Ви да ко вић Ма ри ја
22400 Рума

96. 002030 Бу гар ски Дра ган
23272 Нови Бе чеј

97. 001070 Бу ди мир Мир ја на
11250 Же лез ник

98. 003112 Бујић Сла ви ца
26300 Вршац

99. 020679 Бу ка ри ца Олга
11000 Бе ог рад

100. 006487 Бу ки лић Сла ви ца
24000 Су бо ти ца

101. 020686 Бу кошћак Ду ши ца
11185 Зе мун Поље

102. 002473 Бу ла то вић Дра га на
34000 Кра гу је вац

103. 003483 Бу ла то вић Ђоко
25000 Сом бор

104. 006424 Бу љан че вић Вес на
35230 Ћупри ја

105. 005836 Бу љов чић Дра га на
24000 Су бо ти ца

106. 005320 Буха Ра душ ка
11090 Бе ог рад

107. 004960 Бу хач Сло бо дан
11147 Бе ог рад

108. 004799 Ва ја гић Ми ла на
21000 Нови Сад

109. 002988 Вајс Рад ми ла
11000 Бе ог рад

110. 020151 Ван чев ска Ва лен ти на
35210 Сви лај нац

111. 006036 Вар ја чић Ми ли ца
34000 Кра гу је вац

112. 005200 Ва си лев ски Бо ја на
26300 Вршац

113. 006131 Ва си ли је вић Александра
11070 Нови Бе ог рад

114. 005448 Ва си ље вић Гор да на
11211 Бор ча

115. 004516 Васић Би ља на
11000 Бе ог рад

116. 005700 Васић Вес на
11000 Бе ог рад

117. 004997 Васић Маја
18300 Пи рот

118. 020744 Васић Ма ри на
11500 Обре но вац

119. 006425 Васић Сања
11070 Нови Бе ог рад

120. 004577 Ва то вић Александар
19000 За је чар

121. 000353 Ваш таг Тешић Габ ри је ла
24400 Сен та

122. 005296 Ве ле мир Анђелко
11077 Нови Бе ог рад

123. 020363 Ве лич ко вић Доб ри ла
11000 Бе ог рад

124. 004801 Ве лич ко вић Јас ми на
18000 Ниш

125. 000108 Ве лич ко вић Сне жа на
17530 Сур ду ли ца

126. 001711 Вел ков ски Дим че
18300 Пи рот
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127. 005030 Вел ков ски Ми лун ка
18300 Пи рот

128. 006019 Вељ ко вић Ми лан
18211 Тру па ле

129. 002312 Ве љо вић Вес на
11500 Обре но вац

130. 006190 Ве шо вић Мага
11147 Бе ог рад

131. 006464 Виг ње вић Ву ко са ва
21422 Мла де но во

132. 005531 Ви да ко вић Зора
22427 Хртков ци

133. 000855 Ви ло ти је вић Сне жа на
21000 Нови Сад

134. 019935 Вићано вић Ши му ри на Би ља на
11000 Бе ог рад

135. 000318 Вла јић Дра ган
11420 См. Па лан ка

136. 006582 Вла хо вић Бо ја на
11060 Бе ог рад

137. 002255 Вла хо вић Зо ри ца
26000 Пан че во

138. 005390 Во де ни ча ре вић Иван
11279 Беч мен

139. 006030 Вој но вић Не над
18205 Ниш ка Бања

140. 003609 Вра неш Ма ри ја
26000 Пан че во

141. 006506 Вра нић На та ша
11253 Срем чи ца

142. 005118 Вра њеш Дра га на
24000 Су бо ти ца

143. 002180 Вра чар Александра
11000 Бе ог рад

144. 004896 Вра чар Не над
11000 Бе ог рад

145. 004311 Вуд ра ко вић Љи ља на
21000 Нови Сад

146. 003533 Ву ја ди но вић Ма ри ца
24000 Су бо ти ца

147. 000447 Ву ја чић Мира
11070 Нови Бе ог рад

148. 006554 Ву ји но вић Жељ ко
11070 Нови Бе ог рад

149. 006264 Ву кај ло вић Саш ка
21000 Нови Сад

150. 002821 Ву ка со вић Миле
26300 Вршац

151. 005798 Ву ка ши но вић Ду шан
22300 Ста ра Па зо ва

152. 004965 Ву ке лић Ли ди ја
18000 Ниш

153. 005532 Вук ми ро вић Јеле на
11030 Бе ог рад

154. 005830 Ву ко вић Александар
15000 Ша бац

155. 006014 Ву ко вић Гор да на
34300 Аранђело вац

156. 001137 Ву ко вић Љу бо мир
11000 Бе ог рад

157. 005829 Ву ко вић Ма ри ја
11060 Бе ог рад

158. 005346 Ву ко ма но вић Ми ли сав
15000 Ша бац

159. 019497 Вук са но вић Бран ка
11500 Обре но вац

160. 006236 Вук са но вић Вес на
11000 Бе ог рад

161. 000751 Ву ли кић Ми ли ца
11077 Нови Бе ог рад

162. 004443 Ву лин Спа се ни ја
21422 Мла де но во

163. 000957 Вулић Де јан
37000 Кру ше вац

164. 006438 Ву че лић Александра
37201 Па ру но вац

165. 005835 Ву че тић Ива на
37000 Кру ше вац

166. 006211 Ву че тић Мир ја на
11000 Бе ог рад

167. 006470 Вуч ко вић Дра га на
26000 Пан че во

168. 006191 Вуч ко вић Ма ри ја
34000 Кра гу је вац

169. 001617 Гав ри ло вић Све тис лав ка
21460 Врбас

170. 006530 Гај да ше вић Бран ка
11080 Зе мун

171. 003333 Гајић Љу би ца
24000 Су бо ти ца

172. 001784 Гајић Мир ја на
11070 Нови Бе ог рад

173. 005783 Гај рет Дра га на
11210 Крња ча

174. 006534 Галић Јеле на
23300 Ки кин да

175. 004932 Га ло ња Моња
21000 Нови Сад

176. 001156 Ге те јанц Де јан
26232 Стар че во
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177. 016937 Гли го ри је вић Фин ка
18300 Пи рот

178. 002049 Глу хо вић Ми ла но вић Александра
11000 Бе ог рад

179. 005544 Гогић Ва лен ти на
37000 Кру ше вац

180. 005633 Го шев ски Вес на
11160 Бе ог рад

181. 000958 Гошић Дра га на
11000 Бе ог рад

182. 006301 Гра ну лић Сања
21000 Нови Сад

183. 006467 Гра о рац Александра
11000 Бе ог рад

184. 020757 Грбић Доб ри ла
11000 Бе ог рад

185. 000092 Грбо вић Сне жа на
34000 Кра гу је вац

186. 002044 Грбо вић Соња
11000 Бе ог рад

187. 020740 Грлић Маја
21000 Нови Сад

188. 006243 Гроз да нић Вла ди мир
11070 Нови Бе ог рад

189. 003377 Гру де нић Мир ја на
11000 Бе ог рад

190. 000331 Гру јић Вес на
12208 Кос то лац

191. 006308 Гру јић Да ни је ла
25000 Сом бор

192. 006580 Гру јић Ива на
11000 Бе ог рад

193. 002162 Гру јић Слав ка
11070 Нови Бе ог рад

194. 006255 Гру јић Та ма ра
11070 Нови Бе ог рад

195. 004899 Гу ду рић Александра
11000 Бе ог рад

196. 005751 Гулић Тања
21000 Нови Сад

197. 005418 Да бо вић Дра га на
11213 Па дин ска ске ла

198. 002818 Да вит ков Вес на
11070 Нови Бе ог рад

199. 020459 Дам ја но вић Ви о ле та
24000 Су бо ти ца

200. 006527 Дам ја но вић Ми ле на
11211 Бор ча

201. 005703 Дам ња но вић Сло бо дан ка
24300 Бач ка То по ла

202. 005263 Данић Мара
25260 Апатин

203. 005474 Де деић Мен сур
36320 Ту тин

204. 006568 Дедић Павићевић Сања
11070 Нови Бе ог рад

205. 004929 Де ја нов Де јан
21238 Чу руг

206. 002015 Делић Еми ли ја
25000 Сом бор

207. 006291 Делић Жељ ка
21238 Чу руг

208. 000089 Делић Рај ко
22429 Во гањ

209. 006048 Денић Јеле на
11273 Ба тај ни ца

210. 006245 Денић Свет ла на
37208 Чит лук

211. 006246 Де но вић Ра до је
38220 Кос. Мит ро ви ца

212. 002697 Дес пић Сла ви ца
31330 При бој

213. 005936 Дес пић Су за на
11070 Нови Бе ог рад

214. 006213 Ди вац Зо ран
11213 Па дин ска Ске ла

215. 001042 Ди мит ри је вић Стан ка
37000 Кру ше вац

216. 002406 Ди мит ров Зла ти ца
11000 Бе ог рад

217. 006537 Ди мит ров Ка та ри на
11000 Бе ог рад

218. 004206 Ди мит ров Су за на
18300 Пи рот

219. 006531 Динић Дра га на
24000 Су бо ти ца

220. 006536 Дмит рић Андријана
11147 Бе ог рад

221. 002638 Дов ра го вић Нина
15000 Ша бац

222. 003176 Дојић Сава
25000 Сом бор

223. 006454 Дој чи но вић Мил ка
11010 Бе ог рад

224. 004389 Дој чи но вић Сло бо дан
11070 Нови Бе ог рад

225. 001282 До ле жал Де јан
11000 Бе ог рад

226. 005967 Допуђ Јеле на
18000 Ниш
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227. 006345 Дос ко вић Ана
11070 Нови Бе ог рад

228. 006547 Дра гић Крис ти на
23000 Зре ња нин

229. 006092 Дра гић Цвјет ко вић Мир ја на
11273 Ба тај ни ца

230. 001557 Дра гој ло вић Ва лен ти на
11000 Бе ог рад

231. 006120 Дра го сав ље вић Свет ла на
21000 Нови Сад

232. 006490 Дра гу ти но вић Вла дан
11070 Нови Бе ог рад

233. 003755 Дрвен џи ја Ли ди ја
11000 Бе ог рад

234. 012724 Дро бац Не вен ка
21000 Нови Сад

235. 002096 Дро по Оли ве ра
21000 Нови Сад

236. 006148 Дрча Дуб рав ка
25260 Апатин

237. 001404 Ду бо вац Би ља на
11222 Јајин ци

238. 006415 Ду го њић Маја
24000 Су бо ти ца

239. 000021 Ду ду ко вић Ди ко са ва
11000 Бе ог рад

240. 002470 Ду ја ко вић Та та ре вић Дра га на
11000 Бе ог рад

241. 005980 Ду ка та ров Сне жа на
23300 Ки кин да

242. 003868 Дуп љак Зум ре та
26000 Пан че во

243. 006319 Дур га ла Ка та ри на
26215 Па ди на

244. 020721 Ду ша нић Не вен ка
21000 Нови Сад

245. 000251 Ђаков Јас ми на
26220 Ко вин

246. 003155 Ђекић Ду шан
26300 Вршац

247. 006475 Ђеко вић Сања
11070 Нови Бе ог рад

248. 006037 Ђер ко вић Тат ја на
34000 Кра гу је вац

249. 000042 Ђокић Дра га на
34000 Кра гу је вац

250. 005858 Ђокић Ива на
11060 Бе ог рад

251. 006356 Ђокић Ма ри ја
32000 Ча чак

252. 006331 Ђокић Ми лош
11300 Сме де ре во

253. 006564 Ђоко вић Сања
32300 Гор. Ми ла но вац

254. 005982 Ђорђевић Александра
18300 Пи рот

255. 006114 Ђорђевић Александра
11130 Калуђери ца

256. 000984 Ђорђевић Би ља на
18000 Ниш

257. 002043 Ђорђевић Би ља на
11070 Нови Бе ог рад

258. 004918 Ђорђевић Бо жа на
18300 Пи рот

259. 005537 Ђорђевић Дра га на
21000 Нови Сад

260. 005588 Ђорђевић Дра га на
11070 Нови Бе ог рад

261. 005896 Ђорђевић Ђорђе
34000 Кра гу је вац

262. 002485 Ђорђевић Зо ри ца
19000 За је чар

263. 006128 Ђорђевић Ма ри на
16000 Лес ко вац

264. 006478 Ђорђевић Мар ко
11070 Нови Бе ог рад

265. 005539 Ђорђевић Ми лан
32300 Гор. Ми ла но вац

266. 004209 Ђорђевић Не ги ца
18300 Пи рот

267. 004021 Ђорђевић Олга
11070 Нови Бе ог рад

268. 006360 Ђорђевић Соња
32300 Гор. Ми ла но вац

269. 019959 Ђорђевић Уро ше вић Ве ри ца
12000 По жа ре вац

270. 005793 Ђука но вић Вла ди мир
15320 Љу бо ви ја

271. 004462 Ђукић Дра га на
21000 Нови Сад

272. 003978 Ђукић Љи ља на
11210 Бе ог рад

273. 006397 Ђукић Ру жи ца
25260 Апатин

274. 005683 Ђукић Свет ла на
22000 Ср. Мит ро ви ца

275. 004376 Ђуко вић Љи ља на
24000 Су бо ти ца

276. 006068 Ђуко вић Стан ка
11000 Бе ог рад
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277. 004973 Ђурђевић Ли ди ја
11300 Сме де ре во

278. 000119 Ђурђевић Мир ја на
34000 Кра гу је вац

279. 004774 Ђурић Сне жа на
12000 По жа ре вац

280. 002993 Ђурић Сне жа на
21000 Нови Сад

281. 005579 Ђури шић Крин ка
11000 Бе ог рад

282. 000982 Ђуро вић Би ља на
11030 Бе ог рад

283. 005133 Ђуро вић Гор да на
11000 Бе ог рад

284. 006153 Ђуро вић Ма ри на
11000 Бе ог рад

285. 006498 Елез Дра га на
32300 Гор. Ми ла но вац

286. 005477 Ера ко вић Бран ки ца
11000 Бе ог рад

287. 006081 Ердог ли ја Свет ла на
11000 Бе ог рад

288. 010206 Жа ку ла Вес на
21241 Каћ

289. 006205 Же ра јић Адријана
11000 Бе ог рад

290. 006366 Жи ва ди но вић Рад ми ла
34000 Кра гу је вац

291. 005834 Жи ва но вић Вес на
34230 Гру жа

292. 004688 Жи ва но вић Гор да на
34000 Кра гу је вац

293. 005008 Жи ва но вић Дра га на
11000 Бе ог рад

294. 002292 Жи ва но вић Ми ли ја на
23000 Зре ња нин

295. 000003 Жи ван че вић Би ља на
11000 Бе ог рад

296. 005929 Жив ко вић Аца
11000 Бе ог рад

297. 006505 Жив ко вић Вес на
11000 Бе ог рад

298. 005546 Жив ко вић Гој ка
11070 Нови Бе ог рад

299. 005614 Жив ко вић Го ран
11060 Виш њи ца

300. 006254 Жив ко вић Да ни је ла
11070 Нови Бе ог рад

301. 005411 Жив ко вић Јеле на
31300 При је по ље

302. 001716 Жив ко вић Мир ја на
11320 Ве ли ка Пла на

303. 005223 Жив ко вић Слађана
18000 Ниш

304. 003628 Жив ко вић Сне жа на
21460 Врбас

305. 006741 Жив ко вић Спо мен ка
24000 Су бо ти ца

306. 006485 Жив че вић Јеле на
32300 Гор.Ми ла но вац

307. 004208 Жикић Сне жа на
18300 Пи рот

308. 006147 Жугић Рада
22303 Ба нов ци Ду нав

309. 006586 За ви шин Маја
21000 Нови Сад

310. 002303 Заг рађанин Да фин ка
22400 Рума

311. 006573 Зарић Де јан
32300 Гор. Ми ла но вац

312. 006116 Зарић Јеле на
34000 Кра гу је вац

313. 006322 Зви јер Ми ли ца
11000 Бе ог рад

314. 002524 Здрав ко вић Сла во љуб
11000 Бе ог рад

315. 019802 Зду нић Злат ко
21473 Маг лић

316. 000760 Зе ко вић Мирић Јеле на
11000 Бе ог рад

317. 006456 Зе ле но вић Ду шан
11000 Бе ог рад

318. 001389 Зе рем ски Бран ки ца
21000 Нови Сад

319. 002051 Зец Зла ти ца
11000 Бе ог рад

320. 020768 Зла та но вић Мир ја на
11147 Бе ог рад

321. 006296 Злат ко вић Са њи ца
18300 Пи рот

322. 001760 Ива но вић Би ља на
11132 Бе ог рад

323. 001048 Ива но вић Дра ган
22240 Шид

324. 006457 Ива но вић Зо ри ца
11000 Бе ог рад

325. 019360 Ива но вић Иван
11000 Бе ог рад

326. 006348 Ива но вић Љи ља на
11030 Бе ог рад
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327. 006123 Ива но вић Ма ри на
11080 Зе мун

328. 006324 Ива но вић Сла ви ца
32000 Ча чак

329. 006448 Иван че вић Влас та
22300 Ста ра Па зо ва

330. 005552 Иве зић Ива на
11070 Нови Бе ог рад

331. 006529 Иве ља Ми ле на
21432 Гај доб ра

332. 020746 Ивић Љу би ца
21000 Нови Сад

333. 001675 Ивко вић Дра ган
19350 Кња же вац

334. 006093 Ивко вић На ди ца
12374 Жа ба ри

335. 006179 Ивко вић Свет ла на
21000 Нови Сад

336. 002394 Иво ше вић Бра нис лав
11224 Врчин

337. 000453 Игња то вић Не над
11000 Бе ог рад

338. 016212 Игња то вић Обра до вић Сне жа на
11070 Нови Бе ог рад

339. 005479 Игња то вић Сло бо дан ка
11030 Бе ог рад

340. 005562 Илић Вес на
21000 Нови Сад

341. 006289 Илић Зо ри ца
32300 Гор. Ми ла но вац

342. 006572 Илић Иван
11000 Бе ог рад

343. 005480 Илић Ива на
18000 Ниш

344. 005964 Илић Јас ми на
18202 Гор ња Трна ва

345. 005238 Илић Ра дос лав
18000 Ниш

346. 004058 Илић Сања
26202 Гло гоњ

347. 000956 Илић Слађана
16000 Лес ко вац

348. 006521 Илић Сне жа на
11090 Бе ог рад

349. 005635 Илић Томић Јеле на
25000 Сом бор

350. 000715 Илиш ко вић Александра
11080 Зе мун

351. 000280 Илиш ко вић Дуб рав ка
22300 Ста ра Па зо ва

352. 002288 Имрић Слав ко
24000 Су бо ти ца

353. 005782 Ињац Зо ри ца
11090 Бе ог рад

354. 000357 Ињац Нада
24000 Су бо ти ца

355. 002360 Иса ков Нада
23300 Ки кин да

356. 000995 Иса ков Сла ви ца
21400 Бач ка Па лан ка

357. 002710 Јаво рац Мир ја на
31330 При бој

358. 001087 Јаков ље вић Ми лан
25250 Оџа ци

359. 006583 Јаков ље вић Ми ља на
34000 Кра гу је вац

360. 006442 Јаков ље вић Ра до ји чић Ма ри на
32300 Гор. Ми ла но вац

361. 006405 Јаков ље вић Срђан
11070 Нови Бе ог рад

362. 006022 Јаков ље вић Су за на
11080 Зе мун

363. 000703 Јакшић Зо ри ца
11000 Бе ог рад

364. 005504 Јанев ски Ди ја на
11000 Бе ог рад

365. 004901 Јан ко вић Би ља на
11000 Бе ог рад

366. 005781 Јан ко вић Бо ри вој
11000 Бе ог рад

367. 002199 Јан ко вић Вес на
11070 Нови Бе ог рад

368. 004300 Јан ко вић Дра га на
34000 Кра гу је вац

369. 005693 Јан ко вић Дра ги ца
11564 Сте по је вац

370. 006072 Јан ко вић Јеле на
11077 Нови Бе ог рад

371. 006152 Јан ко вић Јеле на
11126 Бе ог рад

372. 001446 Јан ко вић Јован ка
21241 Каћ

373. 000221 Јан ко вић Љи ља на
26000 Пан че во

374. 000910 Јан ко вић Љу бо мир
35230 Ћупри ја

375. 006018 Јан ко вић Ми од раг
18223 Дра же вац

376. 006509 Јан ко вић Сан ви ла
15000 Ша бац
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377. 004215 Јанус Љи ља на
11000 Бе ог рад

378. 006512 Јањић Ла зар
34000 Кра гу је вац

379. 006104 Јањић Ми лош
11070 Нови Бе ог рад

380. 005195 Јањиш Пет ра
11080 Зе мун

381. 004309 Јаћовић Го ри ца
11000 Бе ог рад

382. 004797 Јев ре мо вић Ми лан
18300 Пи рот

383. 020711 Јевтић Вес на
11000 Бе ог рад

384. 002958 Јевтић Дуб рав ка
11070 Нови Бе ог рад

385. 005482 Јевтић Јас ми на
18400 Про куп ље

386. 005790 Јевтић Мара
11500 Обре но вац

387. 003614 Јевтић Мир ја на
22000 Ср. Мит ро ви ца

388. 003767 Јевтић На та ша
11000 Бе ог рад

389. 002960 Јевтић Не вен ка
11070 Нови Бе ог рад

390. 005422 Јевтић Рада
11500 Обре но вац

391. 005788 Јевтић Ружић Бран ка
11500 Обре но вац

392. 007583 Јевтић Слав ко
11300 Сме де ре во

393. 000298 Јевтић Сне жа на
11070 Нови Бе ог рад

394. 000332 Јекић Рада
11000 Бе ог рад

395. 005809 Јела ча Сања
11070 Нови Бе ог рад

396. 005972 Јелен ко вић Ма ри ја
18000 Ниш

397. 006259 Јелић Сан дра
11423 Азања

398. 002400 Јелић Спо мен ка
11000 Бе ог рад

399. 006429 Јере мић Не бој ша
11000 Бе ог рад

400. 005162 Јер ко вић Вес на
24321 Мали Иђош

401. 003072 Јер ко вић Сло бо дан ка
23300 Ки кин да

402. 000749 Јова нић Гор да на
25260 Апатин

403. 006394 Јова но вић Бо јан
34000 Кра гу је вац

404. 006196 Јова но вић Да ни је ла
11273 Ба тај ни ца

405. 001709 Јова но вић Дра га на
18300 Пи рот

406. 001859 Јова но вић Зо ри ца
37000 Кру ше вац

407. 004190 Јова но вић Мил ка
11090 Бе ог рад

408. 006058 Јова но вић Сав ко вић Вес на
11000 Бе ог рад

409. 006163 Јова но вић Тања
18110 Ниш

410. 006416 Јова но вић Тат ја на
18300 Пи рот

411. 005926 Јован чић Бран ка
11000 Бе ог рад

412. 005639 Јовин Ма ри ја
26000 Пан че во

413. 006549 Јовић Ана
11000 Бе ог рад

414. 002450 Јовић Вес на
11000 Бе ог рад

415. 006587 Јовић Јеле на
34206 Кра гу је вац

416. 006403 Јови чић Ире на
11000 Бе ог рад

417. 005871 Јови чић Маја
11000 Бе ог рад

418. 002448 Јови чић Рис тић Нада
11080 Зе мун

419. 002181 Јокић Вес на
11000 Бе ог рад

420. 005903 Јордо вић Бо ја на
11070 Нови Бе ог рад

421. 005851 Јоси по вић Бош ко
11253 Срем чи ца

422. 005890 Јоси по вић Родић Би ља на
11351 Вин ча

423. 005000 Јоха Сла ви ца
21426 Вај ска

424. 000183 Југо вић Мира
22400 Рума

425. 005074 Ка ве џић Мар ко
22245 Мо ро вић

426. 004377 Ка лев ски Бран ков Би ља на
21205 Ср. Кар лов ци
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427. 005994 Ка лен де рац Бран ка
26232 Стар че во

428. 006523 Ка ли нић Љу би на
34000 Кра гу је вац

429. 006472 Ка ље вић Ми ли ца
31244 Ча је ти на

430. 006106 Кан дић Ива на
34300 Аранђело вац

431. 001517 Кан ка раш Зора
21000 Нови Сад

432. 006218 Ка пе ти на Не ве на
21000 Нови Сад

433. 006538 Кап ла ре вић Ми ли ца
34000 Кра гу је вац

434. 000349 Ка раи Лас ло
24000 Су бо ти ца

435. 006515 Ка раи Ли виа
24000 Су бо ти ца

436. 000135 Ка рак лић Да ни ца
31250 Ба ји на Баш та

437. 006094 Ка ра лић Ду шан
11000 Бе ог рад

438. 001424 Ка ра чо њи Ма ри ја
21220 Бе чеј

439. 001083 Ка ра џић Сне жа на
22305 Ста ри Ба нов ци

440. 002003 Кар лаш Гор да на
24000 Су бо ти ца

441. 020188 Ка сум Љи ља на
11000 Бе ог рад

442. 000836 Ке леч Ми ле на
21400 Бач ка Па лан ка

443. 003938 Кеча Зо ри ца
24000 Су бо ти ца

444. 006338 Ки та но вић Ива на
11070 Нови Бе ог рад

445. 004941 Киш доб ран ски Соња
11000 Бе ог рад

446. 005426 Кља јић Бран ки ца
21421 Карађорђево

447. 006411 Кља кић Тања
11000 Бе ог рад

448. 005873 Кне же вић Бо ја на
11300 Сме де ре во

449. 006428 Кне же вић Да ни је ла
11030 Бе ог рад

450. 004606 Кне же вић Да ни је ла
18000 Ниш

451. 000358 Кне же вић Сми ља на
24309 Карађорђево

452. 005642 Кне жић Слађана
22221 Лаћарак

453. 006560 Ко вач Анкица
24000 Су бо ти ца

454. 005425 Ко вач Јасна
21000 Нови Сад

455. 020747 Ко ва че вић Мир ја на
11080 Зе мун

456. 006443 Ко ва че вић Ти ја на
11070 Нови Бе ог рад

457. 001275 Ко ва чић Гор да на
11070 Нови Бе ог рад

458. 006098 Ко ле тар Дра га на
24000 Су бо ти ца

459. 005828 Ко лун џић Ва лен ти на
26000 Пан че во

460. 006489 Ко мар че вић Дра га на
11030 Бе ог рад

461. 005775 Ко ма ти на Виш ња
11080 Зе мун

462. 005985 Кон дић Јасна
21243 Ко виљ

463. 005045 Ко ње вић Бог дан
24341 Кри ва ја

464. 006281 Ко ње вић Ти ја на
24341 Кри ва ја

465. 006327 Ко па ња Ђукић Бо ја на
26000 Пан че во

466. 001437 Ко пу но вић Ле ге тин Дра ги ца
24000 Су бо ти ца

467. 002897 Кор бов ља но вић Ве ри ца
19320 Кла до во

468. 020375 Ко са но вић Мир ја на
11260 Умка

469. 006107 Кос тић Бо жи дар ка
25000 Сом бор

470. 006303 Кос тић Да ни ца
34000 Кра гу је вац

471. 004985 Кос тић Јас ми на
18000 Ниш

472. 006049 Кос тић Ми лен ко вић Нела
18300 Пи рот

473. 003963 Кос тић Сто ја дин
17520 Бу ја но вац

474. 006204 Коцић Би ља на
11000 Бе ог рад

475. 005542 Коцић Маја
21000 Нови Сад

476. 006396 Ко ше вић Ми ли ца
11211 Бор ча
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477. 000254 Крај но вић Бра нис ла ва
11050 Бе ог рад

478. 020772 Кра сић Рада
11000 Бе ог рад

479. 006480 Крга Вес на
22000 Ср. Мит ро ви ца

480. 002358 Кре со ја Слав ка
21213 Зма је во

481. 005942 Крста јић На та ша
21411 Бе геч

482. 013458 Крстић Крсти мир
35250 Параћин

483. 004852 Крстић Лила
18000 Ниш

484. 006317 Крстић Обра до вић Свет ла на
18000 Ниш

485. 000248 Крча ди нац Дра га на
26000 Пан че во

486. 006540 Куз ма но вић Јас ми на
11000 Бе ог рад

487. 006010 Кум ба ра Ми лан
11000 Бе ог рад

488. 006161 Ла бан Тања
34000 Кра гу је вац

489. 003887 Ла бо вић Мир ја на
11000 Бе ог рад

490. 004472 Ла же тић Вера
21400 Бач ка Па лан ка

491. 002257 Ла за ре вић Ми лан ка
34000 Кра гу је вац

492. 005846 Лазић Би ља на
11070 Нови Бе ог рад

493. 000595 Лазић Љи ља на
11000 Бе ог рад

494. 001920 Лазић Олги ца
18000 Ниш

495. 006477 Ла ло вић Бо јан
11000 Бе ог рад

496. 006476 Ла ло вић Бран ко
11000 Бе ог рад

497. 005826 Ла ло вић Мир ја на
11000 Бе ог рад

498. 019759 Лас ло Ги зе ла
24230 Ада

499. 020061 Лас ло Зол тан
24430 Ада

500. 001650 Лат ко вић Зо ри ца
21000 Нови Сад

501. 002816 Ле по је вић Пред раг
12300 Пет ро вац

502. 005888 Лилић Александра
18300 Пи рот

503. 006467 Ли сов Ма ри ја
21000 Нови Сад

504. 005737 Лит ви нен ко Ни ко ла
11050 Бе ог рад

505. 000304 Ли чи на Мара
11000 Бе ог рад

506. 005158 Лов рен ски Иси до ра
23330 Нови Кне же вац

507. 001518 Лон чар Вера
21000 Нови Сад

508. 004374 Ло шон ци Јас мин ка
24000 Су бо ти ца

509. 004188 Лу го ња Александар
11000 Бе ог рад

510. 005648 Лукић Александра
11030 Бе ог рад

511. 006167 Лукић Го ри ца
11000 Бе ог рад

512. 006329 Лукић Дра ги ша
22211 Ве ли ки Ра дин ци

513. 005647 Лукић Не бој ша
11030 Бе ог рад

514. 006592 Лукић Не над
11000 Бе ог рад

515. 005718 Лукић Тат ја на
11030 Бе ог рад

516. 004957 Лу ко вић Бран ка
11080 Зе мун

517. 002313 Лу ко вић Љи ља на
32250 Ива њи ца

518. 006495 Лулић Ду ши ца
11050 Бе ог рад

519. 005787 Лучић Дра ги ца
21000 Нови Сад

520. 006571 Љу би чић Маја
11250 Бе ог рад

521. 005663 Љу бо вић Габ ри ел ла
24000 Су бо ти ца

522. 006158 Љу бо ми ро вић Бран ки ца
11500 Обре но вац

523. 006258 Љу то вац Вес на
21243 Ко виљ

524. 006451 Ма јор ски Тат ја на
22300 Ста ра Па зо ва

525. 006119 Мај сто ро вић Дра га на
25260 Апатин

526. 003491 Мак си мо вић Дра ги ца
19320 Кла до во
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527. 020799 Мак си мо вић Ми лој ка
31300 При је по ље

528. 006052 Мак со вић Рада
11000 Бе ог рад

529. 019833 Ма ле тић Љи ља на
23000 Зре ња нин

530. 000714 Ма леш Мар ги та
25260 Апатин

531. 005649 Ма ле ше вић Љи ља на
21413 Че ла ре во

532. 005950 Ма ле ше вић Оли ве ра
11070 Нови Бе ог рад

533. 006221 Малић Ма ри ја
21000 Нови Сад

534. 000440 Ма ло ба бић Љи ља на
11070 Нови Бе ог рад

535. 006230 Маљ ко вић Дра га на
23300 Ки кин да

536. 001009 Ман дић Бла жен ка
21000 Нови Сад

537. 005561 Ман дић Јели ца
11130 Калуђери ца

538. 001074 Ма ној ло вић Јован ка
19000 За је чар

539. 020604 Ма ра вић Маја
11070 Нови Бе ог рад

540. 006555 Ма ри ја но вић Зо ри ца
11000 Бе ог рад

541. 004495 Ма рин Дра га на
26000 Пан че во

542. 006493 Ма рин ко вић Александра
16000 Лес ко вац

543. 006435 Ма рин ко вић Бој ка
15318 Мали Звор ник

544. 001479 Ма рин ко вић Дра га на
19350 Кња же вац

545. 006591 Ма рин ко вић Мар ко
11077 Нови Бе ог рад

546. 001922 Ма рин ко вић Ми рос лав
18000 Ниш

547. 005870 Марић Ана
11160 Бе ог рад

548. 005589 Марић На та ша
17500 Вра ње

549. 006514 Ма ри чић Ива на
11251 Оструж ни ца

550. 006032 Мар ја но вић Ду шан
11000 Бе ог рад

551. 003686 Мар ја но вић Ми ли ца
26000 Пан че во

552. 001990 Мар ко вић Аница
24000 Су бо ти ца

553. 001524 Мар ко вић Анкица
19350 Кња же вац

554. 005590 Мар ко вић Бран ка
11000 Бе ог рад

555. 005848 Мар ко вић Јас ми на
35250 Параћин

556. 006134 Мар ко вић Јеле на
18000 Ниш

557. 005918 Мар ко вић Ма ри на
35230 Ћупри ја

558. Р—3-4895 Мар ко вић Мир ја на
17530 Сур ду ли ца

559. 006028 Мар ко вић Ми рос ла ва
11070 Нови Бе ог рад

560. 006279 Мар ко вић Оли ве ра
11210 Бе ог рад

561. 005431 Мар ко вић Ра ден ка
11271 Сур чин

562. 000470 Мар ко вић Су за на
11070 Нови Бе ог рад

563. 019961 Ма сал Ми он ка
18220 Алексинац

564. 020689 Ма та вуљ Љи ља на
11070 Нови Бе ог рад

565. 006219 Матић Јас ми на
21000 Нови Сад

566. 005419 Матић Јеле на
11000 Бе ог рад

567. 006299 Матић Јова на
34300 Аранђело вац

568. 001556 Матић Не вен ка
11160 Бе ог рад

569. 006584 Ма то вић Јеле на
34000 Кра гу је вац

570. 004690 Ма то вић Љу би на
34000 Кра гу је вац

571. 005995 Ма тушћак Олга
21000 Нови Сад

572. 005839 Ма чек Ни ки ца
11070 Нови Бе ог рад

573. 005432 Машић Вес на
11231 Рес ник

574. 005759 Ме де ни ца Вес на
11160 Бе ог рад

575. 000451 Ме ти кош Нада
11000 Бе ог рад

576. 006198 Ми ја и ло вић Оли ве ра
36000 Кра ље во
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577. 003907 Ми јал ко вић Сања
11307 Ри то пек

578. 005876 Ми ја ље вић Маја
11070 Нови Бе ог рад

579. 006494 Ми ја то вић Дра га на
23300 Ки кин да

580. 006589 Ми јуш ко вић Ксе ни ја
11000 Бе ог рад

581. 005483 Мик лич Свет ла на
21400 Бач ка Па лан ка

582. 006274 Ми ла ди но вић Су за на
34000 Кра гу је вац

583. 006164 Ми ла нов Би ља на
24400 Сен та

584. 001904 Ми ла но вић Гру ји ца
37000 Кру ше вац

585. 005865 Ми ла но вић Зо ри ца
11000 Бе ог рад

586. 000758 Ми ла но вић Јас мин ка
11080 Зе мун

587. 006267 Ми ла но вић Ми ли ца
34000 Кра гу је вац

588. 001616 Ми ла чић Дра ги ца
21460 Врбас

589. 006569 Ми ле нић Јеле на
34000 Кра гу је вац

590. 003738 Ми лен ко вић Би ља на
11070 Нови Бе ог рад

591. 005825 Ми лен ко вић Вес на
11000 Бе ог рад

592. 001998 Ми лен ко вић Да ни ло
18400 Про куп ље

593. 006552 Ми лен ко вић Дра ган
36000 Кра ље во

594. 001528 Ми лен ко вић Звез дан
19350 Кња же вац

595. 004136 Ми лен ко вић Млађана
12000 По жа ре вац

596. 003529 Ми ле тић Ми ли сав
16240 Мед веђа

597. 002898 Ми ли во јац Свет ла на
21000 Нови Сад

598. 013553 Ми ли во је вић Див на
11090 Бе ог рад

599. 000375 Ми ли је вић Еми на
11500 Обре но вац

600. 006474 Ми лин ко вић Јас ми на
11070 Нови Бе ог рад

601. 004816 Ми ли сав ље вић Гор да на
24000 Су бо ти ца

602. 005738 Милић Александра
18000 Ниш

603. 005998 Милић Сла ви ца
18000 Ниш

604. 006755 Милићевић Анђелка
18430 Кур шум ли ја

605. 001234 Милићевић Љу би ша
18420 Бла це

606. 002477 Мил ков ски Тат ја на
26220 Ко вин

607. 003098 Ми ло ва но вић Вера
26300 Вршац

608. 004891 Ми ло ва но вић Вес на
18000 Ниш

609. 006216 Ми ло ва но вић Зо ри ца
11090 Бе ог рад

610. 000885 Ми ло ва но вић Ра дој ка
22400 Рума

611. 005500 Ми ло ва но вић Соња
11000 Бе ог рад

612. 005219 Ми ло ва но вић Сте ван
11000 Бе ог рад

613. 019923 Ми ло вић Дра га на
11000 Бе ог рад

614. 020397 Ми ло је вић Дра ган
11060 Бе ог рад

615. 006565 Ми ло је вић Ма ри ја
34000 Кра гу је вац

616. 005606 Ми ло је вић Ми лош
11160 Бе ог рад

617. 005652 Ми ло сав љев Ру жи ца
23271 Ку ма не

618. 000257 Ми ло сав ље вић Александар
11000 Бе ог рад

619. 006391 Ми ло сав ље вић Јеле на
25250 Оџа ци

620. 004848 Ми ло сав ље вић Ру жи ца
18000 Ниш

621. 020048 Ми ло сав ље вић Сне жа на
11136 Бе ог рад

622. 006323 Ми ло ше вић Ана
34000 Кра гу је вац

623. 006330 Ми ло ше вић Ле па на
11000 Бе ог рад

624. 006318 Ми ло ше вић Тат ја на
21000 Нови Сад

625. 005975 Ми лу ти но вић Ду ши ца
37258 Доњи Крчин

626. 005564 Миљ ко вић Тат ја на
21400 Бач ка Па лан ка
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627. 001233 Ми љуш Ерић Јас мин ка
25250 Оџа ци

628. 002247 Мимић Иван
11000 Бе ог рад

629. 020695 Ми на ко вић На та ша
11000 Ра ко ви ца

630. 005729 Минић Да ни је ла
11070 Нови Бе ог рад

631. 003109 Минић Ма ну е ла
26300 Вршац

632. 006206 Ми о чи но вић Пред раг
11284 Угри нов ци

633. 001717 Мир кић Ра до мир
31210 По же га

634. 003050 Мир ков Ста нис лав
23300 Ки кин да

635. 006059 Мир ко вић Зо ран
15000 Ша бац

636. 020134 Мир ко вић Љу би ца
22400 Рума

637. 004273 Мир ко вић Мир ја на
25260 Апатин

638. 006473 Мир ко вић Не над
11080 Зе мун

639. 002291 Ми ро са вић Гор да на
21000 Нови Сад

640. 006581 Ми ро сав љев Да ни ца
26300 Вршац

641. 006271 Ми ро сав ље вић Јеле на
11211 Бор ча

642. 005981 Ми ро сав ље вић Спа со је вић Јеле на
11000 Бе ог рад

643. 001159 Мир ча Мик ша
26000 Пан че во

644. 006078 Митић Јас ми на
11253 Срем чи ца

645. 006189 Митић Јеле на
11000 Бе ог рад

646. 006563 Митић Сан дра
18106 Ниш

647. 001238 Мит ко вић Ми рос лав
18000 Ниш

648. 004315 Мит рић Ма ри ја на
25230 Кула

649. 005795 Мит ро вић Ана
11000 Бе ог рад

650. 004987 Мит ро вић Го ран
18229 Моз го во

651. 005928 Мит ро вић Да ни је ла
18106 Доња Вре жи на

652. 003321 Мит ро вић Спо мен ка
11000 Бе ог рад

653. 005121 Мићић Љер ка
21208 Ср. Ка ме ни ца

654. 004252 Мићић Ми ле на
11000 Бе ог рад

655. 005594 Мићовић Дра ги ца
11030 Бе ог рад

656. 001432 Ми ха и ло вић Су за на
24000 Су бо ти ца

657. 004759 Ми хај ло вић Би ља на
11000 Бе ог рад

658. 006502 Ми хај ло вић Вес на
21000 Нови Сад

659. 019518 Ми хај ло вић Ива на
16000 Лес ко вац

660. 006347 Ми хај ло вић Јеле на
21000 Нови Сад

661. 006305 Ми хај ло вић Са не ла
26300 Вршац

662. 000835 Ми хај лов ски Љи ља на
23000 Зре ња нин

663. 004503 Мичић Ду шан ка
11271 Сур чин

664. 006325 Мишић Ма ри на
18000 Ниш

665. 005176 Мишић Ра до са ва
12208 Кос то лац

666. 000712 Миш ко вић Бра нис ла ва
11080 Зе мун

667. 002829 Миш ко вић Да ни ца
11000 Бе ог рад

668. 005187 Мла де но вић Ми лан ка
11273 Ба тај ни ца

669. 006250 Мла де но вић Сања
11070 Нови Бе ог рад

670. 001434 Млађено вић Сње жа на
24000 Су бо ти ца

671. 005989 Мо ље вић Жељ ко
11000 Бе ог рад

672. 002828 Мо хан Ма ри ја
26361 Лок ве

673. 000123 Мрда ко вић Сне жа на
11135 Бе ог рад

674. 001571 Мрке ла Рад ми ла
21000 Нови Сад

675. 004900 Мулић Да ни је ла
11000 Бе ог рад

676. 004117 Мусић Рад ми ла
21460 Врбас
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677. 006389 Нак рај кућин Дра го љуб
11030 Бе ог рад

678. 005438 Нанић Дра га на
11000 Бе ог рад

679. 000197 На пи ја ло Мир ја на
25000 Сом бор

680. 005868 На у мо вић Ти ја на
11000 Бе ог рад

681. 000729 На у мов ска Ка ри ко Ка лин ка
21000 Нови Сад

682. 006197 Не дељ ко вић Ду ши ца
34000 Кра гу је вац

683. 006242 Не дељ ко вић Сне жа на
15314 Кру пањ

684. 002819 Не на дов Дра ги ца
11000 Бе ог рад

685. 005129 Не нин Дра га на
23000 Зре ња нин

686. 001392 Нешић Вес на
11000 Бе ог рад

687. 006302 Нешић Го ран
11300 Сме де ре во

688. 001632 Ни ке тић Вла ди мир
21000 Нови Сад

689. 005905 Ни ке тић Јова на
34000 Кра гу је вац

690. 005117 Никић Ма ри ја на
24000 Су бо ти ца

691. 002098 Никић Ми ло рад
21000 Нови Сад

692. 020279 Никић На та ша
11000 Бе ог рад

693. 020412 Ни ко ди је вић Дра га на
18000 Ниш

694. 006501 Ни ко лин Све то зар
26300 Вршац

695. 006524 Ни ко лић Александар
18424 Доња Ко њу ша

696. 009216 Ни ко лић Анкица
18300 Пи рот

697. 001155 Ни ко лић Бо сиљ ка
26000 Пан че во

698. 001636 Ни ко лић Бра нис лав
12300 Пет ро вац

699. 005823 Ни ко лић Ва лен ти на
11070 Нови Бе ог рад

700. 006183 Ни ко лић Гор да на
21000 Нови Сад

701. 005773 Ни ко лић Да ни је ла
21000 Нови Сад

702. 002335 Ни ко лић Дра ги ша
12000 По жа ре вац

703. 006307 Ни ко лић Ђорђевић Ма ри ја
18300 Пи рот

704. 006377 Ни ко лић Здрав ка
34000 Кра гу је вац

705. 006574 Ни ко лић Иван
18000 Ниш

706. 006352 Ни ко лић Јас ми на
11210 Бе ог рад

707. 006090 Ни ко лић Јас мин ка
12300 Пет ро вац

708. 005805 Ни ко лић Јеле на
18000 Ниш

709. 006393 Ни ко лић Јеле на
31000 Ужи це

710. 006525 Ни ко лић Јели ца
15000 Ша бац

711. 006312 Ни ко лић Љи ља на
24000 Су бо ти ца

712. 020567 Ни ко лић Олги ца
17530 Сур ду ли ца

713. 006100 Ни ко лић Сне жа на
11000 Бе ог рад

714. 000091 Ни ко лић Сне жа на
34000 Кра гу је вац

715. 006500 Ни ко лов ска На та ша
12000 По жа ре вац

716. 006453 Нин ко вић Вед ра на
15300 Лоз ни ца

717. 006437 Нин ко вић Гор да на
11000 Бе ог рад

718. 006070 Нин ко вић Да ни је ла
21410 Фу тог

719. 005440 Нин ко вић Свет ла на
26000 Пан че во

720. 003722 Нин чић Ли ди ја
11070 Нови Бе ог рад

721. 006182 Но ва ко вић Бран ко
36000 Кра ље во

722. 001780 Но ва ко вић Вера
11000 Бе ог рад

723. 006516 Но ва ко вић Зо ра на
22000 Ср. Мит ро ви ца

724. 005714 Но ва ко вић Соња
11550 Ла за ре вац

725. 005760 Нов ко вић Лена
18000 Ниш

726. 005844 Нуж да Тања
22241 Ва ши ца
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727. 006208 Обра до вић Вера
11000 Бе ог рад

728. 001819 Обра до вић Вес на
22400 Рума

729. 006423 Обра до вић Дра га на
11500 Обре но вац

730. 006400 Обра до вић Јеле на
11030 Бе ог рад

731. 001431 Обра до вић Мир ја на
24000 Су бо ти ца

732. 004921 Ову ка Нада
11210 Бе ог рад

733. 001245 Огње но вић Љи ља на
23253 Ко нак

734. 005822 Огње но вић Мар га ре та
25000 Сом бор

735. 014171 Огри зо вић Гор да на
24311 Њего ше во

736. 001020 Окрај нов Во јис ла ва
11070 Нови Бе ог рад

737. 000220 Оку ка Рад ми ла
26000 Пан че во

738. 005567 Опа лић Ни ко ла
21000 Нови Сад

739. 006067 Опа лић Су за на
21205 Ср. Кар лов ци

740. 001559 Орељ Вера
25260 Апатин

741. 004923 Орло вић Тат ја на
11000 Бе ог рад

742. 002042 Осто јић Не бој ша
11070 Нови Бе ог рад

743. 020728 Оџић Ко виљ ка
21131 Пет ро ва ра дин

744. 000164 Павић Сне жа на
11070 Нови Бе ог рад

745. 005658 Пав ков Ма ри ца
25223 Си вац

746. 006214 Пав лићевић Јеле на
11070 Нови Бе ог рад

747. 006463 Пав ло вић Александра
22303 Нови Ба нов ци

748. 006180 Пав ло вић Ива на
11070 Нови Бе ог рад

749. 005838 Пав ло вић Ми љан
11000 Бе ог рад

750. 006199 Пав ло вић Ни ко ла
34300 Аранђело вац

751. 020276 Пав ло вић Слађана
18000 Ниш

752. 005660 Пав ло вић Сне жа на
11060 Бе ог рад

753. 002831 Пак ља нац Сла ви ца
11000 Бе ог рад

754. 019071 Па либрк Бра нис лав
11212 Овча

755. 006398 Па либрк Ни ко лић Сла ви ца
11000 Бе ог рад

756. 004996 Па на јо то вић Дра ган
18300 Пи рот

757. 005487 Па на јо то вић Ми ли ца
11070 Нови Бе ог рад

758. 006280 Панић Ми ре ла
11077 Нови Бе ог рад

759. 002944 Панић Ми рос ла ва
21400 Бач ка Па лан ка

760. 005711 Панић Сне жа на
11000 Бе ог рад

761. 005812 Пан те лић Ка та ри на
11070 Нови Бе ог рад

762. 006176 Пан те лић Ми ла на
37000 Кру ше вац

763. 006215 Пан тић Вла ди мир
34000 Кра гу је вац

764. 005921 Пан тић Ма ри ја
11000 Бе ог рад

765. 003586 Пан то вић Мир ја на
18430 Кур шум ли ја

766. 000721 Пан чић Јеле на
18000 Ниш

767. 006562 Пан чо ван Де ни са
26300 Вршац

768. 006343 Па у но вић Ка та ри на
11000 Бе ог рад

769. 001771 Па ча риз Злат ко
11279 Беч мен

770. 005357 Пе јин Пе тар
25223 Си вац

771. 005925 Пе јо вић Ма ти је вић Ана
11070 Нови Бе ог рад

772. 005886 Пеј чић Мила
18330 Ба буш ни ца

773. 001094 Пеј чић Рад ми ла
11000 Бе ог рад

774. 004078 Пеј чић Сне жа на
11000 Бе ог рад

775. 006519 Перић Љи ља на
11070 Нови Бе ог рад

776. 004715 Перић Ми ло рад
21234 Бач ки Јарак
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777. 001146 Перић Ми од раг
18202 Доња Трна ва

778. 006075 Перић Мир ја на
31000 Ужи це

779. 006275 Перић Свет ла на
18202 Доња Трна ва

780. 006532 Пе ри шић Но ва ко вић Јеле на
11000 Виш њич ка бања

781. 006388 Пер ко вић Александра
21000 Нови Сад

782. 005458 Пе ру ни чић Бо ја на
25000 Сом бор

783. 001306 Пе тер Јожа Пи рош ка
21220 Бе чеј

784. 019731 Пет ко вић Ми ли ца
11000 Бе ог рад

785. 005509 Пет ко вић На та ша
23260 Пер лез

786. 002341 Пет ко вић Сло бо дан ка
11070 Нови Бе ог рад

787. 003019 Пет ра ши но вић Дара
37230 Александровац

788. 006056 Пет рев ска Ива на
21000 Нови Сад

789. 005740 Пет рев ска Ми рос ла ва
11070 Нови Бе ог рад

790. 006024 Пет рић Ду шан ка
21400 Бач ка Па лан ка

791. 000234 Пет ри че вић Ми ле на
12000 По жа ре вац

792. 003015 Пет ров Гор да на
23300 Ки кин да

793. 000328 Пет ров Дра ган
18410 До ље вац

794. 005597 Пет ров Маја
23208 Еле мир

795. 004409 Пет ро вић Деса
34000 Кра гу је вац

796. 006270 Пет ро вић Дра га на
34000 Кра гу је вац

797. 004217 Пет ро вић Дра га на
23300 Ки кин да

798. 006335 Пет ро вић Ду ши ца
31210 По же га

799. 005777 Пет ро вић Јасна
21000 Нови Сад

800. 006126 Пет ро вић Ма ри ја
18310 Бела Па лан ка

801. 006184 Пет ро вић Ма ри ја
34000 Кра гу је вац

802. 005741 Пет ро вић Не вен ка
11000 Бе ог рад

803. 005401 Пет ро вић Пред раг
11130 Калуђери ца

804. 005444 Пет ро вић Ру жи ца
26000 Пан че во

805. 006535 Пет ро вић Сан дра
11077 Нови Бе ог рад

806. 002525 Пет ро вић Саша
21000 Нови Сад

807. 020175 Пет ру шев ски Ти ја нић Кети
11070 Нови Бе ог рад

808. 005038 Пешић Ива на
18300 Пи рот

809. 001501 Пешић Сне жа на
36210 Врњач ка Бања

810. 005804 Пи ли по вић Ђорђе
21400 Бач ка Па лан ка

811. 005569 Пје вац Мара
21000 Нови Сад

812. 004931 Плав шић Ми ли ца
22000 Ср. Мит ро ви ца

813. 006247 Плав шић Су за на
25000 Сом бор

814. 006576 Пла зи нић Сања
32300 Гор. Ми ла но вац

815. 005406 Пла нин чић Гор да на
21410 Фу тог

816. 000878 Плач ков Ми од раг
21220 Бе чеј

817. 006181 По ју жи на Гор да на
11000 Бе ог рад

818. 003737 По ње вић Сла вој ка
21400 Бач ка Па лан ка

819. 006422 По по вић Бо ја на
15000 Ша бац

820. 001383 По по вић Вес на
11080 Зе мун

821. 006468 По по вић Дра га на
15318 Мали Звор ник

822. 003328 По по вић Зла то мир
12000 По жа ре вац

823. 005944 По по вић Ле по са ва
34000 Кра гу је вац

824. 005753 По по вић Љи ља на
11222 Јајин ци

825. 006170 По по вић Ми ли ја на
15353 Ма јур

826. 003590 По по вић Сне жа на
11000 Бе ог рад
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827. 004971 По по вић Тања
18000 Ниш

828. 006431 Пор ча Са не ла
21000 Нови Сад

829. 005801 Пра ли ца Да ли бор ка
21420 Бач

830. 006054 Пра мен ко вић Са не ла
36320 Ту тин

831. 006350 Пра њић Ми ли ца
11080 Зе мун

832. 006548 Праш та ло Ми лош
21000 Нови Сад

833. 005748 Пре до лац Ма ри ја
11000 Бе ог рад

834. 006541 Пре ље вић Ва хи да
36300 Нови Па зар

835. 000351 Пре ра до вић Љу би ца
24300 Бач ка То по ла

836. 006520 Пре ра до вић Ма рин ков Мир ја на
11211 Бе ог рад

837. 006390 При бић Сања
11080 Зе мун

838. 006064 Про тић Сње жа на
11000 Бе ог рад

839. 005743 Прот рка Ми лан
34000 Кра гу је вац

840. 013703 Пу дар Жар ко
25270 Без дан

841. 005010 Пујић Би ља на
11080 Зе мун

842. 000937 Пу лиг рач ки Дра ган
23272 Нови Бе чеј

843. 001905 Пу ха лић Јас ми на
22000 Ср. Мит ро ви ца

844. 001767 Пу ше вић Ка та ри на
11070 Нови Бе ог рад

845. 006133 Ра да ко вић Јас ми на
36214 Врба

846. 020765 Ра да ко вић Јела
11030 Бе ог рад

847. 005764 Ра ди во је вић Вес на
11000 Бе ог рад

848. 006146 Ра ди во је вић Ти ја на
11070 Нови Бе ог рад

849. 004213 Ра ди вој ша Ми ле на
23300 Ки кин да

850. 006137 Радић Јеле на
37000 Кру ше вац

851. 006577 Радић Ма ри ја
26222 Ба ва ниш те

852. 005742 Радић Мир ја на
14000 Ва ље во

853. 020770 Рад ма но вић Сви јет ла на
11080 Зе мун

854. 005553 Ра до ва но вић Јеле на
11090 Бе ог рад

855. 004616 Ра до ва но вић Ли ди ја
11080 Зе мун

856. 005572 Ра до ва но вић Љу би ца
21000 Нови Сад

857. 005832 Ра до ва но вић Мир ја на
11500 Обре но вац

858. 006228 Ра до вић Мир ја на
11211 Бор ча

859. 000475 Ра до је вић Александра
21460 Врбас

860. 003192 Ра до ји чић Ма ри ја на
26300 Вршац

861. 006517 Ра до ји чић Мар ко
26300 Вршац

862. 006046 Ра дој чић Душ ко
21000 Нови Сад

863. 006462 Ра до њић Срђан
11000 Бе ог рад

864. 002883 Ра до сав ље вић Дра га на
11000 Бе ог рад

865. 005943 Ра до сав ље вић Јела
11420 См. Па лан ка

866. 004786 Ра дош Свјет ла на
11000 Бе ог рад

867. 000899 Ра ду лов Мира
23000 Зре ња нин

868. 002906 Ра ду ло вић Јеле на
21000 Нови Сад

869. 020657 Ра ду ло вић Југос лав ка
37230 Александровац

870. 000771 Ра ду ло вић Субић Мир ја на
23240 Се чањ

871. 005797 Ра ду ло вић Тат ја на
11000 Бе ог рад

872. 001875 Ра ду син Свет ла на
34300 Аранђело вац

873. 003206 Рађено вић Сне жа на
26300 Вршац

874. 006227 Раић Бра нис лав
11030 Бе ог рад

875. 006080 Раић Иван ка
11000 Бе ог рад

876. 006588 Рајић Зла та
34000 Кра гу је вац
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877. 005796 Рајић Не бој ша
12000 По жа ре вац

878. 006263 Рај ков Ана
11070 Нови Бе ог рад

879. 006212 Рај ко вић Александра
21000 Нови Сад

880. 006414 Рај ко вић Дра га на
18000 Ниш

881. 006234 Ра ки та На та ша
21410 Фу тог

882. 005514 Ракић Јеле на
22221 Лаћарак

883. 006533 Ракић Сања
11090 Бе ог рад

884. 006156 Ра ко њац Бо ја на
34000 Кра гу је вац

885. 001849 Ра ко њац Иван ка
34000 Кра гу је вац

886. 004192 Ранђело вић Слађана
19000 За је чар

887. 006272 Ран ко вић Александар
34234 Доња Трна ва

888. 005689 Рат ко вић Не бој ша
11077 Нови Бе ог рад

889. 020427 Раце Зла тан
11000 Бе ог рад

890. 005571 Раце Изток
11070 Нови Бе ог рад

891. 006578 Раш ков Иза бе ла
23272 Нови Бе чеј

892. 005974 Раш ко вић Би ља на
34000 Кра гу је вац

893. 004612 Раш ко вић Бо ја на
11550 Ла за ре вац

894. 000235 Раш ко вић Зо ри ца
24000 Су бо ти ца

895. 005516 Раш ко вић Не бој ша
21000 Нови Сад

896. 005991 Рво вић Александар
26220 Ко вин

897. 003219 Рекић Рада
26300 Вршац

898. 005573 Рељић Љи ља на
11080 Зе мун

899. 006507 Ре па јић Сања
11000 Бе ог рад

900. 002065 Ре пац Сне жа на
11090 Бе ог рад

901. 001748 Ре џе по вић Нер ми на
36320 Ту тин

902. 004372 Рис та но вић Сне жа на
24000 Су бо ти ца

903. 005816 Рис тић Љи ља на
11080 Зе мун

904. 006407 Рис тић Не бој ша
38232 Лип љан

905. 006341 Рис тић Ни ко ла
19250 Мај дан пек

906. 002447 Рис тић Оли ве ра
17530 Сур ду ли ца

907. 006382 Рис то вић Бош ко
11000 Бе ог рад

908. 005933 Родић Ми ле на
11300 Сме де ре во

909. 005875 Ро ло вић Сан дра
11210 Ко теж

910. 006557 Ромић Швец Соња
25000 Сом бор

911. 005883 Ружић Инис
18320 Ди мит ров град

912. 006384 Ружић Миља
11250 Же лез ник

913. 002830 Савић Бо бан
38220 Кос. Мит ро ви ца

914. 006559 Савић Жи ки ца
11000 Бе ог рад

915. 006284 Савић Јеле на
11412 Мар ко вац

916. 005456 Савић Јеле на
11277 Угри нов ци

917. 006135 Савић Јеле на
23219 Вој во да Сте па

918. 006194 Савић Љу би ца
11030 Бе ог рад

919. 006240 Савић Ма ри ја
18430 Кур шум ли ја

920. 004766 Савић Ми ле на
23000 Зре ња нин

921. 001733 Са до вић Му ка де са
36320 Ту тун

922. 001014 Са мар џи ја Ра дој ка
11213 Па дин ска ске ла

923. 006099 Сарић Сла ви ца
15225 Вла ди мир ци

924. 006387 Сар та Да вор
15000 Ша бац

925. 005199 Све то за ре вић Јас мин ка
19300 Не го тин

926. 001124 Свир чев Саша
24000 Су бо ти ца
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927. 006508 Се ге дин ски Неда
21000 Нови Сад

928. 005517 Сед ла рик Мир ја на
11050 Бе ог рад

929. 000365 Се киц ки Ви до са ва
21000 Нови Сад

930. 005965 Сер да ре вић Дра га на
11000 Бе ог рад

931. 000877 Силађи Габ ри е ла
23320 Чока

932. 005719 Си мин Оли ве ра
21241 Каћ

933. 004922 Симић Ва лен ти на
11253 Срем чи ца

934. 005667 Симић Дра ган
11500 Обре но вац

935. 019483 Симић Ми ле на
11090 Бе ог рад

936. 005992 Симић Мла ден
11070 Нови Бе ог рад

937. 005904 Симић Сања
11253 Срем чи ца

938. 002755 Си мо но вић Жи ки ца
34000 Кра гу је вац

939. 006553 Синђелић Ни ко ла
11000 Бе ог рад

940. 020716 Си но бад Ма ри ја
11070 Нови Бе ог рад

941. 006528 Си ро ма Ма риа
26210 Ко ва чи ца

942. 005820 Сје ран Деса
24000 Су бо ти ца

943. 003406 Скен де ро вић Ката
24000 Су бо ти ца

944. 020737 Скоп љак Кре со вић Слађана
11040 Бе ог рад

945. 006145 Слав ко вић Јеле на
11000 Бе ог рад

946. 005952 Сла до је вић Иси до ра
21000 Нови Сад

947. 006186 Сли јеп че вић Гор да на
21000 Нови Сад

948. 005720 Сма јић Јован ка
21131 Пет ро ва ра дин

949. 003766 Сми ља нић Јасна
11000 Бе ог рад

950. 001728 Сми ља нић Сне жа на
31210 По же га

951. 000991 Смо ља но вић Бра нис лав
11000 Бе ог рад

952. 005518 Со виљ Дра го љуб
15000 Ша бац

953. 005669 Сокић Мир ја на
21000 Нови Сад

954. 001634 Со ла ре вић Ми лан ка
21000 Нови Сад

955. 001462 Спа сић Ми ли ца
11070 Нови Бе ог рад

956. 000734 Спа сић Мил ка
34227 Ба то чи на

957. 006171 Спа со је вић Ма ри на
34000 Кра гу је вац

958. 002523 Срда но вић Мира
22000 Ср. Мит ро ви ца

959. 004297 Сре мац Сла ви ца
22240 Шид

960. 006579 Стај ко вић На та ша
11080 Зе мун

961. 004936 Ста ле то вић Та ти ја на
11000 Бе ог рад

962. 005250 Ста ме нић Љиља
11000 Бе ог рад

963. 005857 Ста мен ко вић Јеле на
11080 Зе мун

964. 005792 Ста мен ко вић Ма ри ја
11080 Зе мун

965. 006337 Ста мен ко вић Свет ла на
11130 Калуђери ца

966. 005750 Ста мен ко вић Слађана
11000 Бе ог рад

967. 004863 Ста ни вук Ни ко ла
24300 Бач ка То по ла

968. 005519 Ста ни ми ро вић Та на си је вић Дра га на
11070 Нови Бе ог рад

969. 005983 Ста ни сав љев Александра
21000 Нови Сад

970. 005087 Ста ни сав ље вић Ли ди ја
11080 Зе мун

971. 000011 Ста ни шић Ма ри на
11090 Бе ог рад

972. 004285 Стан ко вић Да ни е ла
21000 Нови Сад

973. 001075 Стан ко вић Дра га на
11070 Нови Бе ог рад

974. 000433 Стан ко вић Јаго да
11070 Нови Бе ог рад

975. 002019 Стан ко вић Нада
25000 Сом бор

976. 005520 Стан ко вић Сне жа на
31000 Ужи це
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977. 005913 Ста но је вић Ана
11060 Бе ог рад

978. 006326 Ста но је вић Дра га на
11000 Бе ог рад

979. 005624 Ста но је вић Јеле на
11500 Обре но вац

980. 000441 Ста но је вић Љу бин ко
11231 Рес ник

981. 005984 Ста но ми ро вић Сил ва на
34227 Ба то чи на

982. 001060 Стар че вић Јован ка
11507 Стуб ли не

983. 006172 Ста ше вић Љу бин ка
11000 Бе ог рад

984. 015033 Сте ва но вић Бо ри во је
11000 Бе ог рад

985. 000750 Сте ва но вић Вера
11070 Нови Бе ог рад

986. 006375 Сте ва но вић Не бој ша
11000 Бе ог рад

987. 006066 Сте ва но вић Сне жа на
11000 Бе ог рад

988. 006546 Сте вић Дра га на
16000 Лес ко вац

989. 000117 Сте вић Ми ла на
22000 Ср. Мит ро ви ца

990. 020748 Сте па но вић Вес на
11211 Бор ча

991. 000088 Сте фа но вић Дра ги ца
34000 Кра гу је вац

992. 006543 Сте фа но вић Ма ри ја
21000 Нови Сад

993. 006118 Сте фа но вић Слађана
34000 Кра гу је вац

994. 006244 Стје па но вић Јован ка
11070 Нови Бе ог рад

995. 006125 Сто ја ди но вић Би ља на
15000 Ша бац

996. 000794 Сто ја ко вић Јелка
23218 Нова Црња

997. 000776 Сто ја нов Вес на
21000 Нови Сад

998. 019480 Сто ја но вић Вес на
18000 Ниш

999. 006566 Сто ја но вић Јеле на
11010 Бе ог рад

1000. 006231 Сто ја но вић Ма ри ја
11000 Бе ог рад

1001. 006379 Сто ја но вић Ма ри ја на
11000 Бе ог рад

1002. 006518 Сто ја но вић Мар ти на
34000 Кра гу је вац

1003. 006558 Сто ја но вић Ми ља на
11000 Бе ог рад

1004. 001692 Сто ја но вић Олги ца
23000 Зре ња нин

1005. 002034 Сто ја но вић Ра ди ца
11000 Бе ог рад

1006. 000075 Сто ја но вић Сла ви ца
11000 Бе ог рад

1007. 006079 Сто јил ко вић Вера
11130 Калуђери ца

1008. 000880 Стој ков Зо ри ца
21220 Бе чеј

1009. 002815 Стој ко вић Дра ги ша
12300 Пет ро вац

1010. 002466 Стој ко вић Ми ле ва
11300 Сме де ре во

1011. 005971 Стој ме но вић Јеле на
11030 Бе ог рад

1012. 004452 Стој сав ље вић Љи ља на
26000 Пан че во

1013. 001052 Стој шин Сне жа на
23000 Зре ња нин

1014. 003796 Стокрп Му јо вић Сне жа на
21000 Нови Сад

1015. 006545 Сто ли ца Анђелка
11000 Бе ог рад

1016. 006511 Сто шић Де јан
11060 Бе ог рад

1017. 000014 Сто шић Љи ља на
11060 Виш њи ца

1018. 003976 Сто шић Љу бин ка
26300 Вршац

1019. 001820 Стру га ло вић Сто ја
21000 Нови Сад

1020. 000217 Сту пин Не вен ка
21000 Нови Сад

1021. 006539 Та ба ко вић Би ља на
11060 Бе ог рад

1022. 005849 Та ба ко вић Свет ла на
11060 Бе ог рад

1023. 005752 Там бу рић Де јан
18430 Кур шум ли ја

1024. 006261 Там бу рић Час лав
11070 Нови Бе ог рад

1025. 001714 Та нас ко вић Би ља на
11320 Ве ли ка Пла на

1026. 006173 Та нас ко вић Ли ди ја
11000 Бе ог рад
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1027. 004614 Та нас ко вић Сла ви ца
11563 Ве ли ки Црље ни

1028. 003193 Та нес ки Да ни је ла
26300 Вршац

1029. 003102 Та та ло вић Мир ја на
26300 Вршац

1030. 002468 Татић Вес на
11000 Бе ог рад

1031. 005523 Те о до ро вић Вес на
21214 Си риг

1032. 006510 Те о до сић Ива на
11070 Нови Бе ог рад

1033. 006417 Тепић Да ни је ла
78000 Бања Лука

1034. 000045 Тер зин Ду шан ка
11000 Бе ог рад

1035. 006050 Тер зић Свјет ла на
21000 Нови Сад

1036. 006096 Тер зић Тања
11090 Бе ог рад

1037. 005065 Ти мо ти је вић Бо ри сав
11550 Ла за ре вац

1038. 005673 Тодић Ва ле ри ка
24413 Палић

1039. 006306 То до ро вић Еми на
34000 Кра гу је вац

1040. 005887 То до ро вић Ма ри ја на
18300 Пи рот

1041. 002296 То до си је вић Ви о ле та
35230 Ћупри ја

1042. 005784 Токић Љи ља на
11550 Ла за ре вац

1043. 006015 То ма ше вић Ма ри ја на
11130 Калуђери ца

1044. 006029 То ма ше вић Ми лош
18000 Ниш

1045. 006504 То ма ше вић Саша
85340 Хер цег Нови

1046. 006195 Томић Дра га на
21000 Нови Сад

1047. 006499 Томић Ива на
11090 Бе ог рад

1048. 004398 То па ло вић Ми ља на
34000 Кра гу је вац

1049. 006188 То па ло вић Тања
31000 Ужи це

1050. 005817 Тошић Љи ља на
18000 Ниш

1051. 006544 Тошић Рад ми ла
18000 Ниш

1052. 005529 Трај ко вић Гор да на
17530 Сур ду ли ца

1053. 006469 Тра мош љи ка Мар ко
11070 Нови Бе ог рад

1054. 005758 Трбо је вић Ми ли ца
21000 Нови Сад

1055. 020736 Трбо је вић Ру жи ца
11070 Нови Бе ог рад

1056. 006567 Три фу но вић Зо ран
26000 Пан че во

1057. 006526 Трич ко вић Јеле на
25244 Српски Ми ле тић

1058. 006449 Тркља Рад ми ла
11420 См. Па лан ка

1059. 000832 Тур ко вић Му је си ра
31300 При је по ље

1060. 006395 Ћердић Иван
23000 Зре ња нин

1061. 004023 Ћеха Сања
22320 Инђија

1062. 004368 Ћирић Љи ља на
18000 Ниш

1063. 006328 Ћирић Сте ва но вић Мир ја на
21000 Нови Сад

1064. 001523 Ћир ко вић Вој кан
37000 Кру ше вац

1065. 006294 Ћиро вић То мис лав
11080 Зе мун

1066. 004348 Ћосо вић Ми рос ла ва
21000 Нови Сад

1067. 002568 Ћук Гор да на
21000 Нови Сад

1068. 003764 Ћулибрк Би ља на
21400 Бач ка Па лан ка

1069. 004138 Ћулибрк Љи ља на
21431 Нова Гај доб ра

1070. 001458 Ћуркић Ени са
36300 Нови Па зар

1071. 006026 Ћурчић Урош
11000 Бе ог рад

1072. 006143 Ћушић Гав ров ски Јеле на
11000 Бе ог рад

1073. 001965 Угре но вић Еви ца
18400 Про куп ље

1074. 005150 Узе лац Мира
25220 Црвен ка

1075. 005670 Фи ли по вић Јеле на
18000 Ниш

1076. 006590 Фи ли по вић Ма ри ја на
26000 Пан че во
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1077. 006503 Фи ли по вић Милић
11000 Бе ог рад

1078. 001555 Фи ли по вић Свет ла на
11550 Обре но вац

1079. 000941 Фи ру ло вић Дра ги ша
19300 Не го тин

1080. 000940 Фло ри че ло вић Ми рос ла ва
19300 Не го тин

1081. 001507 Фран цус ки Дра га на
21000 Нови Сад

1082. 006561 Фржо вић Ми ли ца
34000 Кра гу је вац

1083. 005800 Фуј кин Етел
24415 Бач. Ви ног ра ди

1084. 001605 Хај дер Ма рин ко
21241 Каћ

1085. 005634 Хај нрих Јас ми на
21208 Ср. Ка ме ни ца

1086. 002664 Ха џи о ме ро вић Свет ла на
11080 Зе мун

1087. 006381 Хаџић Ива на
11000 Бе ог рад

1088. 003198 Ца ран-Ду мит рес ку Дој на-Ва ле ри ја
26300 Вршац

1089. 005791 Цве јић Да ни је ла
26000 Пан че во

1090. 001928 Цвет ков Лела
18000 Ниш

1091. 006372 Цвет ко вић Ана
21000 Нови Сад

1092. 005001 Цвет ко вић Бра тис лав
18000 Ниш

1093. 006060 Цвет ко вић Ива на
11000 Бе ог рад

1094. 000617 Цвет ко вић Сла ви ца
18000 Ниш

1095. 006076 Цви је ти но вић Ве ри ца
11000 Бе ог рад

1096. 006253 Цви је тић Гор дић На та ша
11030 Бе ог рад

1097. 004785 Цви јић Рад ми ла
11000 Бе ог рад

1098. 020624 Цви јо вић Љи ља на
34000 Кра гу је вац

1099. 005912 Це ро вић Би ља на
11070 Нови Бе ог рад

1100. 002806 Цицо Сне жа на
25000 Сом бор

1101. 006373 Црве ни Ми ла на
21000 Нови Сад

1102. 005347 Црнић Слађана
24300 Бач ка То по ла

1103. 000098 Црно мар ко вић Мила
17530 Сур ду ли ца

1104. 006364 Чавић Зо ри ца
21000 Нови Сад

1105. 000140 Ча ли ја Маја
21000 Нови Сад

1106. 005934 Чап ку но вић Ма ри ја
11060 Бе ог рад

1107. 006113 Чар кић Ма ри ја на
11500 Обре но вац

1108. 006249 Ча сар Едит
24000 Су бо ти ца

1109. 019988 Чво рић Дра ган
14253 Осе чи на

1110. 002179 Че гар Обрад
21000 Нови Сад

1111. 005747 Че ме ри кић Иван
35250 Параћин

1112. 003200 Чикић Ду шан ка
26300 Вршац

1113. 006575 Чо ба но вић Со фи ја
26244 Српски Ми ле тић

1114. 000043 Чо ло вић Љи ља на
11253 Срем чи ца

1115. 002194 Чо ло вић Сло бо дан
11000 Бе ог рад

1116. 003991 Чочић Крас нић Зла ти ја
26300 Вршац

1117. 004646 Чудић Љи ља на
11000 Бе ог рад

1118. 000903 Чу ку ра но вић Доб ри ца
37224 Ле пе нац

1119. 005754 Чуљ ко вић Сања
24000 Су бо ти ца

1120. 004983 Чупић Бран ка
11077 Нови Бе ог рад

1121. 004812 Џеле то вић Дра га на
21000 Нови Сад

1122. 004746 Џив џа но вић Саша
11000 Бе ог рад

1123. 005979 Џинић Јас ми на
21480 Србоб ран

1124. 004510 Ша ба но вић Жељ ка
21460 Врбас

1125. 020623 Ша ко тић Ми ло рад
25000 Сом бор

1126. 006556 Ша ли пур Ми лан
76300 Би је љи на
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1127. 006427 Ша ра ба Тања
21000 Нови Сад

1128. 003987 Ша ре нац Дра га на
11000 Бе ог рад

1129. 000227 Ша у ла Рок нић Ми ли ца
26000 Пан че во

1130. 001047 Шеш ли ја Ми ло рад
11050 Бе ог рад

1131. 006513 Шеш ли ја Ми лош
11222 Бе ог рад

1132. 005205 Ше шум Ми ло са ва
21000 Нови Сад

1133. 006000 Ши ја чић Зор ка
25000 Сом бор

1134. 000033 Ши мо вич Ана
21470 Бач ки Пет ро вац

1135. 006138 Ши мун Ива
21000 Нови Сад

1136. 005111 Шко рић Дра жен ка
11000 Бе ог рад

1137. 002335 Шко рић Ни ко ла
26370 План диш те

1138. 000398 Шо бат Вин ко вић Саша
11000 Бе ог рад

1139. 005451 Шо бот Сања
21000 Нови Сад

1140. 006432 Шо ла ја Би ља на
34000 Кра гу је вац

1141. 006430 Шо ла јић Свет ла на
11070 Нови Бе ог рад

1142. 002071 Шоф ра нац Јасна
11000 Бе ог рад

1143. 001395 Шоф ра нац Шћепан
11000 Бе ог рад

1144. 005140 Шо ше вић Ми лош
18000 Ниш

1145. 001261 Шпа ди јер Тат ја на
11000 Бе ог рад

1146. 006017 Ште вић Ми ле на
11000 Бе ог рад

1147. 003746 Ште ко вић Љу би ца
11000 Бе ог рад

1148. 004375 Штирб Александра
24213 Ђурђин

1149. 020573 Штран га рић Гор да на
25000 Сом бор

1150. 006399 Штрба но вић Ива на
11000 Бе ог рад

1151. 005610 Шу мар Јеле на
11211 Бор ча

1152. 006355 Шупић Душ ко
21000 Нови Сад

1153. 004732 Шу та но вац Ми ли ја
18000 Ниш
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1. 000374 Абаџић Љи ља на
21400 Бач ка Па лан ка

2. 007370 Абрамовић Олги ца
23272 Нови Бе чеј

3. 000445 Адамовић Зора
21203 Ве тер ник

4. 000140 Адамовић Љи ља на
26000 Пан че во

5. 002359 Алавања Тат ја на
25000 Сом бор

6. 000955 Алексић На та ша
19210 Бор

7. 000505 Анђел ко вић Дра га на
23000 Зре ња нин

8. 001100 Аранђело вић Љи ља на
18400 Про куп ље

9. 002770 Аџић Дра ги ца
25230 Кула

10. 002868 Бакић Ми ла на
23272 Нови Бе чеј

11. 000012 Ба њац Тат ја на
24000 Су бо ти ца

12. 020349 Бар дић Јад ран ка
11000 Бе ог рад

13. 002755 Ба тас Ста нић Хе ле на
22410 Пећинци

14. 000904 Ба ти нић Дана
11070 Нови Бе ог рад

15. 000609 Без бра ди ца Свет ла на
25000 Смо бор

16. 002084 Бе ло ше вић Ми лош
26000 Пан че во

17. 000444 Бе рет ка Елви ра
21220 Бе чеј

18. 002912 Би бер џић Соња
23000 Зре ња нин

19. 002428 Бобић Ка та ри на
25230 Кула

20. 002689 Бобић Ми ле ва
25260 Апатин

21. 000258 Бо бош Мар тин
26215 Па ди на

22. 002745 Божић Сне жа на
34210 Рача

23. 020773 Бојић Сла ви ца
11010 Бе ог рад

24. 002713 Бој ко вић Бош ко
11000 Бе ог рад

25. 000549 Бој ко вић Митић Бра нис ла ва
11000 Бе ог рад

26. 000429 Бо кор че вић Гор да на
21220 Бе чеј
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Самостални рачуновођа – СР

Ли цен ци ра не про фе си о нал не ра чу но вође, чла но ви Са ве за, но си о ци про фе си о -
нал них зва ња из овог име ни ка,  сте че них по РОС 31 оства ри ли су кон ти ну и ра ну еду ка -
ци ју и усав рша ва ње у скла ду са па раг ра фом  100.5, и одељ ком 130 (па раг раф 130.1 -
130.6) IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође и оста ле усло ве пред -
виђене ак ти ма Са ве за, чиме су ис пу ни ли и усло ве које ен ти те ти про пи су ју ин тер ном
ре гу ла ти вом, као и усло ве из чл. 15-18. За ко на о ра чу но во дству.

Про фе си о нал не ра чу но вође – чла но ви Са ве за, об јав ље ни у овом име ни ку про фе -
си о нал но су оспо соб ље ни за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га у јав ној прак си, што
до ка зу ју Ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти из да тој за 2020. го ди ну. Ову
по ну ду про фе си о нал них ра чу но вођа, чла но ва Са ве за, тре ба да  има ју у виду сва прав на
лица и пред узет ни ци, пру жа о ци и ко рис ни ци про фе си о нал них ра чу но во дстве них и ре -
ви зор ских услу га.

Ради лакшег претраживања, Именик објављен на сајту www.srrs.rs, класификован је 
не само по азбучном реду, већ и по местима (за детаљније податке обратите се
Савезу). 

Ред.
бр.

Бр. чл.
кар те

Пре зи ме и име
Мес то

Ред.
бр.

Бр. чл.
кар те

Пре зи ме и име
Мес то



27. 001267 Бош ко вић Вес на
11080 Зе мун

28. 002808 Бош њак Миле
11060 Бе ог рад

29. 003580 Бу гар ски Зор ка
23272 Нови Бе чеј

30. 002195 Бук ва Свет ла на
21400 Бач ка Па лан ка

31. 000187 Бу лу тић Сла ви ца
12240 Ку че во

32. 014576 Бу ту ли ја Ра до ван ка
11070 Нови Бе ог рад

33. 002091 Ва лаш ко Љу би ца
26000 Пан че во

34. 000476 Васић Милић Љи ља на
19300 Не го тин

35. 000127 Ве лич ков Љу би ца
26000 Пан че во

36. 009795 Ви да ко вић Фра ња
25260 Апатин

37. 002858 Ви до вић Дара
21238 Чу руг

38. 000586 Вој во дић Звон ко
11000 Бе ог рад

39. 013268 Вој нов Сне жа на
26000 Пан че во

40. 002860 Вој но вић То мис лав
23274 Бо чар

41. 020756 Вра ча рић Јова на
11030 Бе ог рад

42. 015829 Вуј но вић Или ја
11070 Нови Бе ог рад

43. 000742 Ву ка дин Мира
21242 Бу ди са ва

44. 003020 Вукићевић Или ја
32000 Ча чак

45. 001045 Ву ко сав ље вић Мо мир
11000 Бе ог рад

46. 000671 Ву чак Ма ри ја
11060 Бе ог рад

47. 000551 Вуч ко вић Дра га на
11300 Сме де ре во

48. 000184 Вуч ко вић На та ша
26343 Избиш те

49. 000532 Гар че вић Сне жа на
11134 Бе ог рад

50. 002587 Гли го ре вић Свет ла на
21000 Нови Сад

51. 003022 Грбић Јан ко вић Гор да на
15318 Мали Звор ник

52. 002131 Грко вић Бран ка
11080 Зе мун

53. 003733 Гру бач Ми од раг
21423 Обро вац

54. 000766 Гру јић Ми рос ла ва
19350 Кња же вац

55. 000685 Гуци Ва ле ри ја
23272 Нови Бе чеј

56. 002842 Да ви до вић Ми лан
11070 Нови Бе ог рад

57. 002818 Дам ја но вић Нада
11080 Зе мун

58. 002796 Девић Пера
11271 Сур чин

59. 003019 Де ја но вић Блан ка
11000 Бе ог рад

60. 019592 Дем че шен Ми тар
21428 Плав на

61. 001835 Ди мит ри јев Ла зар
26213 Цре па ја

62. 002790 Ди мит ри је вић Ду ши ца
17530 Сур ду ли ца

63. 002164 Ди мит ри је вић Фема
26224 Ду бо вац

64. 002717 Ди мит рић Ана
12208 Кос то лац

65. 002255 До ше но вић Ма ри на
21205 Ср. Кар лов ци

66. 014145 Дро њак Рат ка
24300 Бач ка То по ла

67. 020761 Ду ду ко вић Гор да на
21000 Нови Сад

68. 000661 Думић Дра ган
31300 При је по ље

69. 009800 Ђенић Ди а на
25260 Апатин

70. 001151 Ђерић Бран ка
23219 Вој во да Сте па

71. 002372 Ђорђевић Да ни је ла
18000 Ниш

72. 000180 Ђорђевић Су за на
18300 Пи рот

73. 002726 Ђот уно вић Де јан
11000 Бе ог рад

74. 002931 Ђука но вић Ма ри ја
26000 Пан че во

75. 002950 Ера ко вић Ни ко ла
25000 Сом бор

76. 001913 Живић Сил ви ја
25270 Без дан

77. 020794 Жив ко вић Вла ди мир
11000 Бе ог рад

78. 000909 Жив ко вић Ву ко са ва
11000 Бе ог рад

79. 002309 Жив ко вић Љу би ша
18255 Пу ко вац

80. 002708 За гор чић Крсти на
21203 Ве тер ник
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81. 020122 Зарић Иван
11550 Ла за ре вац

82. 014257 За те за ло Саво
25000 Сом бор

83. 019780 Зељ ко вић Мир ја на
25220 Црвен ка

84. 003021 Зе че вић Го ран
21000 Нови Сад

85. 000672 Зла та но вић Су за на
11250 Же лез ник

86. 001843 Иван ко вић На та ша
11070 Нови Бе ог рад

87. 001741 Ива нов Гор да на
23000 Зре ња нин

88. 002916 Ива но вић Би ља на
19000 За је чар

89. 002672 Ивко вић Бран ка
25000 Сом бор

90. 020644 Икач На та ша
37220 Брус

91. 000544 Илић Љи ља на
11300 Сме де ре во

92. 015372 Ињац Вера
11070 Нови Бе ог рад

93. 003336 Ирге Јели са ве та
24000 Су бо ти ца

94. 002850 Јаков ље вић Јован ка
11137 Бе ог рад

95. 002482 Јакшић Ми ле на
21000 Нови Сад

96. 002948 Јањић Оли ве ра
23272 Нови Бе чеј

97. 002936 Јарић Ђерић Су за на
26220 Ко вин

98. 000278 Јевић Зора
24223 Нови Жед ник

99. 000417 Јега рац Бран ка
21000 Нови Сад

100. 000153 Јова нац Сте ви ца
26000 Пан че во

101. 000020 Јова нов Сла ви ца
26000 Пан че во

102. 000622 Јова но вић Ве ри ца
17530 Сур ду ли ца

103. 002865 Јова но вић Го ран
18000 Ниш

104. 002236 Јова но вић Јас мин ка
25220 Црвен ка

105. 001816 Јова но вић Нада
11070 Нови Бе ог рад

106. 001907 Јова нов ски Рад ми ла
26360 План диш те

107. 002117 Јове лић Мир ја на
22000 Ср. Мит ро ви ца

108. 020759 Јово вић Ива на
32000 Ча чак

109. 001848 Јолић Љи ља на
21000 Нови Сад

110. 020583 Ка ве џић Ма ри ја
22245 Мо ра вић

111. 010443 Ки ли бар да Зо ран
11000 Бе ог рад

112. 002581 Ким па нов Елви ра
23272 Нови Бе чеј

113. 000410 Киш Ева
24300 Бач ка То по ла

114. 000353 Кла си чек Ка та ри на
21470 Бач ки Пет ро вац

115. 020661 Кне же вић Вес на
11060 Бе ог рад

116. 000329 Кне же вић Не над
37000 Кру ше вац

117. 020766 Ко ва че вић Сил ва на
11070 Нови Бе ог рад

118. 002924 Којић Ми лан
12000 По жа ре вац

119. 000700 Ко лар Ибо ља
25222 Те леч ка

120. 002997 Ко ла ре вић Зо ри ца
11251 Оструж ни ца

121. 001357 Ко лун џи ја Бран ка
11000 Бе ог рад

122. 002614 Ко нес ки Александар
21000 Нови Сад

123. 001834 Ко са но вић Ра ди во је
11000 Бе ог рад

124. 002940 Крстић Би ља на
18000 Ниш

125. 000524 Крстић Гор да на
11000 Бе ог рад

126. 002638 Ку бу ро вић Ире на
12311 Мало Црниће

127. 000230 Ла бо вић Дан ка
21203 Ве тер ник

128. 020715 Ла за ре вић Рад ми ла
26314 Бан. Ново Село

129. 001847 Ла ка тош Свет ла на
21203 Ве тер ник

130. 020514 Лаћимић Да ни је ла
11000 Бе ог рад

131. 008892 Лац ко Ро за ли ја
25211 Све то зар Ми ле тић

132. 002170 Ле ваи Фе ренц
23000 Зре ња нин

133. 007069 Ле ма јић Ла зар
22240 Шид

134. 001836 Лилић Саша
18300 Пи рот
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135. 002275 Лов рић Сне жа на
22000 Ср. Мит ро ви ца

136. 000615 Ман дић Александра
22320 Инђија

137. 002052 Ман дић Дра га на
22320 Инђија

138. 007604 Ман чић Дра ган
11300 Сме де ре во

139. 020005 Ма ри јан Јово
25242 Бач. Брес то вац

140. 002714 Ма рин ко вић За гор ка
11262 Ве ли ка Мош та ни ца

141. 000228 Ма рин ко вић Слађана
26300 Вршац

142. 002986 Мар ја но вић Соња
12300 Пет ро вац

143. 000865 Мар ти но вић Ду шан ка
11250 Срем чи ца

144. 002685 Мар ти но вић Ева
11080 Зе мун

145. 002129 Мар че тић Љи ља на
22240 Шид

146. 000523 Мас ти ло вић Ка та ри на
25000 Сом бор

147. 000233 Машић Ми лан
11253 Срем чи ца

148. 002421 Ми ја и ло вић Љи ља на
11000 Бе ог рад

149. 000347 Ми јин Миле
23000 Зре ња нин

150. 000333 Микић Фи ли по вић Мир ја на
32000 Ча чак

151. 000210 Ми ли во јев Анита
11000 Бе ог рад

152. 000146 Ми ли во је вић Сне жа на
11070 Нови Бе ог рад

153. 001879 Ми лин ко вић Бош ко
26300 Вршац

154. 002654 Милић Вла дан
12000 По жа ре вац

155. 000495 Ми ло вић Не бој ша
21000 Нови Сад

156. 002460 Ми ло је вић Луп шић Гор да на
12240 Ку че во

157. 000206 Ми лој ко вић Би ља на
11000 Бе ог рад

158. 001203 Ми ло шев Би ља на
21000 Нови Сад

159. 003014 Ми ља то вић Ко ва че вић Мир ја на
21000 Нови Сад

160. 000684 Ми љуш Олги ца
22307 Сур дук

161. 011002 Митић Вес на
12000 По жа ре вац

162. 000583 Митић Сне жа на
21000 Нови Сад

163. 020648 Мит ро вић Иван ка
11077 Нови Бе ог рад

164. 000857 Мицић Ве не та
18300 Пи рот

165. 005808 Миш ко вић Ђорђе
21400 Бач ка Па лан ка

166. 002674 Не на дов Со фи ја
25000 Сом бор

167. 007967 Ни ко лић Гор да на
21000 Нови Сад

168. 000597 Ни ко лић Ду шан ка
11070 Нови Бе ог рад

169. 002615 Ни ко лић Ива на
16000 Лес ко вац

170. 001303 Ни ко лић Јас ми на
19000 За је чар

171. 001815 Ни ко лић Ма ри ја на
11077 Нови Бе ог рад

172. 002630 Ни ко лић Пан те лић Јела
14000 Ва ље во

173. 020645 Ни ко лић Саша
18000 Ниш

174. 002761 Ни ко лић Су за на
12000 По жа ре вац

175. 001199 Но ва ко вић Свет ла на
11000 Бе ог рад

176. 019887 Њагул Ми ли ца
26000 Пан че во

177. 000940 Обре но вић Гор да на
11160 Бе ог рад

178. 000170 Опан ко вић Ми лан ка
11000 Бе ог рад

179. 001298 Пај кић Бра ни мир
19300 Не го тин

180. 000464 Панић Мира
11000 Бе ог рад

181. 000722 Па по вић Бра тис лав ка
21000 Нови Сад

182. 000774 Па ра буц ки Ма ри ца
21460 Врбас

183. 013711 Парађина Мир ја на
25000 Сим бор

184. 002230 Па се та Нада
11090 Бе ог рад

185. 002249 Пет ко вић Бај ра мо вић Вес на
24000 Су бо ти ца

186. 000729 Пет рићевић Нада
11130 Калуђери ца

187. 000819 Пет ров Зо ран
18330 Ба буш ни ца

188. 019858 Пет ро вић Жугић Љи ља на
11040 Бе ог рад
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189. 000574 Пет ро вић Сло бо дан ка
18000 Ниш

190. 000850 Пет ро ни је вић Бо ри ца
34300 Аранђело вац

191. 014505 Плав шић Анка
21000 Нови Сад

192. 002458 По по вић Де јан
12240 Ку че во

193. 020548 По по јић Дра ги ца
19300 Не го тин

194. 002776 Прву ло вић Слађана
19210 Бор

195. 000677 Пут ник Лу ми ни ца
26300 Вршац

196. 000681 Ра до вић Јешић Ду ши ца
11070 Нови Бе ог рад

197. 020406 Ра до и чић Гор да на
11250 Же лез ник

198. 002816 Ра до и чић Мо мир
25253 Рат ко во

199. 002269 Ра до јев Би ља на
26300 Вршац

200. 013148 Ра до ше вић Дра ги ца
11300 Сме де ре во

201. 019968 Ра ду си но вић Боро
11000 Бе ог рад

202. 002383 Ра ки то ван Ма ри ја на
26300 Вршац

203. 000502 Ранђело вић Сла ви ша
19350 Кња же вац

204. 002289 Ран чић Сил ва на
18300 Пи рот

205. 003449 Раш ков Ра до ван
23272 Нови Бе чеј

206. 000010 Ре ло та Ми ли ца
21000 Нови Сад

207. 001715 Рељић Љи ља на
21460 Врбас

208. 001918 Рикић Сне жа на
21000 Нови Сад

209. 011779 Рис тес ки Миле
11400 Мла де но вац

210. 000567 Рис тић Лела
18000 Ниш

211. 020361 Рожа Шан дор
24400 Сен та

212. 000686 Савић Љи ља на
11070 Нови Бе ог рад

213. 001740 Симић Дра га на
18420 Бла це

214. 019603 Си мо вић Би ља на
21000 Нови Сад

215. 020646 Ска кун Нада
11000 Бе ог рад

216. 000190 Слав ко ва Ка та ри на
21470 Бач ки Пет ро вац

217. 000235 Со ко лов Еле на
18320 Ди мит ров град

218. 002668 Со ти ров Еми ли ја
18000 Ниш

219. 020690 Спа сић Сне жа на
37000 Кру ше вац

220. 002993 Србић Вес на
19300 Не го тин

221. 002769 Срет ко вић На та ша
22404 Пу тин ци

222. 002978 Ста ни сав ље вић Би ља на
11000 Бе ог рад

223. 000156 Стан ко вић Дра ган
17530 Сур ду ли ца

224. 000412 Стан ко вић Љи ља на
21473 Маг лић

225. 002463 Ста но је вић Сне жа на
34000 Кра гу је вац

226. 002196 Сте ва но вић Ве кос лав
38218 Ле по са вић

227. 000654 Сте фа но вић Вес на
37000 Кру ше вац

228. 020626 Сте фа но вић Дра га на
11250 Же лез ник

229. 000165 Сто ја ко вић Љу би ца
22240 Шид

230. 002069 Сто ја ко вић Сла ви ца
22410 Пећинци

231. 001878 Сто ја нов Бо рис ла ва
26330 Уљма

232. 004130 Сто ја но вић Бу ди мир
18000 Ниш

233. 002763 Сто ја но вић Ве ри ца
12000 По жа ре вац

234. 002879 Сто ја но вић Вер ко
11550 Ла за ре вац

235. 002545 Сто ја но вић Вес на
11030 Бе ог рад

236. 002721 Сто ја но вић Дра ги ша
12224 Доб ра

237. 002250 Сто ја но вић Еми на
12220 Ве ли ко Гра диш те

238. 000758 Сто ја но вић Ма ри ја на
21234 Бач ки Јарак

239. 000813 Сто ја но вић Мир ја на
18110 Брзи Брод-Ниш

240. 002667 Сто ја но вић Ни нос лав
18110 Брзи Брод

241. 000613 Сто ја но вић Соња
18000 Ниш

242. 000183 Стој ков Вера
21400 Бач ка Па лан ка
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243. 002090 Стој ков Гор да на
26000 Пан че во

244. 002921 Стој ко вић Срђан
26000 Пан че во

245. 003023 Сто шић Јеле на
11000 Бе ог рад

246. 008834 Сузић Јелка
25221 Кља јићево

247. 000599 Су џу ко вић Мир ја на
21000 Нови Сад

248. 000018 Те му но вић Гор да на
24000 Су бо ти ца

249. 002956 То до ро вић Дра га на
26000 Пан че во

250. 002508 То до ро вић Ра дој ка
22213 Шу љан

251. 000896 То ма ше вић Анђелко
22000 Ср. Мит ро ви ца

252. 003436 Тор би ца Јеле на
24000 Су бо ти ца

253. 002282 Трај ко вић Јови ца
11000 Бе ог рад

254. 001759 Тре нев ски Љи ља на
26300 Вршац

255. 002727 Тркља Анкица
21000 Нови Сад

256. 002800 Ту ле јић Јожи ца
19370 Бо ље вац

257. 000543 Тун гуз Ду шан ка
25220 Црвен ка

258. 000790 Ћир ко вић Анка
31230 Ариље

259. 002356 Ћујић Ире на
25000 Сом бор

260. 000935 Ујва ри Не вен ка
24321 Мали Иђош

261. 000611 Урбан Мир ја на
25284 Ста ни шић

262. 002887 Фел баб Да ја на
23273 Ново Ми ло ше во

263. 000616 Фи ли по вић Дана
31300 При је по ље

264. 000372 Фи ли по вић Зо ран
11000 Бе ог рад

265. 002644 Фи ли по вић Маја
21000 Нови Сад

266. 000908 Фи ли по вић Ма ри ја на
26000 Пан че во

267. 010255 Фло рић Пав ле
19210 Бор

268. 009503 Хе ниг То мис лав
22000 Ср. Мит ро ви ца

269. 020525 Хо мо ља Сил ви ја
24400 Сен та

270. 000222 Ху сар Ана
26210 Ко ва чи ца

271. 001370 Цакић Го ри ца
18400 Про куп ље

272. 000553 Цвет ко вић Бран ка
11300 Сме де ре во

273. 002502 Циз лер Би ља на
26000 Пан че во

274. 002539 Црно јач ки Слађана
21220 Бе чеј

275. 002662 Цу цуљ Сања
26300 Вршац

276. 000423 Чер нак Етел ка
24430 Ада

277. 001112 Ша ба ни Ше на си
17520 Бу ја но вац

278. 000158 Ша по њић Вес на
11000 Бе ог рад

279. 002902 Ша ру нац Слађана
26300 Вршац

280. 000185 Шаш Мара
22300 Ста ра Па зо ва

281. 000744 Шве дић Зо ри ца
21000 Нови Сад

282. 000483 Шиш кин Сла ви ца
16000 Лес ко вац

283. 019587 Шки пи на Сла ви ца
23230 Јаша Томић

284. 002706 Шкри ван Лас ло
21235 Те ме рин

285. 002698 Шор маз Мир ја на
11080 Зе мун

286. 000139 Шпо ња Нада
21000 Ру мен ка

287. 000271 Шујић Ева
24000 Су бо ти ца

288. 000309 Шуш њар Ми ле на
11070 Нови Бе ог рад
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1. 014138 Абрахам Жу жа на
24321 Мали Иђош

2. 010209 Аврамовић Вје кос ла ва
11000 Бе ог рад

3. 004821 Аврамовић Ми ле на
23242 Бан. Дес по то вац

4. 006255 Агоштон Ко ма ро ми Бе а та
24413 Палић

5. 001294 Адамов Дри на
18320 Ди мит ров град

6. 003791 Адамовић Ва ле риа
21000 Нови Сад

7. 006202 Ајзенбајсер Ве се лин ка
11080 Зе мун

8. 001443 Алексић Јели ца
14000 Ва ље во

9. 005472 Алексић Сла ви ша
19000 За је чар

10. 020795 Ангелов Би ља на
11070 Нови Бе ог рад

11. 006337 Андријевић Јеле на
37240 Трсте ник

12. 000528 Анђел ко вић Зо ри ца
17510 Вла ди чин Хан

13. 005758 Антић Сне жа на
18300 Пи рот

14. 005716 Антонијевић Не вен ка
19300 Не го тин

15. 006303 Арамбашић Сне жа на-Андреја
11000 Бе ог рад

16. 006355 Арнаутовић Дра ган
15350 Бо га тић

17. 000998 Арнаутовић Сло бо дан
15358 Ба до вин ци

18. 010342 Арпаш Оти ли ја
24000 Су бо ти ца

19. 002950 Арсенијевић Ана
21207 Ле дин ци

20. 006319 Арсић Нада
11550 Ла за ре вац

21. 000306 Атанацковић Го ран
12000 По жа ре вац

22. 011663 Аћић Сне жа на
21400 Бач ка Па лан ка

23. 000393 Баба Ро берт
24000 Су бо ти ца

24. 011357 Бабић Зо ран
11070 Нови Бе ог рад

25. 003230 Бајић Гор да на
23300 Ки кин да

26. 006020 Бајић Не ве на
11000 Бе ог рад

27. 004168 Бајић Не вен ка
23300 Ки кин да

28. 002529 Ба кош Свет ла на
23273 Ново Ми ло ше во
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Рачуновођа – РЧ

Ли цен ци ра не про фе си о нал не ра чу но вође, чла но ви Са ве за, но си о ци про фе си о -
нал них зва ња из овог име ни ка,  сте че них по РОС 31 оства ри ли су кон ти ну и ра ну еду -
ка ци ју и усав рша ва ње у скла ду са па раг ра фом  100.5, и одељ ком 130 (па раг раф 130.1 -
130.6) IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође и оста ле усло ве
пред виђене ак ти ма Са ве за, чиме су ис пу ни ли и усло ве које ен ти те ти про пи су ју ин тер -
ном ре гу ла ти вом, као и усло ве из чл. 15-18. За ко на о ра чу но во дству.

Про фе си о нал не ра чу но вође – чла но ви Са ве за, об јав ље ни у овом име ни ку про -
фе си о нал но су оспо соб ље ни за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га у јав ној прак си,
што до ка зу ју Ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти из да тој за 2020. го ди -
ну. Ову по ну ду про фе си о нал них ра чу но вођа, чла но ва Са ве за, тре ба да  има ју у виду
сва прав на лица и пред узет ни ци, пру жа о ци и ко рис ни ци про фе си о нал них ра чу но во -
дстве них и ре ви зор ских услу га.

Ради лакшег претраживања, Именик објављен на сајту www.srrs.rs, класификован је 
не само по азбучном реду, већ и по местима (за детаљније податке обратите се
Савезу). 
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29. 000347 Балаћ Свет ла на
21000 Нови Сад

30. 011174 Ба су рић Слађана
12000 По жа ре вац

31. 006099 Ба та ло Љу би ца
11273 Ба тај ни ца

32. 000915 Бацић Љи ља на
11000 Бе ог рад

33. 000523 Бачић Нада
21000 Нови Сад

34. 006085 Бе а дер Сла ви ца
22000 Ср. Мит ро ви ца

35. 000245 Бе го вић Душ ко
11070 Нови Бе ог рад

36. 006094 Белић Сања
22223 Куз мин

37. 005448 Бе љин Зо ри ца
26360 План диш те

38. 003264 Бе љин Све то зар
26360 План диш те

39. 004740 Бељић Јеле на
11250 Же лез ник

40. 006345 Бер зе Чеке Ги зе ла
24400 Сен та

41. 005973 Би о ча нин Ма ри ја
11000 Бе ог рад

42. 001220 Би ше вац Вес на
11276 Јако во

43. 003931 Бје ли вук Љи ља на
11080 Зе мун

44. 005698 Бла го је вић Свет ла на
26000 Пан че во

45. 011121 Бог да нов Не вен ка
21239 Ђурђево

46. 004604 Бог да но вић Александра
11318 Ми ло ше вац

47. 011318 Бо го сав ље вић Жељ ко
12317 Оса ни ца

48. 013604 Божић Љу бин ка
18000 Ниш

49. 001160 Бо жо вић Би ља на
19350 Кња же вац

50. 004956 Бо зо кин Дра ги ца
23000 Зре ња нин

51. 001330 Бојић Ми лан ка
15359 Дуб ље

52. 004848 Бо јо вић Вес на
24322 Ловћенац

53. 007872 Бо јо вић Ми од раг
21460 Врбас

54. 006344 Бољ но вић Свет ла на
24400 Сен та

55. 005678 Бор ко вић Рада
11210 Ко теж

56. 005975 Бош ко вић Тања
11226 Бе ог рад

57. 000542 Бош њак Есте ра
25000 Сом бор

58. 002094 Бра кус Мил ка
23000 Зре ња нин

59. 005294 Бра лић Дра гос лав
11260 Умка

60. 002309 Бран ко вић Дра га на
11000 Бе ог рад

61. 005021 Бран ко вић Нај де нов Да ни је ла
18300 Пи рот

62. 003630 Бра ца но вић Ире на
11306 Гроц ка

63. 001653 Бркић Ма ри на
11224 Врчин

64. 005376 Бркић Нада
21410 Фу тог

65. 001479 Бркић Ра дој ка
11000 Бе ог рад

66. 008885 Бу ба ло Сла ви ца
25260 Апатин

67. 005110 Бу га ри нов Јад ран ка
26300 Вршац

68. 003481 Бу га ри но вић Би ља на
37260 Вар ва рин

69. 004917 Буић Слађана
12000 По жа ре вац

70. 001606 Бу ка ло Зо ри ца
11300 Сме де ре во

71. 000024 Бук вић Сте ла
24000 Су бо ти ца

72. 002618 Бу ла то вић Вес на
21000 Нови Сад

73. 006149 Бу лу тић Ле ли ца
12242 Не рес ни ца

74. 011876 Бурић Мар ја на
11000 Бе ог рад

75. 003583 Бур саћ На та ша
25260 Апатин

76. 006334 Вај сен бур гер Ре на та
25000 Сом бор

77. 006005 Васић Ана
35210 Сви лај нац

78. 020709 Ваш чић Вес на
23272 Нови Бе чеј

79. 000605 Векић Јас ми на
21220 Бе чеј

80. 000753 Ве лич ков Соња
17530 Сур ду ли ца

81. 004829 Ве лич ко вић Ви јо ла
11300 Сме де ре во

82. 001310 Вељ ко вић Ми ла ди на
11000 Бе ог рад
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83. 000190 Ве њар ски Ма ри ја
26210 Ко ва чи ца

84. 004857 Ве се ли но вић Вој на
11500 Обре но вац

85. 004545 Ви да но вић Ду шан ка
18000 Ниш

86. 003019 Вла јић Ембер Ва ле ри ја
21000 Нови Сад

87. 005832 Влај ко вић Го ран
26204 Опо во

88. 005958 Во ји но вић Ве ри ца
11211 Бор ча

89. 000385 Вој нић Пур чар Бла жен ка
24000 Су бо ти ца

90. 006148 Вра њеш Јован ка
25250 Оџа ци

91. 006230 Вржи на Ана
11070 Нови Бе ог рад

92. 003152 Ву ја ди нов Же ље на
23217 Александрово

93. 020637 Ву ја нац Вес на
23000 Зре ња нин

94. 004908 Ву ји но вић Љи ља на
21203 Ве тер ник

95. 001049 Ву јо вић Зо ра на
11300 Сме де ре во

96. 020081 Вуј чин Ву ко са ва
25000 Сом бор

97. 000034 Ву ка ди но вић Дра ги ца
21208 Ср. Ка ме ни ца

98. 020212 Ву ка ди но вић Сто јан ка
36350 Раш ка

99. 006273 Ву ка ши но вић Свет ла на
11000 Бе ог рад

100. 000870 Ву коб ра то вић Ми ли ца
11273 Ба тај ни ца

101. 000383 Ву ко вић Ма ри ја
24000 Су бо ти ца

102. 006314 Ву ко вић Тат ја на
11400 Мла де но вац

103. 006298 Ву ко тић Слађана
11300 Сме де ре во

104. 006086 Вук ша Би ља на
11210 Бе ог рад

105. 014051 Вучић Мир ја на
24000 Су бо ти ца

106. 004456 Вуч ко вић Бран ки ца
25000 Сом бор

107. 006322 Вуч ко вић Дара
21000 Нови Сад

108. 001751 Вуч ко вић Дра ган
31210 По же га

109. 020387 Вуч ко вић Свет ла на
26300 Вршац

110. 001651 Гав ри ло вић Ма ри ја
18300 Пи рот

111. 001118 Ге рег Адел
25265 Сви ло је во

112. 002603 Гла ва ше вић Дра га на
18000 Ниш

113. 002526 Гли го ри је вић Зо ри ца
18300 Пи рот

114. 006287 Гли шин Оли ве ра
11000 Бе ог рад

115. 001053 Гој гић Сне жа на
31320 Нова Ва рош

116. 001171 Голић Дра гос ла ва
23305 Мок рин

117. 003001 Голић На деж да
11000 Бе ог рад

118. 006352 Го лу бо вић Ма ри на
11030 Бе ог рад

119. 001823 Го лу бо вић Ми ла дин
31230 Ариље

120. 000546 Грбић Јели ца
21000 Нови Сад

121. 004767 Гру ба нов Та ма ра
21400 Бач ка Па лан ка

122. 014090 Губи Ерже бет
24420 Ка њи жа

123. 020171 Губи Јожеф
24420 Ка њи жа

124. 002970 Гу зи на Љи ља на
21465 Бач. Доб ро Поље

125. 002046 Гу ја ни чић Де сан ка
11300 Сме де ре во

126. 002430 Да ви до вић Зо ри ца
11080 Зе мун

127. 000205 Дадић Свет ла на
21000 Нови Сад

128. 006329 Дам ја но вић Де ја на
21410 Фу тог

129. 001375 Дам ња но вић Би ља на
11000 Бе ог рад

130. 002619 Дан ко Ана
21000 Нови Сад

131. 005040 Девић Би ља на
12000 По жа ре вац

132. 006246 Де ди јер Ива на
22330 Нова Па зо ва

133. 005757 Де ла ле Да ни је ла
18300 Пи рот

134. 019738 Делић Јас ми на
19000 За је чар

135. 009197 Ден чић Ви о ле та
18300 Пи рот

136. 001122 Ден чић Да ни је ла
18300 Пи рот
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137. 006208 Де ре тић Миа
11141 Бе ог рад

138. 003243 Дес по то вић Ра дој ка
22400 Рума

139. 007761 Добо Ерже бет
23330 Нови Кне же вац

140. 005246 Доб рић Вој ка
19300 Не го тин

141. 000784 Доб рић Гор да на
11080 Зе мун

142. 001919 Дос та нић Ве ри ца
23000 Зре ња нин

143. 006316 Дра га шев Со фи ја
21241 Каћ

144. 006237 Дра гу ти но вић Див на
11306 Гроц ка

145. 000590 Дудић Со фи ја
21226 Бач ко П. Село

146. 004696 Дудић Тур чан Јеле на
21000 Нови Сад

147. 000736 Дукић Мир ја на
31230 Ариље

148. 000942 Дунђер ски Вој на
21230 Жа баљ

149. 006123 Дур ко вић Јавор ка
35220 Ри ба ре

150. 007728 Ђако вић Дра ги ца
23312 Бан. Ве ли ко Село

151. 003953 Ђача нин Гор да на
22240 Шид

152. 001001 Ђачић Жак ли на
11000 Бе ог рад

153. 005360 Ђерић Сла ви ца
25250 Оџа ци

154. 006236 Ђокић Сла ви ца
11090 Бе ог рад

155. 005640 Ђорђевић Александар
12320 Жа гу би ца

156. 005705 Ђорђевић Бо ја на
18000 Ниш

157. 005907 Ђорђевић Ва лен ти на
26000 Пан че во

158. 002226 Ђорђевић Ду ши ца
31230 Ариље

159. 010800 Ђорђевић Иван
18320 Ди мит ров град

160. 006207 Ђорђевић Јас ми на
19000 За је чар

161. 002441 Ђорђевић Лела
18000 Ниш

162. 002810 Ђорђевић Пред раг
11000 Бе ог рад

163. 003773 Ђорђевић Сне жа на
18300 Пи рот

164. 005964 Ђорђић Не бој ша
22303 Ба нов ци Ду нав

165. 006193 Ђошић Љи ља на
11300 Сме де ре во

166. 005005 Ђукић Боја
24000 Су бо ти ца

167. 001947 Ђукић Гор да на
25242 Бач ки Брес то вац

168. 020530 Ђуран Сања
11272 До ба нов ци

169. 005355 Ђурђевић Ма ри ја
22320 Инђија

170. 020323 Ђурђевић Ру жи ца
19224 Са лаш

171. 006061 Ђурић Ка та ри на
26000 Пан че во

172. 005407 Ђурић Мар ко
12000 По жа ре вац

173. 019799 Ђури чин Ми ли ца
23272 Нови Бе чеј

174. 006317 Ђурчик Жу жа на
21220 Бе чеј

175. 000574 Ерић Јад ран ка
11211 Бор ча

176. 000839 Жар ко вић Анђелка
37230 Александровац

177. 001439 Же бе љан Ка ти ца
11000 Бе ог рад

178. 003087 Жив ков Тат ја на
26000 Пан че во

179. 005838 Жив ко вић Гор да на
11213 Па дин ска Ске ла

180. 001102 Жив ко вић Дра га на
11000 Калуђери ца

181. 003289 Жив ко вић Не ве на
25242 Бач ки Брес то вац

182. 006054 Жив ко вић Не над
12220 Ве ли ко Гра диш те

183. 003921 Жив ко вић Но ви ца
12000 По жа ре вац

184. 014485 Жи во ји но вић Ми рос ла ва
11000 Бе ог рад

185. 001017 Жикић Мир ја на
19000 За је чар

186. 001821 Жи ра вац Сла ви ца
31230 Ариље

187. 006341 Жму кић Ескић Ире на
11000 Бе ог рад

188. 005810 Жугић Рад ми ла
25223 Си вац

189. 000179 Жу је вић Љи ља на
11000 Бе ог рад

190. 003200 Зарић Трај ка
16230 Ле ба не
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191. 007836 За хор јан ски Ду шан ка
26300 Вршац

192. 002247 Здрав ко вић Јас ми на
12000 По жа ре вац

193. 013115 Зе ко вић Вес на
11000 Бе ог рад

194. 006206 Зе ља ја Би ља на
11070 Нови Бе ог рад

195. 001714 Зељ ко вић Јули ја на
26300 Вршац

196. 004170 Зец Слађана
23300 Ки кин да

197. 011203 Зло јић Ката
24413 Палић

198. 005736 Зорић Љи ља на
24331 Бај ша

199. 001518 Зорић Ми ли ца
25263 Приг ре ви ца

200. 005962 Зу панц Ива на
11000 Бе ог рад

201. 005852 Ива нић Би ља на
23311 На ко во

202. 001146 Ива но вић Гор да на
14000 Ва ље во

203. 006241 Ива но вић Ива на
11000 Бе ог рад

204. 006199 Ива но вић Ма ри на
11563 Ве ли ки Црље ни

205. 005442 Ива но вић Сил ви ја
18000 Ниш

206. 005979 Ивко вић Иван де кић Ми ле на
24000 Су бо ти ца

207. 005300 Ивко вић Ма ри на
11507 Стуб ли не

208. 000131 Игња то вић Ду ши ца
36210 Врњач ка Бања

209. 003455 Игња то вић На та ша
18300 Пи рот

210. 001407 Икић Зо ри ца
17520 Бу ја но вац

211. 002913 Илић Би ља на
12300 Пет ро вац

212. 000241 Илић Гор да на
11000 Бе ог рад

213. 004637 Илић Дра ги ца
11000 Бе ог рад

214. 006281 Илић На та ли ја
24321 Мали Иђош

215. 000297 Илић Сла ви ца
11000 Бе ог рад

216. 005095 Илић Слађана
16000 Лес ко вац

217. 006232 Илић Тат ја на
11300 Сме де ре во

218. 004179 Инђић Ми рос лав
11000 Бе ог рад

219. 005770 Инић Крсто
25230 Кула

220. 001293 Ири ча нин Сне жа на
37230 Александровац

221. 004279 Иса и ло вић Свет ла на
21000 Нови Сад

222. 001866 Ицић Не вен ка
19350 Кња же вац

223. 011695 Јакша Жу жи ка
25230 Кула

224. 008082 Јакшић Ва ле ри ја
21000 Нови Сад

225. 014978 Јакшић Иван
25264 Сон та

226. 000189 Јан ко вић Вес на
26000 Пан че во

227. 001365 Јан ко вић Дра га на
21000 Нови Сад

228. 002959 Јан ко вић Јова но вић Вес на
12240 Ку че во

229. 000272 Јаснић Да ни је ла
26000 Пан че во

230. 003759 Јаџић Љи ља на
31322 Бо же тићи

231. 006211 Јелкић Ва лен ти на
26000 Пан че во

232. 000466 Јело вац Дра га на
21241 Каћ

233. 005328 Јере мић Би ља на
35000 Јаго ди на

234. 001273 Јова но вић Александар
18300 Пи рот

235. 006059 Јова но вић Би ља на
18000 Ниш

236. 002243 Јова но вић Ви о ле та
26230 Омо љи ца

237. 001161 Јова но вић Да рин ка
21000 Нови Сад

238. 006200 Јова но вић Жељ ко
11070 Нови Бе ог рад

239. 006125 Јова но вић Иси до ра
25250 Оџа ци

240. 002287 Јова но вић Не над
26000 Пан че во

241. 006350 Јова но вић Ра до са ва
11000 Бе ог рад

242. 005392 Јова но вић Соња
18310 Бела Па лан ка

243. 006238 Јова но вић Тања
12000 По жа ре вац

244. 005752 Јовић Би ља на
18420 Бла це
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245. 001520 Јовић Гор да на
25260 Апатин

246. 005357 Јовић Ева
25000 Сом бор

247. 003649 Јовић Љи ља на
21460 Врбас

248. 000659 Јовић На та ша
14000 Ва ље во

249. 006349 Јовић Со фи ја
18000 Ниш

250. 000095 Јовић Стан ка
26000 Пан че во

251. 020697 Јокић Свјет ла на
11000 Бе ог рад

252. 000193 Јончић Вера
35000 Јаго ди на

253. 002746 Јоси фо вић Мир ја на
19300 Не го тин

254. 003093 Јоцић Ва лен ти на
18300 Пи рот

255. 006194 Јури шић Александар
22000 Ср. Мит ро ви ца

256. 005855 Ка пи кул Сло бо дан
11000 Бе ог рад

257. 000212 Ка пош Вес на
21240 Ти тел

258. 000062 Ка раи Маг дол на
24000 Су бо ти ца

259. 005805 Ка ра у лац Ру жи ца
11211 Бе ог рад

260. 006052 Ка ше рић Оли ве ра
31330 При бој

261. 004489 Ке ла ва Та ма ра
22221 Лаћарак

262. 000734 Кец ман Здрав ко
23000 Зре ња нин

263. 006258 Киш Ма ри ја
22304 Нови Ба нов ци

264. 005159 Клич ко вић Ми рос ла ва
22000 Ср. Мит ро ви ца

265. 002826 Кне же вић Љи ља на
21000 Нови Сад

266. 000112 Ко вач Сен ка
25272 Бач ки Мо нош тор

267. 002391 Ко ва че вић Дра ги ца
11273 Ба тај ни ца

268. 004001 Ко ва че вић Зла та
26230 Омо љи ца

269. 006051 Ко ва че вић Јеле на
22240 Шид

270. 005638 Ко ва че вић Ми лан
31000 Ужи це

271. 001378 Ко ва че вић На та ша
21000 Нови Сад

272. 005634 Ков ља нић Вес на
11211 Бор ча

273. 006277 Ко ко руш Еми на
11000 Бе ог рад

274. 004303 Ко лун џић Ди ја на
24223 Нови Жед ник

275. 000336 Ко ља јић Доб ри ла
32300 Гор. Ми ла но вац

276. 010931 Ко ма нов Бор ба ла
23323 Иђош

277. 011426 Ко пи ло вић Томо
24000 Су бо ти ца

278. 004121 Кораћ Јас ми на
26300 Вршац

279. 011694 Кораћ Ма ри ца
25230 Кула

280. 001106 Кор ма њош Ли ди ја
25000 Сом бор

281. 015433 Ко са но вић Свет ла на
11000 Бе ог рад

282. 001466 Кос тић Љу би ша
16210 Вла со тин це

283. 011377 Ко та рац Мир ја на
14000 Ва ље во

284. 006311 Краљ Ива на
11030 Бе ог рад

285. 006336 Кра сић Жак ли на
21208 Ср. Ка ме ни ца

286. 006239 Криш ка Џени та
22305 Ста ри Ба нов ци

287. 006297 Крсма но вић Ви о ле та
18424 Бе ло љин

288. 003678 Крстић Ана
18000 Ниш

289. 003453 Крстић Дра ги ца
19320 Кла до во

290. 003772 Крстић Ми лан
18000 Ниш

291. 020308 Крстић Сла ви ца
18000 Ниш

292. 006283 Ку зе ље вић Да ни је ла
12220 Ве ли ко Гра диш те

293. 002203 Куз ман Бран ка
23210 Жи тиш те

294. 000256 Куз ман Гор да на
11090 Бе ог рад

295. 006171 Куз ма но вић Сања
21234 Бач ки Јарак

296. 000129 Куп ре ша нин Ми лан
25000 Сом бор

297. 006716 Ку че вић Фа ти ма
36320 Ту тин

298. 008399 Ла за ре вић Љи ља на
19370 Бо ље вац
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299. 005232 Лазић Бо ја на
11070 Нови Бе ог рад

300. 000893 Лазић Зо ри ца
11300 Сме де ре во

301. 004828 Лазић Јад ран ка
11300 Сме де ре во

302. 000008 Ла зи чић Звез да на
24000 Су бо ти ца

303. 002819 Лалић Ми лан
11070 Нови Бе ог рад

304. 005861 Лац ма но вић Мар ги та
26220 Ко вин

305. 000584 Ле ге њи Бор ка
23272 Нови Бе чеј

306. 007063 Ленђер Љу би ца
22240 Шид

307. 020526 Ле он ти је вић Гор да на
11500 Обре но вац

308. 002541 Лукић Ангелина
11070 Нови Бе ог рад

309. 001646 Лукић Гор да на
21131 Пет ро ва ра дин

310. 020647 Лу ко вић Зо ри ца
11040 Бе ог рад

311. 005476 Лу ко вић Јеле на
23272 Нови Бе чеј

312. 010357 Лулић Вес на
24000 Су бо ти ца

313. 000045 Љи љак Мира
21000 Нови Сад

314. 005998 Љу би нац Су за на
11070 Нови Бе ог рад

315. 019782 Љу бо ја Вес на
23241 Ла за ре во

316. 006170 Мадић Гор да на
21424 То ва ри ше во

317. 000608 Ма јин Јас ми на
23272 Нови Бе чеј

318. 001778 Ма јо вић Зден ка
26300 Вршац

319. 005051 Мај сто ро вић Сла ви ца
11000 Бе ог рад

320. 005986 Мак си мо вић Сло бо дан ка
11400 Мла де но вац

321. 003001 Ма лац ко Љу би ца
21000 Нови Сад

322. 001412 Малић Сто јан ка
21400 Бач ка Па лан ка

323. 020400 Ма му ла Би ља на
11300 Сме де ре во

324. 001773 Ман дић Сло бо дан ка
26300 Вршац

325. 005396 Ман дра па Ксе ни ја
11000 Бе ог рад

326. 006351 Манић Андријана
18300 Пи рот

327. 001141 Манић Ми лан ка
18000 Ниш

328. 000058 Ма ној ло вић Агнеш
24400 Сен та

329. 004755 Ма ној ло вић Не дељ ка
11273 Ба тај ни ца

330. 003920 Ма ној ло вић Сања
11070 Нови Бе ог рад

331. 005862 Ман чић Не бој ша
18105 Ниш

332. 006293 Ма ра вић Елви ра
24000 Су бо ти ца

333. 003357 Ма ри ја но вић Сања
25000 Сом бор

334. 005863 Ма рин ко вић Ми ли ца
37000 Кру ше вац

335. 002390 Марић Вуч ко
26000 Пан че во

336. 006285 Марић Дра га на
11300 Сме де ре во

337. 005959 Марић Мила
11000 Бе ог рад

338. 001137 Марић Сне жа на
24000 Су бо ти ца

339. 005249 Ма ри чић Вла дис ла ва
21000 Нови Сад

340. 000589 Мар ја но вић Ангелина
21220 Бе чеј

341. 004916 Мар ја но вић Зо ри ца
12000 По жа ре вац

342. 000397 Мар ја но вић Стан ка
11000 Бе ог рад

343. 010735 Мар ков Ана
26215 Па ди на

344. 005933 Мар ков Јас ми на
11030 Бе ог рад

345. 006081 Мар ко вић Вес на
11060 Бе ог рад

346. 000377 Мар ко вић Го ран
15220 Ко це ље ва

347. 006176 Мар ко вић Гор да на
11211 Бор ча

348. 005704 Мар ко вић Ми ле на
26000 Пан че во

349. 005988 Мар ко вић Свет ла на
22417 Обреж

350. 006024 Мар ко вић Свет ла на
21208 Ср. Ка ме ни ца

351. 002954 Мар ко вић Тања
11320 Ве ли ка Пла на

352. 006275 Мар ти но вић Оли ве ра
11000 Бе ог рад
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353. 006013 Мар че та Маја
11000 Бе ог рад

354. 001610 Ма те јић Ди ја на
11000 Бе ог рад

355. 006088 Ма ти јаш Јеле на
11070 Нови Бе ог рад

356. 015239 Матић Бран ки ца
11000 Бе ог рад

357. 003225 Матић Зора
26360 План диш те

358. 005856 Матић Ка ра и чић Јеле на
11234 Ри пањ

359. 000183 Матић Сла во љуб
11231 Рес ник

360. 004845 Ма чу жић Спо мен ка
21230 Жа баљ

361. 004140 Ма џа рев Осто јић Кла у ди ја
25223 Си вац

362. 005935 Машић Тања
12000 По жа ре вац

363. 000134 Ме да ков Ми ли ца
21000 Нови Сад

364. 004725 Ме дан Сне жа на
21205 Ср. Кар лов ци

365. 019888 Медић Ду ши ца
19300 Не го тин

366. 000057 Медић Тат ја на
11000 Бе ог рад

367. 006261 Ме зеи Ма ри ја на
24000 Су бо ти ца

368. 004318 Ме сиц ки Љи ља на
26300 Вршац

369. 004835 Мет лић Мира
26314 Ба нат ско Н. Село

370. 019600 Ми ја то вић Сто ја
15300 Лоз ни ца

371. 006090 Ми ла ди но вић Дра га на
12254 Раб ро во

372. 006327 Ми лан ко вић Ана
22240 Шид

373. 002068 Ми ла но вић Вес на
19000 За је чар

374. 006026 Ми ла но вић Ива на
22303 Нови Ба нов ци

375. 020505 Ми лен ков Сун чи ца
18300 Пи рот

376. 006333 Ми лен ко вић Ма ри ја
37240 Трсте ник

377. 001440 Ми лен ко вић Ра ди ша
18252 Ме ро ши на

378. 005007 Ми лен ко вић Слађана
18300 Пи рот

379. 004723 Ми ле тић Мир ја на
12300 Пет ро вац

380. 003352 Ми ли во је вић Ра до ван ка
24000 Су бо ти ца

381. 005116 Ми ли јић Да ни је ла
19350 Кња же вац

382. 001192 Милић Анкица
18412 Жи ти рађа

383. 000980 Милић Зо ри ца
18300 Пи рот

384. 010604 Милић Пред раг
35213 Дес по то вац

385. 000165 Милић Сне жа на
35210 Сви лај нац

386. 005636 Ми ли чић Дра га на
11080 Зе мун

387. 006014 Ми ли чић Саша
14210 Уб

388. 003838 Ми ло ва но вић Гор да на
18106 Ниш

389. 002486 Ми ло ва но вић Ми рос ла ва
11000 Бе ог рад

390. 000681 Ми ло је вић Илин ка
19300 Не го тин

391. 019548 Ми ло је вић Сла ви ца
18300 Пи рот

392. 001335 Ми лој ко вић Су за на
21209 Бу ко вац

393. 002468 Ми ло сав ље вић Гор да на
11320 Ве ли ка Пла на

394. 011472 Ми ло сав ље вић Дра га на
11000 Бе ог рад

395. 000168 Ми ло сав ље вић Љу би ца
11000 Бе ог рад

396. 000680 Ми ло сав ље вић Нада
19300 Не го тин

397. 006354 Ми ло сав ље вић Тања
34000 Кра гу је вац

398. 006330 Ми ло ше вић Јас ми на
35254 По по вац

399. 011982 Ми ло ше вић Љи ља на
26350 Са мош

400. 000102 Ми ло ше вић Оли ве ра
18220 Алексинац

401. 005937 Ми лу ти но вић Дуб рав ка
22000 Ср. Мит ро ви ца

402. 006346 Мир ко вић Ми ло ра до вић Сања
35000 Јаго ди на

403. 006288 Мит ро вић Вес на
11126 Ве ли ки М. Луг

404. 003358 Мит ро вић Вес на
18420 Бла це

405. 001864 Мит ро вић Ли ди ја
19350 Кња же вац

406. 006210 Мит ро вић Сло бо дан ка
18000 Ниш
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407. 000678 Мићано вић На та ли ја
23272 Нови Бе чеј

408. 010764 Мићић Би ља на
11400 Мла де но вац

409. 005939 Мићовић Ра до са ва
18430 Кур шум ли ја

410. 000109 Мићуно вић Вес на
21213 Зма је во

411. 000096 Ми ха и ло вић Вес на
26000 Пан че во

412. 001099 Ми ха и ло вић Ми рос лав
11000 Бе ог рад

413. 001207 Ми хај ло вић Гор да на
37220 Брус

414. 011313 Ми хај ло вић Ка ти ца
25000 Сом бор

415. 001878 Ми хај ло вић Пред раг
19210 Бор

416. 005613 Мичић Зо ри ца
21424 То ва ри ше во

417. 003299 Мишић Де ја на
21000 Нови Сад

418. 003281 Миш ков Зора
23300 Ки кин да

419. 002282 Миш ко вић Ве ри ца
32000 Ча чак

420. 000094 Миш ко вић Сне жа на
26000 Пан че во

421. 000945 Мла де но вић Бо јан
18000 Ниш

422. 020651 Мла де но вић Дра ги ца
11000 Бе ог рад

423. 005869 Мла де нов ски Свет ла на
26201 Јабу ка

424. 003962 Млађан Ми ли ца
22240 Шид

425. 006098 Мол нар Лас ло
26214 Де бе ља ча

426. 006074 Мол нар Фе ренц
26214 Де бе ља ча

427. 002991 Мон дом Иби ка
21467 Са ви но Село

428. 005286 Мрдић Мла ден
15353 Ма јур

429. 002804 Мурић Ми ли ца
31000 Ужи це

430. 005455 Над лач ки Јели ца
23271 Ку ма не

431. 003383 Нађ Ило на
24000 Су бо ти ца

432. 000598 На у мов ски Зора
21220 Бе чеј

433. 006347 Не дељ ко вић Ве ри ца
31230 Ариље

434. 020760 Не дељ ко вић Свет ла на
32000 Ча чак

435. 005490 Не ди мо вић Ви о ле та
23271 Ку ма не

436. 002368 Недић Слађана
15000 Ша бац

437. 006308 Не нин Јеле на
21000 Нови Сад

438. 000469 Нерић Јас ми на
11080 Зе мун

439. 000355 Нешић Аранка
26300 Вршац

440. 004168 Неш ко вић Свет ла на
18000 Ниш

441. 003237 Ни ко ла шев Зо ри ца
21230 Жа баљ

442. 006310 Ни ко лић Бал ша
11077 Нови Бе ог рад

443. 007386 Ни ко лић Вера
21220 Бе чеј

444. 002597 Ни ко лић Гра ди мир
18400 Про куп ље

445. 006077 Ни ко лић Дра гос лав
34000 Кра гу је вац

446. 005871 Ни ко лић Зо ри ца
11211 Бор ча

447. 006286 Ни ко лић Јад ран ка
26202 Гло гоњ

448. 002405 Ни ко лић Ми лан
18300 Пи рот

449. 002114 Ни ко лић Ми ро љуб
35230 Ћупри ја

450. 001129 Ни ко лић Рад ми ла
31000 Ужи це

451. 002886 Ни ко лић Саша
18220 Алексинац

452. 005941 Ни ко лић Си ни ша
31230 Ариље

453. 000053 Ни ко лић Слађана
18126 Ниш

454. 000690 Ни ко лић Слађана
19300 Не го тин

455. 003836 Ни ко лић Сло бо дан
12318 Ву ко вац

456. 000118 Ни ко лић Сне жа на
17530 Сур ду ли ца

457. 001357 Нин ко вић Ми ли ца
21313 Су сек

458. 006233 Но вак Рад ми ла
11273 Ба тај ни ца

459. 001996 Но ва ков Рад ми ла
26213 Цре па ја

460. 002782 Но ва ко вић Би ља на
11000 Бе ог рад
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461. 000089 Но ва ко вић Дра га на
21400 Бач ка Па лан ка

462. 004592 Но ва ко вић Су за на
15000 Ша бац

463. 001963 Њилаш Ма ри ја
24000 Су бо ти ца

464. 004859 Обра до вић Јас ми на
35230 Ћупри ја

465. 000080 Обре нов Жи ва на
21247 Гар ди нов ци

466. 020571 Ова ри Те ре за
25230 Кула

467. 000807 Окрај нов Лу и са
25250 Оџа ци

468. 020408 Опа чић Јулка
23000 Зре ња нин

469. 005335 Осет ров Свет ла на
21000 Нови Сад

470. 005875 Пав ло вић Мир ја на
11251 Оструж ни ца

471. 002366 Пав ло вић Тат ја на
22000 Ср. Мит ро ви ца

472. 002026 Пајић Гор да на
31230 Ариље

473. 006348 Па ле же вић Да ли бор ка
15000 Вла ди мир ци

474. 006234 Пан те лић Сне жа на
11070 Нови Бе ог рад

475. 001013 Пан тић Ми ле на
14000 Ва ље во

476. 000315 Пан чић Слађана
18300 Пи рот

477. 020384 Пан џа Ду шан ка
11000 Бе ог рад

478. 000203 Пап Јад ран ка
11000 Бе ог рад

479. 005504 Пас ка Тат ја на
11000 Бе ог рад

480. 003250 Па у нов Љи ља на
26300 Вршац

481. 005885 Па у но вић Мир ја на
11000 Бе ог рад

482. 001067 Па у но вић Сла ви ца
11300 Сме де ре во

483. 006153 Пе ко вић Бо ја на
11030 Бе ог рад

484. 005943 Пер ваз Сања
21000 Нови Сад

485. 007762 Пер ку чин Ста на
23330 Нови Кне же вац

486. 001769 Пе та ко вић Мир ја на
22213 Лаћарак

487. 005050 Пете Анамарија
25245 Бо го је во

488. 020701 Пет ко вић Зо ри ца
18000 Ниш

489. 012846 Пет ко вић Мира
24300 Бач ка То по ла

490. 006118 Пет ко вић Тат ја на
11000 Бе ог рад

491. 001076 Пет раш Ана
21425 Се лен ча

492. 005945 Пет раш Ана
26215 Па ди на

493. 001660 Пет ро вић Анкица
18300 Пи рот

494. 000312 Пет ро вић Ива на
18300 Пи рот

495. 002996 Пет ро вић Јеле на
11080 Зе мун

496. 014467 Пет ро вић Пан те лић Бор ка
26000 Пан че во

497. 005325 Пет ро вић Свет ла на
11000 Бе ог рад

498. 005631 Пет ро вић Сне жа на
23272 Нови Бе чеј

499. 003120 Пет ро вић Сне жа на
23300 Ки кин да

500. 020537 Пет ро нић Би ља на
25000 Сом бор

501. 013300 Пет ру шић Ли ди ја
22329 Ст. Слан ка мен

502. 001829 Пећанац Љи ља на
26300 Вршац

503. 005881 Пи јо вић Би ља на
11090 Бе ог рад

504. 006130 Пиља Ду шан ка
11030 Бе ог рад

505. 005865 Пи пер Ми хај ло вић Јасна
11000 Бе ог рад

506. 006353 Пје вић Сне жа на
11090 Бе ог рад

507. 000298 Пла зи нић Сла ви ца
11080 Зе мун

508. 000389 По ле та но вић Мара
24300 Бач ка То по ла

509. 000154 По па дић Ми лан ка
11500 Обре но вац

510. 000214 По пов Ра дој ка
21243 Ко виљ

511. 000815 По по вић Љи ља на
25250 Оџа ци

512. 004930 По по вић Ме ли та
26000 Пан че во

513. 008995 По по вић Мир ја на
26300 Вршац

514. 004777 По по вић То мис лав
35230 Ћупри ја

52 Рачуновођа



515. 004866 По чу ча Ду шан ка
22400 Рума

516. 006063 Пра и зо вић Анкица
11250 Же лез ник

517. 005883 Првуљ Маја
26206 Са ку ле

518. 004553 Пу по вић Вес на
11226 Бе ог рад

519. 000982 Пут ник Вес на
26300 Вршац

520. 000173 Ра ди во је вић Ма ри ја
11500 Обре но вац

521. 002410 Рад ло вач ки Ми ле на
23210 Жи тиш те

522. 001669 Ра до ва но вић Звез ди ца
19350 Кња же вац

523. 004442 Ра до и чић Јеле на
22202 Мач. Мит ро ви ца

524. 006279 Ра до је вић Да ни е ла
24300 Бач ка То по ла

525. 005366 Ра до ми ро вић Би ља на
11185 Зе мун Поље

526. 001108 Ра до сав ље вић Дра га на
18220 Алексинац

527. 005889 Ра до ше вић Гор да на
23230 Јаша Томић

528. 006182 Ра до ше вић Свет ла на
11090 Бе ог рад

529. 005827 Ра ду кић Ива на
26300 Вршац

530. 016797 Ра ду ло вић Гор да на
11000 Бе ог рад

531. 001020 Ра ду ло вић Не дељ ка
21220 Бе чеј

532. 004715 Ра ду но вић На та ша
11000 Бе ог рад

533. 006291 Раић Дра га на
26000 Пан че во

534. 019992 Ра и че вић Ми ло са ва
24000 Су бо ти ца

535. 002257 Рај ко вић Гор да на
18000 Ниш

536. 006157 Рај шић Нада
11273 Ба тај ни ца

537. 006251 Ракић Да ни је ла
18300 Пи рот

538. 000869 Ранђело вић Ружа
18000 Ниш

539. 006600 Ранђело вић Сла ви мир
18412 Жи то рађа

540. 001931 Ранђело вић Соња
11070 Нови Бе ог рад

541. 006043 Ра ни сав ље вић Сне жа на
26220 Ко вин

542. 004737 Ран ко вић Дра ги ња
11000 Бе ог рад

543. 005053 Ран ко вић Зо ри ца
11566 Ру дов ци

544. 005807 Рат ко вић Би ља на
11000 Бе ог рад

545. 005547 Рац ков Свет ла на
23219 Вој во да Сте па

546. 006248 Раш ков Иза бе ла
23272 Нови Бе чеј

547. 004768 Релић Дра ган
21000 Нови Сад

548. 005146 Рељић Со фи ја
26000 Пан че во

549. 005999 Рис та но вић Сла ви ца
34000 Кра гу је вац

550. 006156 Рис ти во је вић Свет ла на
11080 Зе мун

551. 004684 Рис тић Зора
25255 Ка ра ву ко во

552. 006204 Рис тић Ива на
19000 За је чар

553. 006280 Рис то вић Ста но мир ка
11070 Нови Бе ог рад

554. 006356 Ромић Вес на
24000 Су бо ти ца

555. 006041 Ромић Швец Соња
25000 Сом бор

556. 005635 Ро сан дић Аница
22320 Инђија

557. 006331 Росић Оли ве ра
32000 Ча чак

558. 001771 Ру жа нов Ра дој ка
26300 Вршац

559. 004111 Рун тић Ксе ни ја
22000 Ср. Мит ро ви ца

560. 000660 Савић Дан ка
14000 Ва ље во

561. 011294 Савић Јаго да
25250 Оџа ци

562. 000224 Савић Ли ди ја
26000 Пан че во

563. 002227 Савић Ми ло са ва
31230 Ариље

564. 004711 Савић Саша
18000 Ниш

565. 000829 Савић Свет ла на
21240 Ти тел

566. 006826 Савић Свет ла на
21000 Нови Сад

567. 006104 Савић Си ме у но вић Дра га на
26300 Вршац

568. 002578 Савићевић Сми ља
19000 За је чар
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569. 006101 Све то за ре вић Тања
19210 Бор

570. 020707 Сен де рак Бра нис ла ва
21000 Нови Сад

571. 001592 Се ра фи мо вић Сла ви ца
11271 Сур чин

572. 006220 Симић Бра нис ла ва
11080 Зе мун

573. 001586 Симић Го ран ка
11070 Нови Бе ог рад

574. 000908 Симић Зо ран
18430 Кур шум ли ја

575. 002547 Симић Јасна
12000 По жа ре вац

576. 004785 Сим ја но вић Андреја
11000 Бе ог рад

577. 006240 Сла док Влас та
11070 Нови Бе ог рад

578. 017240 Сми ља нић Анка
11000 Бе ог рад

579. 006003 Сми ља нић Јели ца
11215 Слан ци

580. 002823 Со ко ло вић Вес на
18300 Пи рот

581. 005264 Соф тић Елза
12208 Кос то лац

582. 000463 Спа ље вић Би ља на
36300 Нови Па зар

583. 002022 Спа со је вић Лена
11080 Зе мун

584. 000311 Став ров Ружа
18325 Же љу ша

585. 006039 Ста јић Ксе ни ја
11211 Бор ча

586. 004898 Стај ко вић Дра га на
11000 Бе ог рад

587. 004814 Ста мен ко вић Ви о ле та
35230 Ћупри ја

588. 019466 Ста мен ко вић Гор да на
25234 Лалић

589. 003071 Ста мен ко вић На та ша
21000 Нови Сад

590. 005465 Стан ков Александра
19000 За је чар

591. 000529 Стан ко вић Би ља на
17510 Вла ди чин Хан

592. 006145 Стан ко вић Љи ља на
11300 Сме де ре во

593. 004213 Стан ко вић Сања
21000 Нови Сад

594. 005415 Стан ко вић Ште фи ца
12000 По жа ре вац

595. 001804 Стар че вић Зо ри ца
34300 Аранђело вац

596. 005414 Стар че вић Свет ла на
21000 Нови Сад

597. 006301 Сте ва но вић Ана
37240 Трсте ник

598. 006036 Сте ва но вић Сне жа на
11000 Бе ог рад

599. 004803 Сте вић Див на
12000 По жа ре вац

600. 005482 Сте вић Свет ла на
26330 Уљма

601. 006335 Сте вић Слађана
76300 Бје љи на

602. 003841 Сте фа нов ски Ива на
11070 Нови Бе ог рад

603. 000040 Сти пић Аница
24213 Ђурђин

604. 002942 Сто ја ди но вић Сун чи ца
11320 Ве ли ка Пла на

605. 006082 Сто ја ко вић Вес на
22240 Шид

606. 006265 Сто ја но вић Звон ко
12000 По жа ре вац

607. 000698 Сто ја но вић Ру жи ца
16000 Лес ко вац

608. 003232 Сто ја но вић Сло бо дан
26300 Вршац

609. 005721 Сто ја но вић Сми лев ски Ра дос ла ва
26000 Пан че во

610. 004133 Сто ја но вић Сне жа на
19000 За је чар

611. 002473 Стој ко вић Би ља на
19300 Не го тин

612. 006038 Стој ко вић Вес на
11234 Ри пањ

613. 006338 Стој ко вић Вла дис лав
16000 Лес ко вац

614. 003918 Стој ко вић Ду ши ца
12000 По жа ре вац

615. 006339 Стој ко вић Пав ле
16000 Лес ко вац

616. 007395 Стој шин Сла ви ца
23272 Нови Бе чеј

617. 006018 Стра хи но вић Жи ви ца
11234 Ри пањ

618. 005955 Су га рис Тања
11040 Бе ог рад

619. 011210 Сук но вић Ва ле ри ја
24210 Бај мок

620. 006284 Тадић Сло бо дан ка
15357 Кле ње

621. 006152 Те о фа но вић Ве ри ца
34300 Аранђело вац

622. 005585 Тешић Ђурић Мир ја на
25000 Сом бор
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623. 010657 Те шо вић Ми лан ка
25223 Си вац

624. 000039 Тишић Сне жа на
34000 Кра гу је вац

625. 005670 То до ро вић Вес на
12000 По жа ре вац

626. 003864 То до ро вић Дра ган
12320 Жа гу би ца

627. 000967 То до ро вић Ми лан ка
21000 Нови Сад

628. 006062 То до ро вић На та ша
37230 Александровац

629. 000138 То до ро вић Ра и ца
37215 Ра жањ

630. 000354 То до ро вић Сон ка
26348 Вра чев гај

631. 001313 То до си је вић Сто јан ка
37000 Кру ше вац

632. 000152 То лес ки Саш ка
11070 Нови Бе ог рад

633. 006343 Тол ма чи Геза
24400 Сен та

634. 016590 То ма нић Жељ ка
31210 По же га

635. 020377 То ма шев Зора
23272 Нови Бе чеј

636. 004872 Томић Гор да на
21000 Нови Сад

637. 005452 Томић Ми ли ца
18000 Ниш

638. 020041 Томић Сла во љуб
37266 Обреж

639. 005033 То па ло вић Дра га на
12000 По жа ре вац

640. 002249 Тошић Дра га на
19000 За је чар

641. 004945 Трај ко вић Ми ле на
11000 Бе ог рад

642. 006250 Трип ко вић Ми рос лав ка
12000 По жа ре вац

643. 005118 Трич ко вић Вес на
19300 Не го тин

644. 001043 Трку ља Не дељ ка
11211 Бор ча

645. 006034 Трни нић Ми ли ца
21230 Жа баљ

646. 000722 Трнкић Ми лан ка
19320 Кла до во

647. 001035 Трпка Анка
22240 Шид

648. 006296 Трпко вић Јад ран ка
11000 Бе ог рад

649. 001441 Тум бас Љу би ца
24000 Су бо ти ца

650. 013721 Ћердић Мате
23000 Зре ња нин

651. 006340 Ћирић Ми ли ја на
11000 Бе ог рад

652. 006342 Ћоро вић Мла ден ка
11070 Нови Бе ог рад

653. 006263 Ћосић Ма ри на
26220 Ко вин

654. 004757 Ћурчић Сло бо дан ка
12000 По жа ре вац

655. 006357 Уро ше вић Ма ри ја
12000 По жа ре вац

656. 000641 Фа ла џић Мир ко
34000 Кра гу је вац

657. 000373 Фан ца не ло Би ља на
26204 Опо во

658. 001109 Фи ли по вић Сла ви ца
11070 Нови Бе ог рад

659. 006309 Хај дук Жак ли на
22240 Шид

660. 020470 Хар мат Ева
24400 Сен та

661. 006019 Хаџић Гор да на
11000 Бе ог рад

662. 008734 Ха џи феј зо вић Меј ра
31300 При је по ље

663. 007638 Хла ва ти Мишо
26215 Па ди на

664. 005514 Хла вин ка Крис ти на
21420 Бач

665. 010585 Хор ват Ма ри ца
24000 Су бо ти ца

666. 000294 Хрњак Оли ве ра
11147 Бе ог рад

667. 000543 Цар Александар
25000 Сом бор

668. 005845 Цвет ков Сне жа на
11070 Нови Бе ог рад

669. 005555 Цвет ко вић Гор да на
12000 По жа ре вац

670. 001532 Цвет ко вић Ста ној ко
18214 Ку ли на

671. 002931 Цвет ко вић Су за на
11320 Ве ли ка Пла на

672. 001149 Цвје тићанин Оли ве ра
25260 Апатин

673. 005167 Цекић Да ни е ла
19350 Кња же вац

674. 006332 Цми ља нић Урош
11077 Нови Бе ог рад

675. 005622 Цу па ра Ра јак Ли ди ја
11080 Зе мун

676. 006292 Ча бар ка па Ива на
11070 Нови Бе ог рад
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677. 008903 Чапо Рад ми ла
25270 Без дан

678. 008164 Че ле бић Вла дис ла ва
24000 Су бо ти ца

679. 003247 Чер нак Ана
26370 Хај ду чи ца

680. 005910 Чеш љар Ва лен ти на
11211 Бор ча

681. 005291 Чо ке ша Сне жа на
11000 Бе ог рад

682. 000088 Чо ло вић Мира
21400 Бач ка Па лан ка

683. 020730 Ша ма тић Дра ги ца
15000 Ша бац

684. 014650 Ше ва ри ка Дра ги ца
23232 Бе геј ци

685. 020035 Ше ва ри ка Ро за ли ја
23214 Тор да

686. 005379 Шерић Јас ми на
21000 Нови Сад

687. 005835 Ши лер Би сер ка
26204 Опо во

688. 004863 Ши мун Гор да на
21460 Врбас

689. 006274 Шко рић Вла ди мир
11000 Бе ог рад

690. 000077 Шкрбић Јули а на
24220 Бан. Ду ша но во

691. 011660 Шо мо ши Мил ка
21413 Че ла ре во

692. 019636 Шор маз Слав ка
11080 Зе мун

693. 004436 Шош де ан Андриан
26000 Пан че во

694. 004993 Шуић Ксе ни ја
24000 Су бо ти ца
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На осно ву чла на 32. став 1. тач ка 11) 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),
Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је (IES), Смер ни ца ма IFAC-а и IFAC-овим Етич ким
ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође, као и На ци о нал ним ра чу но во дстве но-об ра зов -
ним стан дар дом РОС 31– Про фе си о нал но об ра зо ва ње и усав рша ва ње ра чу но вођа, а саг -
лас но ре гис тро ва ној де лат нос ти Са ве за, Извршни одбор Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра
Срби је до нео је

ПРАВИЛНИК
О КОНТИНУИРАНОЈ ЕДУКАЦИЈИ ЧЛАНОВА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уређују се пи та ња ве за на за об а вез ну кон ти ну и ра ну еду ка ци ју про -

фе си о нал них ра чу но вођа - чла но ва Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је (у да љем тек сту:
члан), а која слу жи за об нав ља ње, про ши ри ва ње, ино ви ра ње и усавршавање
професионалних знања.

Члан 2.
У скла ду са ак ти ма Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је (у да љем тек сту: Са вез) и

IFAC-овим Етич ким ко дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође, члан је ду жан да се про фе си о -
нал но усав рша ва, по про гра му који до но си Са вез, на осно ву чега му се из да је го диш ња ли -
цен ца о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти за оства ри ва ње прак се.

Члан 3.
Кон ти ну и ра на еду ка ци ја оства ру је се лич ним ан га жо ва њем чла на пу тем кон ти ну и ра ног

праћења про фе си о нал но-струч не ли те ра ту ре и при сус тво ва ња са ве то ва њи ма, сим по зи ју -
ми ма, се мина ри ма и оста лим облицима про фе сио налног уса варш а вања.

Члан 4.
Кон ти ну и ра на еду ка ци ја кван ти фи ку је се вред но ва њем по је ди них об ли ка кон ти ну и ра не

еду ка ци је на ко ји ма је кан ди дат учес тво вао, а које је орга ни зо вао Са вез или други субјект по
овлашћењу Савеза.

Члан 5.
За до би ја ње го диш ње ли цен це о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти не опход но је оства ри -

ти го диш њи фонд од 40 поена.
Кан ди дат који, из оправ да них раз ло га, није оства рио пред ви ђе ни го диш њи фонд од 40

по е на, у сва ком слу ча ју има об а ве зу да ос тва ри 120 по е на у пе ри о ду од три узаступне године.
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Кан ди дат који не оства ри 120 по е на ни у пе ри о ду од три узас туп не го ди не, под ле же об а -
ве зи која је утврђена па раг ра фом 31.42. ра чу но во дстве 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.

Члан 6.
Основ ни об лик про фе си о нал не еду ка ци је је спе ци ја ли зо ва ни се минар "КОН -

ТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА” који се вред ну је са 40 по е на на које има ју пра во учешћа чла -
но ви на осно ву професионалне чланарине.

Члан 7.
Члан, пре ма сво јим скло нос ти ма може и кроз ре дов не об ли ке те о риј с ко-инструк тив не

еду ка ци је да оства ри по треб не по е не за сти ца ње пра ва на до би ја ње ли цен це о про фе си о нал -
ној оспо соб ље нос ти:

Алтернативни облици
професионално-стручне

едукације

Бр.
пое 
на

Поени се признају

1.

Коришћење инструктивне про -
фесионално-стручне 

ли тературе, у свакодневној пракси 
(претплата  на приручник
Рачуноводствена пракса)

28 Члановима, читаоцима 
Рачуноводствене праксе

3.
Семинар за годишњи рачун –
професионално-стручно

усавршавање
12 Члановима за индивидуално

присуство

4.
Учешће на Симпозијуму и

јесењем семинару–
професионално-стручно

усавршавање
22 Члановима за индивидуално

присуство

5. Семинар – актуелне теме 6 Чла но ви ма за индиви дуално
присуство

Трош ко ве еду ка ци је из ста ва 1. овог чла на сно се сами чла но ви.

Члан 8.
У окви ру Ре гис тра про фе си о нал них зва ња у Са ве зу води се еви ден ци ја о кон ти ну и ра ној

еду ка ци ји као оства ре ним ста ту тар ним пра ви ма и об а ве за ма чла но ва, као и еви ден ци ја о
усклађенос ти њи хо ве прак се са Ста ту том Са ве за, Ме ђу на род ним стан дар ди ма еду ка ци је
(IES) и IFAC–овим Етичким кодексом.

Члан 9.
Про тив чла на који не из врша ва члан ске об а ве зе или оства ру је прак су суп рот но да тој све -

ча ној из ја ви, над леж ни орган Са ве за по кре нуће по сту пак у скла ду са Пра вил ни ком о дис -
цип лин ској од го ворности чланова Савеза.
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Члан 10.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи Пра вил ник о кон ти ну и ра ној

еду ка ци ји чла но ва од 02.12.2003. са из ме на ма и до пу на ма од 23.12.2005. и 30.01.2007. го ди -
не ("Глас ра чу но вођа” бр. 3/03 ... 26/16).

Члан 11.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног дана од дана об јав љи ва ња у из да њу “Глас ра чу -

но вођа".1

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

др Сне жа на Цицо, с.р.
Овлашћени ра чу но вођа
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У току 2020. го ди не ре а ли зо ваће се про грам кон ти ну и ра не еду ка ци је и усав рша ва ња у 
вези са ажу ри ра ном ме ђуна род ном и на ци о нал ном про фе си о нал ном регулативом.

Еду ка ци ја ће се одви ја ти пре ма Пра вил ни ку о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји кроз спе ци ја -
ли зо ва не се мина ре за чла но ве који из ми ре про фе си о нал ну чла на ри ну у скла ду са одлу -
ком  о висини професионалне чланарине.

Сва об а веш те ња у вези са оства ри ва њем члан ских пра ва и об а ве за об јав љи ваће се у
при руч ни ку Ра чу но во дстве на прак са и на сајту: www.srrs.rs.

Све услу ге и по год нос ти Са ве за чла но ви могу ко рис ти ти на осно ву овог име ни ка и
очи та ва њем кода члан ске карте Савеза.

1) Правилник о континуираној едукацији чланова донет је 27.01.2017. (објављен у Гласу рачуновођа бр. 28 и
бр. 30.). Измене и допуне правилника интегрисане су у овај пречишћен текст.
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ИЗГЛЕД ЛИЦЕНЦЕ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
КОЈУ СУ ДОБИЛИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ ЗАХТЕВЕ 
IFAC-ОВОГ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ



“AKSIOS REVIZIJA D.O.O.”
ХОПОВСКА 2
21000 НОВИ САД
021/471 146

“BDO” D.O.O. ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈУ 
КНЕЗ МИХАЈЛОВА 10/IIIСПРАТ
11000 БЕОГРАД
011/32 81 399

“EUROAUDIT” Д.О.О. 
БУЛ.ДЕСПОТА СТЕФАНА 12/V
11000 БЕОГРАД
011/33 47 421

“FINODIT” Д.О.О.  
ИМОТСКА 1
11040 БЕОГРАД
011/30 98 198
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РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

РЕГИСТРОВАНИХ ЗА УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Ови ен ти те ти, чла но ви Са ве за, су ускла ди ли сво је по сло ва ње са про фе си о нал ним и етич -
ким стан дар ди ма и при х ва ти ли про фе си о нал ну кон тро лу ква ли те та услу га по међуна род -
ном стан дар ду кон тро ле ква ли те та од стра не про фе си о нал не орга ни за ци је, чла ни це
IFAC-а.

У Ре гис тру су на ве де на при вред на друш тва чије су про фе си о нал не ра чу но вође оства ри ле
кон ти ну и ра ну еду ка ци ју, при хва ти ле при нци пе и пра ви ла као акта про фе си о нал не са мо ре -
гу ла ци је ра чу но во дстве не про фе си је. Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је об јав љу је овај
ре гис тар за по тре бе по тен ци јал них ко рис ни ка ре ви зор ских услу га. Енти те ти из овог ре гис -
тра ис пу ња ва ју усло ве за пру жа ње услу га ре ви зи је саг лас но за ко ну, од но сно међуна род ној
и на ци о нал ној про фе си о нал ној ре гу ла ти ви, с об зи ром на то да ис пу ња ва ју усло ве про фе -
си о нал них, тех нич ких и етич ких стан дар да. Одго вор на лица у њима су оспо соб ље на за
услу ге ра чу но во дства и ре ви зи је, о чему по се ду ју ли цен цу о про фе си о нал ној оспо соб ље -
нос ти за 2020, чиме се до ка зу је про фе си о нал на оспо соб ље ност кад ро ва и ре фе рен тност
њи хо вих ком па ни ја за пру жа ње услу га у јав ној прак си, а што за хте ваа IFAC-ов Етич ки ко -
декс, са об а ве зом при ме не за чла но ве IFAC-а и Са ве за РР Срби је.



“GRANT THORN TON” Д.О.О.  
КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 2/4
11000 БЕОГРАД
011/404 95 60

IB INTERBILANZ CON SULT ING 
& AU DIT Д.О.О.  
БУЛ. МИХАИЛА ПУПИНА 115 E/4
11070 НОВИ БЕОГРАД
011/655 70 43

“KPMG” Д.О.О. 
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 11
11000 БЕОГРАД
011/20 50 500

“MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO” Д.О.О. 
СТУДЕНТСКИ ТРГ 4/V
11000 БЕОГРАД
011/30 33 250

“MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO” Д.О.О.
ОГРАНАК У НОВОМ САДУ
БУЛ. ОСЛОБОЂЕЊА 76а/IV/31
21000 НОВИ САД
021/661 29 81

“MOORE STEPHENS REVIZIJA I
RA^UNOVODSTVO” Д.О.О.
ОГРАНАК У ЗРЕЊАНИНУ   
ГИМНАЗИЈСКА 17/7
23000 ЗРЕЊАНИН
023/535 039

“ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС” Д.О.О.
ТОЛСТОЈЕВА 6
21000 НОВИ САД
021/47 46 300

“PRICEWATERHOUSECOOPERS” Д.О.О.  
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 88 А
11070 НОВИ БЕОГРАД
011/33 02 100

“REVIZIJA PLUS PRO” Д.О.О.  
ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 28
11000 БЕОГРАД
011/ 33 90 293

“ИНСТИТУТ 
ЗА РАЧУНОВОДСТВО 
И РЕВИЗИЈУ” Д.О.О. 
РИСТЕ МАРЈАНОВИЋА 29
11000 БЕОГРАД

“СРБО АУДИТ” Д.О.О.  
ИЛИЈЕ СТОЈАДИНОВИЋА 6/2
11030 БЕОГРАД
011/23 17 933

“ФИНРЕВИЗИЈА” Д.О.О.  
САРАЈЕВСКА 73/5
11000 БЕОГРАД
011/40 90 73
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АГЕНЦИЈА
ВОЈВОДЕ ЈОВЕ КУРСУЛЕ 13
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
DOBRILAKOLJAJIC@GMAIL.COM
064/6686443

АГЕНЦИЈА 025 
ПР СНЕЖАНА МОЦЕЉ
БРАНКА ЋОПИЋА 30
21000 НОВИ САД
SNEZANA.MOCELJ@AGENCIJA025.COM
063/691-047

АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ
ВЕСНА ЧАНКОВИЋ ПР 
КРАЉА ПЕТРА И 8/А ЛОКАЛ 1
34000 КРАГУЈЕВАЦ
VESNACANKOVIC963@GMAIL.COM
064/2443663

АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНО
И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
ДОСИТЕЈЕВА 2
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
MARIJAMALIC@OPEN.TELEKOM.RS
021/751288

АГЕНЦИЈА ЗА КЊЈИГОВОДСТВО
МОРАВСКА 83
11272 ДОБАНОВЦИ
VECCA@HOTMAIL.RS
060/1415162

АГЕНЦИЈА ЛИБРА-Ж 
ПР ЗОРАН БАЈИЋ
ЈАНОШИКОВА 27
21000 НОВИ САД
LIBRAAGENCIJA@SBB.RS
021/506000 066/6500050

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ
ЦАРА ЛАЗАРА 85
26220 КОВИН
SNEZANA.PROFIT@GMAIL.COM
065/2487877
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РЕГИСТАР
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА
РЕГИСТРОВАНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

Регистар садржи називе ентитета (правних лица и предузетника) ре гис тро ва них за
пружање рачуноводствених услуга, чланова Савеза РР Србије, који су приступили у
чланство и тиме се определили за за јед ничко деловање, у складу са професионалним и
етичким стандардима, не уг ро жа ва јући тржишно понашање и систем конкуренције у
равноправним ус ло вима. Овај прег лед служи јавности и свим заинтересованима
(клијентима, правним лицима и пре дузетницима) као понуда - регистар правних лица и
предузетника - пру жа лаца рачуноводствених услуга у јавној пракси, односно
заинтересованим субјектима, који желе да повере вођење пословних књига и састављање
финансијских извештаја.



АГЕНЦИЈА СХЕМА 
СЛОБОДАН ЧОЛОВИЋ ПР 
ККРАЈИШКА 81/Д
11080 БЕОГРАД ЗЕМУН
SHEMA.OF FICE@GMAIL.COM
062/641024

АКИ АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Б.ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 189/10
11070 НОВИ БЕОГРАД
AGENCIJAAKI@GMAIL.COM
064/6386988

АКТИВА АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
РИБАРСКА 4
26204 ОПОВО
GVLAJKOVIC@EUNET.RS
060/5333660

АКТИВА КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 30-32
ЛОК.122
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
AKTIVABP@GMAIL.COM
021/753958

АКТИВА СТАНДАРД 
ПР СЛАЂАНА ИЛИЋ
СТРАХИЊИЋА БАНА ББ ПЦ
АМБАСАДОР
18205 НИШ
S.ILIC.AKTIVANIS@GMAIL.COM
060/0401972

АКУ ЛУЛИ 2014
БОРЕ СТАНКОВИЋА ББ
17520 БУЈАНОВАЦ
AKU-LULI2014@HOTMAIL.COM
063/431453

АКУ САМЈА-Т
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 33
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
HENIGTOMA@MTS.RS
022/617-821

АКУ-ЛУЛИ2014
БОРЕ СТАНКОВИЋА ББ
17520 БУЈАНОВАЦ
AKU-LULI2014@HOTMAIL.COM
063/431453

АЛЕКСАНДРА СТЕВОВИЋ ПР
КЊИГА УСПЕХА КРАГУЈЕВАЦ
СПАСЕНИЈЕ ЦАНЕ БАБОВИЋ 9Б/40
34000 КРАГУЈЕВАЦ
PAVLOVICALEKSANDRA41@YA HOO.COM
065/4540372

АЛТЕРНАТИВА ТРИ ПЛУС ДОО
КУМОДРАШКА 174
11000 БЕОГРАД
SLAVICA@ALTERNATIVATRIPLUS.RS
062/406305

АЛУРА АГЕНЦИЈА
ОРАХОВА 11
21000 НОВИ САД
AGENCIJAALURA@GMAIL.COM
065/2010368

АЛФА ПАН
МИЛОША ТРЕБИЊЦА 3
26000 ПАНЧЕВО
BILANSPLUS013@GMAIL.COM
013/332674

АМЕРИГО-САН ДОО
ПЕТЕФИ ШАНДОРА 14
24300 БАЧКА ТОПОЛА
MSTANIVU@EUNET.RS
069/3975175

АМС СИСТЕМ ДОО
КАРЛА СОПРОНА 35
11185 ЗЕМУН
KRSTIC.NEMANJA@GMAIL.COM
2197-218

АНА АГЕНЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ
КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА
СТАРИ ШОР 44
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
SREMPRESC@COM
060/6156970

АНГЕЛИНА ЗАТЕЗАЛО ПР 
САВА ЦЕНТАР
21. ОКТОБРА 1А
25000 СОМБОР
ZATEZALOA@GMAIL.COM
062/472070

АОП С.К.
СИНЂЕЛИЋЕВА 42А
26000 ПАНЧЕВО
AOPVESNA@GMAIL.COM
064/1264760
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АРС БИРО СВЕТЛАНА
РАДОВАНОВИЋ 
ПИРОТСКА 16
18000 НИШ
CICABIBL@YA HOO.COM
064/4030464

АС КОНТО
БОРСКА 14
26300 ВРШАЦ
063/322036

АСТЕР ДОО
Ј.А 164
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
ASTERKNJIGOVODSTVO@GMAIL.COM
021/6040265

AB FIN КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
МАРШАЛА ТИТА 73
21460 ВРБАС
JOVIC.LJILJANA.AB@GMAIL.COM
021/704031

3МБ КОНТО ДОО
ВИНОГРАДСКА 78
11070 НОВИ БЕОГРАД
BRANKAISTOK@GMAIL.COM
060/0223652

4 МИ Д.О.О
КОЗАРЧЕВА 13А
11000 БЕОГРАД
4MCOMPANY1@GMAIL.COM
064/6151489

ABAKUSCO БИРО ЗА ПОСЛОВНО
ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
ЗОРОВАЦ 8
18255 ПУКОВАЦ
ABAKUSCO@YA HOO.COM
065/8662610

ABC-023 АГЕНЦИЈА
БУЛ. МИЛУТИНА 
МИЛАНКОВИЋА 13/4
23000 ЗРЕЊАНИН
ABC023ZR@GMAIL.COM
069/5537017

ACEGAN ДОО
СВЕТОГ САВЕ 117
26000 ПАНЧЕВО
OF FICE@ACEGAN

ACTIV PLUS КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ВАСЕ СТАЈИЋА 22А
21000 НОВИ САД
ACTIVPLUSNS@YA HOO.COM
021/6624397

AD DEN DUM ДОО
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 120/151
11000 БЕОГРАД
MARJANABURIC@YA HOO.COM

ARGGOLD ДОО НОВИ САД
ГОГОЉЕВА 16/47
21000 НОВИ САД
ARGGOBOL.JZ@GMAIL.COM
063/416601

ARIES-CO ДОО ШАБАЦ
ТРГ ШАБАЧКИХ ЖРТАВА 7/5
15000 ШАБАЦ
ARIESCO@MTS.RS
015/360-630

ASCOM BS
СИНЂЕЛИЋЕВА 42А
26000 ПАНЧЕВО
ASCOMTANJA@GMAIL.COM
060/4231710

Б&Б ИВАНОВИЋ, 
ЖИВАДИНКА ИВАНОВИЋ ПР
КАРАЂОРЂЕВА 56
34000 КРАГУЈЕВАЦ
BIBIVANOVIC74@GMAIL.COM
064/3966000

БАДЊЕВАЦ 
КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ИВАНА МАРИНКОВИЋ ПР
БАДЊЕВАЦ ББ
34227 БАТОЧИНА
MARINKOVICIVANA01@GMAIL.COM
065/2488770

БАЛАНС АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ВРШАЧКА 10
26000 ПАНЧЕВО
BALANS.AGENCIJA@GMAIL.COM
064/2488885
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БАЛША НИКОЛИЋ ПР 
АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО
БЕТА ИН-НОВИ БЕОГРАД
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 231/141
11070 НОВИ БЕОГРАД
BALSANIKOLIC1@GMAIL.COM
060/7456322

БАНИЈА 
КЊИГОВОДСТВО АГЕНЦИЈА
ЉУБИЦА ШТЕКОВИЋ ПР
БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ 110
11000 БЕОГРАД
AGENCIJA.BANIJA@GMAIL.COM
063/7374471

БАНКОВИЋ АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВО И ПОРЕСКИ
КОНСАЛТИНГ
МОМЧИЛА РАНКОВИЋА 5
19300 НЕГОТИН
BANKOVICMILOJE@GMAIL.COM
019/357-0270

БАФИНА ДОО
ПАУНОВА 24
11070 БЕОГРАД
BAFINADOO@GMAIL.COM
063/266480 011/3983606

БЕБА И ЛАКИ АГЕНЦИЈА
СТРАХИЊИЋА БАНА ББ ЛОК. 18М
18205 НИШ
SPOMENKAVUKOVIC@GMAIL.COM
062/414806

БИЗНИС ЦЕНТАР 
ЈУЛИЈАНА Н.М ДОО
ВИЗАНТИЈСКИ БУЛЕВАР 84/4
18360 СВРЉИГ, ОГРАНАК НИШ
JULIJANA@BIZNISCENTAR.RS
060/5088111

БИЛАНС АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ
КЊИГОВОДСТВЕНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
КАРАЂОРЂЕВА 12/ЛОК 231
11300 СМЕДЕРЕВО
BILANS@SHOHSISTEM.NET
026/4617856

БИЛАНС КА 
КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
МАРШАЛА ТИТА 106
21425 СЕЛЕНЧА
AGENCIJABILANS@ABAKUSBP.NET
021/774-852

БИЛАНС КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ЖЕЛЕЗНИЧКА 51
25250 ОЏАЦИ
BILANS@ON ION.RS
025/5742516

БИЛАНС ПЛУС САМОСТАЛНА
АГЕНЦИЈА
СВЕТОГ САВЕ
31320 НОВА ВАРОШ
BILANSNV@GMAIL.COM
064/6823825

БИЛАНС СМ САША МИЛОЈКОВИЋ
ПР АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
ЈНА 1А ЛОК. 19
19300 НЕГОТИН
BILANSSM@GMAIL.COM
019/545499

БИРО ВЕРА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
КРАЉА ПЕТРА I 12/3
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
AGENCIJAVERA@GMAIL.COM
021/751-931

БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ ДОСА-М  
ЗАРИЋ МИЛЕНА ПРЕДУЗЕТНИК
ШАБАЧКИ ПУТ ББ
14000 ВАЉЕВО
DOSAM14@GMAIL.COM
064/4762141

БИРО ФОКУС АГЕНЦИЈА
УЧИТЕЉ ТАСИНА 1/4
18000 НИШ
064/1424818

БИТ1 ПРИБОЈ АГЕНЦИЈА
НЕМАЊИНА 60
31330 ПРИБОЈ
BOJANA.TOKOVIC@GMAIL.COM
033/448442
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БОГАСТВО ДОО
VI ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ Ц1/3
12000 ПОЖАРЕВАЦ
DUSICCA@MTS.RS
064/2112707

БОНУС СИСТЕМ ДОО
ДОБРАЧИНА 13
11000 БЕОГРАД
BONUSSISTEM@GMAIL.COM

BACK OF FICE ДОО
КАРАЂОРЂЕВА 13 Л. 6
26000 ПАНЧЕВО
OLIVERA@OLIVERA.RS
065/3124526

BARON BREWSKI&FRIENDS ДОО
ЦАРА ДУШАНА 28
11000 БЕОГРАД
SNEZANASMIZLA@GMAIL.COM
013/809337

BEO-LEX АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
НИКОЛЕ ГРУЛОВИЋА 32
11070 БЕОГРАД
BEOLEX@OUT LOOK.COM
060/5534430

BEST IN FOR MA TICS AND 
AC COUNT ING ДОО
КРАЉА ПЕТРА И 8А ЛОК. 1
34000 КРАГУЈЕВАЦ
OFFICEBESTDOO@GMAIL.COM
065/9052155

BEST&CO IN TER NA TIONAL 
GROUP ДОО
СУВОБОРСКА 2
21460 ВРБАС
065/2288555

BG ECONOMIS, 
ДРАГАНА ВУКОВИЋ ПР
АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 6/30
11080 БЕОГРАД ЗЕМУН
VDRAGANA2009@GMAIL.COM
063/311335

BOOK АГЕНЦИЈА
НИКОЛЕ КОПЕРНИКА 53/13
18000 НИШ
AGENCIJABOOK1962@GMAIL.COM
069/1274847

BOOK-IN КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
М. ТИТА 118
РАВНО СЕЛО
BOOKIN.AGENCIJA@GMAIL.COM
069/2200496

BS-SOFT БИЉАНА СТАНКОВИЋ ПР 
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5
17510 ВЛАДИЧИН ХАН
AGENCIJABSSOFT@GMAIL.COM
069/1028971

BUSI NESS BOOKS ДО
АНЕ ФРАНК 5
24300 БАЧКА ТОПОЛА
KONTAK@ BBNJIGOVODSTVO.COM
063/567-991

В.Н.В АГЕНЦИЈА
КАРАЂОРЂЕВА 12 ЛОК. 229
11300 СМЕДЕРЕВО
VNV@SOHOSISTEM.NET
064/44817061

ВЕЛЕН АГЕНЦИЈА
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ
19000 ЗАЈЕЧАР
VELENZAJECAR@GMAIL.COM
063/8797101

ВЕЉКО ЖИКИЋ БИРО ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
НИКОЛЕ ПАШИЋА 224
19000 ЗАЈЕЧАР
BIROVZIKIC@HOTMAIL.COM
064/1324781

ВЕЉКО КОМЕРЦ 1 
ПР МИЛЕНА ЖУГИЋ
БРАНКА АДИЧЕВИЋА 3/А3
22304 НОВИ БАНОВЦИ
VELJKO.KOMERC@YA HOO.COM
063/1169017

ВЕЉКО КОМЕРЦ ПР ВЕЉКО
СТЕВАНЧЕВИЋ
ВИДОВДАНСКИ ТРГ ФАЗА II 4/11
22304 НОВИ БАНОВЦИ
VELJKO.KOMERC"@AHOO.COM
063/1169017
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ВЕО-БИРО КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА, 
ВЕРА СТОЈКОВ, ПР
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 41
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
VEO.BIRO@GMAIL.COM
064/5411324

ВЕСНА БОШКОВИЋ
СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА ТРОШАРИНЦА 3
11070 БЕОГРАД
VESNA.BOSKOVIC.VB@GMAIL.COM
064/8190642

ВЕЦА КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
15. АВГУСТ 8
22400 РУМА
K.AGENCIJA.VECA@GMAIL.COM
022/431-342

ВИДМИЛ ДОО
БРАНИСЛАВА НУШИЋА 9
21000 НОВИ САД
GTOVIDMIL@GMAIL.COM
021/548-129

ВИДРА МИЛС ДОО
ГРАДИШТЕ ББ
19300 НЕГОТИН
MIL.STANOJEVIC@GMAIL.COM
019/546206

ВИРТУС ДОО СУБОТИЦА
ШТРОСМАЈЕРОВА 24/2
24000 СУБОТИЦА
VIRTUS@TIPPNOT.CO.RS
063/8309031

ВИ-СТО АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ДОСИТЕЈЕВА 7
26300 ВРШАЦ
AGENCIJAVISTO@GMAIL.COM
013/837068

ВЛАДИМИР ДАДОЈЕВИЋ ПР
КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
KOMPETENTE BUSI NESS 
ASSISTENZ ПОСКУРИЦЕ
ПОСКУРИЦЕ ББ
34000 КРАГУЈЕВАЦ
KOMPETENTE.BUSI -
NESS.ASSISTENZ@GMAIL.COM
062/288262

ВМ АКТИВА 
ТАТЈАНА ВУКОВИЋ ПР
ВИДОВДАНСКА 5
МЛАДЕНОВАЦ ШЕПШИН
VMAKTIVA@GMAIL.COM
064/0294420

ВОЈА АГЕНЦИЈА 
ВОЈКАН ХРИСТИЋ ПР 
ШЉИВАРСКИ ПУТ 63
19000 ЗАЈЕЧАР
AGENCIJA.VOJKAN@GMAIL.COM
019/442716

ВОЛАНТИС Д.О.О.
ЈАБЛАНИЧКА 47/26
11070 БЕОГРАД
BELGRADE66@GMAIL.COM
065/6214291

ВРБ ТИМ ДОО
БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 3
11070 БЕОГРАД
OF FICE@VRBTIM.NET
062/8888100

ГАГА-С
СВЕТОСАВСКА 53
17510 ВЛАДИЧИН ХАН
DSTOJANOVIC974@GMAIL.COM
063/1026852

ГАШКО И ЗОКИ КАЈЗЕР
КНЕЗ МИХАЈЛОВА 44, III УЛАЗ,СТ.4
18400 ПРОКУПЉЕ
GASKO.NIKOLIC.2597@GMAIL.COM
064/4496332

ГЛАВИЧИЋ ДОО
ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ 25
11000 БЕОГРАД
FORTUNA.DRAGANA@GMAIL.COM
063/7753440

ГОРИЦА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО, МАРКЕТИНГ 
И УСЛУГЕ
ЛУГ 208
31250 БАЈИНА БАШТА
KNJIGEGV@GMAIL.COM
061/1729865

ГРОШ АГЕНЦИЈА
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 2
23000 ЗРЕЊАНИН
AGENCIJAGROS@GMAIL.COM
023/568434
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GOOD WILL
ДОЊА ТРНАВА
18202 ГОРЊА ТОПОНИЦА
063/497335

Д.И.А. КОНТО, КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
МИТЕ ПОПОВИЋА 19А
25000 СОМБОР
DIA.KONTO.SO@GMAIL.COM
025/444801

ДАНИБОМ ДОО
КРАЉЕВАЧКА 68
11000 БЕОГРАД
DANIBOMDOO@GMAIL.COM
011/2471394

ДАРКОНТО КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
НИШАВСКИ ОДРЕД 87
18300 ПИРОТ
DANIJELA944@GMAIL.COM
069/691170

ДАСАЈА АГЕНЦИЈА
АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 2/19
12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
DKUZELJEVIC@YA HOO.COM
063/347778

ДВР КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
МОДЕНЕ 1
21000 НОВИ САД
AGENCIJADVR@GMAIL.COM
063/558654

ДЕЈАНА НЕГОВАНОВИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО
Г.ПАВЛА ИЛИЋА 1А/3
19300 НЕГОТИН
S.MITIC63@GMAIL.COM
019/543610

ДИ-АНАМ АГЕНЦИЈА
НИКОЛЕ КОПЕРНИКА 59/4 (ДР
ДРАГУТИНА ПЕТКОВИЋА 63)
18000 НИШ
AGENCIJA.DI.ANA@GMAIL.COM
065/6618081

ДИНФИНАНАС ДОО
БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 17
11000 БЕОГРАД
DIN.FINANS.011@GMAIL.COM
069/885-1729

ДМ АГЕНЦИЈА
ВУКА КАРАЏИЋА 1Б
22320 ИНЂИЈА
DRAGANADM@PTT.RS
063/331335

ДМС ВЛАДИЧИН ХАН
РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
АНТОНИЈА АКСЕНТИЈЕВИЋА 15
17510 ВЛАДИЧИН ХАН
AGENCIJADMS@MTS.RS
063/652866

ДОБИТ КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 35
25260 АПАТИН
DOBIT@MTS.RS
025/777813

ДОМИТЕКС ОД
В.СТЕПЕ ТЦ 1
31230 АРИЉЕ
DOMITEKS@MTS.RS
031/3894626

ДРАГОСЛАВ НИКОЛИЋ ПР
МЕМОДОК
НИКОЛЕ ПАШИЋА 2
34000 КРАГУЈЕВАЦ
DRAGOSLAV.NIKOLIC@GMAIL.COM
060/3190081

ДРАМСКИ ДОО
КУРСУЛИНА 491
32100 ЧАЧАК
DRAMSKI1992@GMAIL.COM
069/3010111

ДРУШТВО РАЧУНОВОЂА И
РЕВИЗОРА
ВУКА КАРАЏИЋА 2
35250 ПАРАЋИН
063/8666727

ДУДИКО АГЕНЦИЈА
КРАЉЕВИЋА МАРКА 4
11000 БЕОГРАД
DUDUKOVIC04@SBB.RS
063/361674 011/2184301

ЂОРЂЕА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
ЛОМИНА 5
11000 БЕОГРАД
064/3831888
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ЕВИТА ДОО
ЈОЗЕФА ШИНКАРИЋА 15
24300 БАЧКА ТОПОЛА
EVITA@STCABLE.NET
024/711596

ЕКОНОМИК РАДА ЈЕКИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 231/ЛОК.309
11070 НОВИ БЕОГРАД
EKONOMIK.BG@GMAIL.COM
011/7180313

ЕКО-С АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
МИЛОША ОБИЛИЋА 36
25250 ОЏАЦИ
JASNAEKOS@GMAIL.COM
063/7364371

ЕКСАН КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 57/5
11070 НОВИ БЕОГРАД
LJUBICA.EKSAN@SBB.RS
063/289303

ЕКСПЕРТ БИРО КЊИГОВОДСТВЕНА 
АГЕНЦИЈА, НОВИ САД
ПУШКИНОВА 26/7
21000 НОВИ САД
EKSPERTBIRO@GMAIL.COM
065/8908901

ЕКСТЕРНА ДОО
КАРАЏИЋЕВА 2/II
19000 ЗАЈЕЧАР
EKSTERNAZA@GMAIL.COM
019/420505

ЕСКАЛИБОР ДОО
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 3
22320 ИНЂИЈА
ESKALIBOR@GMAIL.COM
065/8235204

ЕУРОКОМЕРЦ ДОО
ОБРЕНОВИЋЕВА 46 ТЦ КАЛЧА ДИИ
18205 НИШ
EUROKOMERCDOO@LIVE.COM
018/257-346

ЕУРООДИТОР ДОО
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 174/45
11070 БЕОГРАД
LJILJANAZUGIC@EUROODITOR.COM
011/3984681

E-CON TROL ЕЛВИРА БАЛАШКА ПР
ГЕРБЕРОВИХ 34
23272 БЕЧЕЈ
ECONTROL.AGENCIJA@GMAIL.COM
064/1220875

ECO-TREND Д.О.О
ЗВЕЧАНСКА 54 ЛОК.5
11070 БЕОГРАД
ECOTREND@MTS.RS
011/3690025

EKONOMICS KONSALTING ДОО
БРАЋЕ РИБНИКАР 56
21000 НОВИ САД
EKONOMICS1212@GMAIL.COM
064/1127321

EXIT-2 АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
ГОРЊОМАТЕЈЕВАЧКА 112 Б-20
18205 НИШ
N.ZVONKO@YA HOO.COM

ЗАШТИТА 2000 ДОО
УЧИТЕЉСКА 12
15300 ЛОЗНИЦА
ZASTITA2000@GMAIL.COM
015/875335

ЗОРА АГЕНЦИЈА
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5
17510 ВЛАДИЧИН ХАН
ANDJELKOVICZORICA@GMAIL.COM
0664/2486577

Z.S.M.M. COM PANY ДОО
БУЛ. 12.ФЕБРУАР 98
18205 НИШ , ЦРВЕНИ КРСТ
ZSMM07@GMAIL.COM
063/424418

ZILSELINVENT 
РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
Ј. ГАГАРИНА 52
25250 ОЏАЦИ
AGENCIJAVOJVODINA@YA HOO.COM
025/5744270
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ИВА ЕКСПЕРТИЗА ИВАНКА
РАКОЊАЦ ПР 
ПРВОСЛАВА СТОЈАНОВИЋА 6
34000 КРАГУЈЕВАЦ
INFO@IVAEKSPERTIZA.COM
034/313994

ИВАНА МИЛЕНКОВИЋ ПР АЛЕА
РАЧУНОВОДСТВО
СЕРДАРА ЈАНКА ВУКОВИЋА 8/39
11070 БЕОГРАД
ALEARACUN@GMAIL.COM
060/5577988

ИВАНОВИЋ АГЕНЦИЈА ЗА
ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
УСЛУГА
ТИМОЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 6/14
19210 БОР
IVANOVICBLAGICA@YA HOO.COM
061/2028940

ИВЕС ПЛУС
БОРИСА КИДРИЧА 63
25233 РУСКИ КРСТУР
AGENCIJA.PLUS.RK@GMAIL.COM

ИНТЕГРА 2019 КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ВУКА КАРАЏИЋА 150
26220 КОВИН
MINACOSIC88@GMAIL.COM
060/5272189

ИНТЕРВАЛ 
КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 
ЉИЉАНА СТАНКОВИЋ ПР 
КАРАЂОРЂЕВА 12/232
11300 СМЕДЕРЕВО
IN TER VAL@SOHOSISTEM.NET
062/596711

ИСТОК МАИС ДОО
МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН 88/18
11000 БЕОГРАД
SNEZANAMIHA@GMAIL.COM
064/1201655

ИЦА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ДР ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА 45
11000 БЕОГРАД
SNEZANA_KOCOVIC@YA HOO.COM
063/334541

ICARUD ДОО
ЛОЛЕ РИБАРА 3/24
18000 НИШ
INFO@ICARUS.RS
060/6603049

IN FORMO ДОО
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 53
21208 СРЕМСКА КАМЕНИЦА
DUSICACANK@YA HOO.COM
060/4728-100

ЈЕЛЕНА ВРАНИЋ ПР 3Е
ФИНАНСИЈЕ
ШЕСНАЕСТОГ ОКТОБРА 32
11000 БЕОГРАД
OF FICE@3EFINANSIJE.RS
069/4448364

ЈЕЛКА БП АГЕНЦИЈА
КРАЉА ПЕТРА И 15/3 СТАН 25
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
MARIJAMALIC@MTS.RS
063/514812

ЈЕНА ДОО БЕОГРАД
ОЛГЕ АЛКАЛАЈ 12/54
11000 БЕОГРАД
JENA92@BEOTEL.NET
064/1674738

ЈКП БЕЛОЦРКВАНСКИ
КОМУНАЛАЦ
ХАЈДУК ВЕЉКА 2
15313 БЕЛА ЦРКВА
BCKOMUNALAC@GMAIL.COM
013/2853059

К.А. КУРИР-З
КРАЉА ПЕТРА И 9/6
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
VESNA.MERKUR@YA HOO.COM
063/404950

КА МИЛЕНИЈУМ-1
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ
23210 ЖИТИШТЕ
BRANKAKU@GMAIL.COM
023/3822028

КАСС КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ПУШКИНОВА 17
21000 НОВИ САД
021/6367566
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КБ НИКОЛИЋ
ТАКОВСКА 15 ЛОК.1
12000 ПОЖАРЕВАЦ
BIRONIKOLIC@GMAIL.COM
012/530580

КВАТРО AC COUNT ING ДОО
ЦРНОТРАВСКА 13Б/46
11070 БЕОГРАД
BIRO@KVATRO.RS
062/285260

КВИК АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ЋИРПАНОВА 27
21000 НОВИ САД
LJUBICA.ADSL@NEOBEE.NET
021/548-343

КИМ АГЕНЦИЈА
ПАП ПАВЛА 48
26214 ДЕБЕЉАЧА
FFLOYD@3DNET.RS
063/8115875

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 
АБА 013
МИЛОША ТРЕБИЊЦА 3
26000 ПАНЧЕВО
MAXPROFIT2015@GMAIL.COM
026/332674

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ВЕРА КРЕСОЈА ПР
М.МИЛАНКОВИЋА 158
21213 ЗМАЈЕВО
KRESOJASLAVKA@GMAIL.COM
064/4240665

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ВЕСНА И МАРИЈА, ВЕСНА
БОЈКОВИЋ ПР
МИЛЕ ДИМИЋ 23
11000 БЕОГРАД
VBOJKOVIC@GMAIL.COM
064/2818052

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
НАЂА-НАТА ВЛАДИЧИН ХАН
БИЉАНА СЛАВКОВИЋ ПР
СВЕТОСАВСКА 55
17510 ВЛАДИЧИН ХАН
MBSLAVKOVIC@GMAIL.COM
064/4345296

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ФЕНИКС 358 БЕОГРАД 
РАДУШКА БУХА ПР
ПЕТРА КОЊОВИЋА 2
11070 БЕОГРАД
FENIKS.358@OUT LOOK.COM
065/3510776

КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО БАЈИЋ
ЂУЈА ПР
КОШУТ ЛАЈОША 5
21235 ТЕМЕРИН
KBT.DJUJA@GMAIL.COM
021/842187

КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО МОНС
1. НОВЕМБРА 20
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
MONSKB@GMAIL.COM
022/628-475

КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО НИМА
МЕЛАНИЈА СЕКУЛИЋ ПР
КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА 24
21000 НОВИ САД
NIMA062@GMAIL.COM
063/311512

КЊИГОВОДСТВО МИЛЕНКОВИЋ
ДОО
ЦАРА ЛАЗАРА 60/Л
36000 КРАЉЕВО
AGENCIJAEXCAL@SEZAMPRO.RS
060/1410181

КЊИГОВОДСТВО ЦУПАЋ
ЦАРА ДУШАНА 214
11185 ЗЕМУН
CUPACGRUBOR@GMAIL.COM
062/644718

КОМБИНОВАНЕ КАНЦЕЛАРИЈСКО
АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ
КРАГУЈЕВАЦ ЗОРИЦА ВОЈИНОВИЋ ПР
КРАЉЕВАЧКОГ БАТАЉОВНА 198
34000 КРАГУЈЕВАЦ
ZORICANESOVIC04@GMAIL.COM
064/2728961

КОНТАБИЛИТЕТ 2011
К.ПЕТРОВИЋА ББ
17520 БУЈАНОВАЦ
KONTABILITET2011@GMAIL.COM
063/7545122
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КОНТИНГ ДОО
БРАНКА ЕРИЋА ББ
22240 ШИД
KONTING@PTT.RS
063/8084626

КОНТО АГЕНЦИЈА
ПЕШТЕРСКА 4/3
36320 ТУТИН
KONTOTUTIN"@ERAT.NET
063/351840

КОНТО АРИЉЕ АГЕНЦИЈА
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 4
31230 АРИЉЕ
KONTOARILJE@GMAIL.COM
065/5656971

КОНТО ЕКСПЕРТ 3 ПЛУС МАРИНА
СПАСОЈЕВИЋ ПР
КНЕЗА МИЛОША 31А
34000 КРАГУЈЕВАЦ
KONTOEKSPERT3PLUS@GMAIL.COM
064/2808624

КОНТО КОРПОРАЦИЈА ДОО
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 26А/5
11070 НОВИ БЕОГРАД
KONTOKORPORACIJA@NADLANU.COM
063/7799461

КОНТО ПР
В.КАРАЏИЋА 105
22224 КУКУЈЕВЦИ
LIKILJILJANA1@GMAIL.COM
063/288-763

КОНТО&ПЛАН АГЕНЦИЈА
СТРАХИЊИЋА БАНА ББ ТЦ
АМБАСАДОР ЛОК 19
18205 НИШ
KONTOPLAN@LIVE.COM
063/8001391

КПЗТР НИНА
ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 1
17510 ВЛАДИЧИН ХАН
NINASKORIC70@GMAIL.COM
063/640417

КРИМ АГЕНЦИЈА
ПОП ЛУКИНА 1/5
15000 ШАБАЦ
AGENCIJAKRIM@YA HOO.COM
063/351163

КРИПС ДОО
МИШАРСКА 16
11070 БЕОГРАД
OF FICE@KRIPS.RS
063/7799499

КТД АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
КНИЋАНИНОВА 81А
26000 ПАНЧЕВО
DRAGANA.KTD@HOTMAIL.COM
063/7627730

КУМУЛАТИВА-С
КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ДОКТОРА ПАНТИЋА 114
14000 ВАЉЕВО
ALEKSANDRAVA@GMAIL.COM
066/9360349

ЛАЛЕ ПР
БУЛ. МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА ББ
23000 ЗРЕЊАНИН
AGENCIJALALE@YA HOO.COM
023/510499

ЛГС АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ПРЕРАДОВИЋЕВА 12
21131 ПЕТРОВАРАДИН
064/1617449

ЛЕКИ АГЕНЦИЈА
КАРАЂОРЂЕВА 80
22240 ШИД
LEKIAGENCIJA@GMAIL.COM
022/719124

ЛЕОНТИЈЕВИЋ ГОРДАНА
САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
АДА ЦИГАНЛИЈА 7
11070 БЕОГРАД
NLEONTIJEVIC@YA HOO.COM
011/3553010

ЛИДЕР ФИНАНСИЈЕ АГЕНЦИЈА,
НОВИ САД
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 33
21000 НОВИ САД
LIDERFINANSIJE@MTS.RS
062/1178134
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ЛИНЕА ДОО
СРПСКИХ ВЛАДАРА 242
12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
LINEADOO@GMAIL.COM
012/328400

LAFF АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВО И КОНСАЛТИНГ 
ПР ДРАГИЦА ЛУЧИЋ
МИЛЕВЕ МАРИЋ 6
21000 НОВИ САД
DRAGICA@LAFF.CO.RS
065/2648-334

LI BRA CON SULT ING ДОО
ЗМАЈ ЈОВИНА 4
11000 БЕОГРАД
BOJANA.PANCIC@YA HOO.COM
011/2185911

LIBRO ARTES ДОО БЕОГРАД
СУРЧИН
ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 61/Б
11080 БЕОГРАД СУРЧИН
SLAVICALIBROARTES@GMAIL.COM
063/1715751

LIDERGROUP 2001 АГЕНЦИЈА,
НЕГОТИН
ЈНА 1А
19300 НЕГОТИН
LIDERGROUPNEGOTIN@GMAIL.COM
019/545-030

LIFO PLUS ДОО
ТАТАР БОГДАНОВА 8/21
11050 БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА
LIFO.PLUS@GMAIL.COM
062/8047323

LIGHT АГЕНЦИЈА
ТРГ ПОБЕДЕ 3
26300 ВРШАЦ
VEKA.PUTNIK@GMAIL.COM
063/608303

ЉИЉАНА КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 11
26000 ПАНЧЕВО
AGENCIJA.LJILJANA65@GMAIL.COM
063/329276 013/2333409

М&М&М АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
БАЧКА 45 Ц
11185 ЗЕМУН
VOJKA.MILANOVIC@MTS.RS
064/1739281

МАДЕРА 2 АГЕНЦИЈА
ЊЕГОШЕВА 3
26000 ПАНЧЕВО
AGENCIJAMADERA@GMAIL.COM
063/256132

МАЈА АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВО
КАПЕТАНА ЈАКОВИЋА 57
32250 ИВАЊИЦА
MAJA.CO@MTS.RS
063/1051055

МАЈА ДОО 
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 12-14 ЛОК.15
22300 СТАРА ПАЗОВА
SAS.MARKA@AGENCIJAMAJA.RS
063/665-642

МАЈАКИ ДОО
ЗДРАВКА ЈОВАНОВИЋА 37
11070 БЕОГРАД
MAJAKIDVD@GMAIL.COM
063/314343

МАРИЈА МИТРОВИЋ ПР МИТ-МАР
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 67/95
11070 НОВИ БЕОГРАД
DJONOM.BG@GMAIL.COM
060/3021105

МАРИЈАНА КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ЖЕЛЕЗНИЧКА 43
21234 БАЧКИ ЈАРАК
MARIJANABJ@GMAIL.COM
063/560-730

МАРИПЛАТ АГЕНЦИЈА
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ Л4 ЛОК.2
37000 КРУШЕВАЦ
AGENCIJAMARIPLE@GMAIL.COM
063/7125253

МАРКОВИЋ ММ АГЕНЦИЈА
ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 41/25
11070 НОВИ БЕОГРАД
AGENCIJAMARKOVIC@YA HOO.COM
062/796015
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МАРЧЕТА 08 АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 40
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
DRAGOSLAVMARCETA@YA HOO.COM
069/6838-58

МАСТЕР АГЕНЦИЈА
НЕМАЊИНА 1
23000 ЗРЕЊАНИН
MAS TER@MGNET.RS
063/574484

МАТРИЦА АГЕНЦИЈА ВЕРА
БИЈЕЛИЋ
БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ 185А
11070 БЕОГРАД
VERA@AGENCIJAMATRICA.COM
011/3976-350

МАЦА АГЕНЦИЈА
Ђ.СТРУГАРА 1
25230 КУЛА
025/725119

МБС КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
КЊАЗА МИЛОША 32/1
19350 КЊАЖЕВАЦ
AGENCIJAMBS@GMAIL.COM
019/730-064

МД АГЕНЦИЈА ВЕРА НИКОЛИЋ, ПР
СТЕВАНА КЊИЋАНИНА 28
23272 БЕЧЕЈ
VERANIKOLIC@STCABLE.NET
063/7296290

МДД АГЕНЦИЈА
ЗМАЈ ЈОВИНА 28
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
AGENCIJAMDD@GMAIL.COM
063/202837

М-ЕЛЕКТРО
ЗМАЈ ЈОВИНА 156
21214 ИРИГ
M.ZELJKO@MTS.RS
022/2462172

МЕЛИУС АГЕНЦИЈА И
ВЕЛЕПРОДАЈА
ЈУГОСЛОВЕНСКА 36
35230 ЋУПРИЈА
MALIUSAGENCIJA@HOTMAIL.COM
060/7020005

МЕНТОР КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ СЛАВИЦА ЈЕВТИЋ ПР
КНЕЗА ЛАЗАРА 189Ц/22
35000 ЈАГОДИНА
MEN TOR.JAGODINA@GMAIL.COM
063/7587788

МИЛЕНИЈУМ М18 АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ И
ОБРАДУ ПОДАТАКА
ЦАРА ДУШАНА54-72, ТЦ ДУШАНОВ
БАЗАР ЛОК218 ПИРАМИДА
18000 НИШ
MILENIJUMM18@GMAIL.COM
018/257612

МИЛКА ВУКШИЋ ПР
КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 69
11300 СМЕДЕРЕВО
MILKA.VUKSIC@GMAIL.COM
060/3394441

МИЛКА ЂУРИЋ ПР, АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ДУШАНОВА 52/4
14000 ВАЉЕВО
DJURIC.TANJA@LIVE.COM
064/4047061

МИЛМА АГЕНЦИЈА
ЦАРА ДУШАНА 3
18400 ПРОКУПЉЕ
S_MILMA@EUNET.RS
063/1945279

МИЉАНОВИЋ ТАЊА
КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
БИХАЋКА 13
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
TANJAMILJANOVIC@GMAIL.COM
060/1850009

МИ-МИ АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
ЦАРА ЛАЗАРА 1
11500 ОБРЕНОВАЦ
MIMI@VEKTOR.NET
062/202654

МИНАГОРА ДОО
ВУЧКА МИЛИЋЕВИЋА 41
11306 ГРОЦКА
MINAGORA@YA HOO.COM
060/0500369
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МИРКИЋ ДОО ПОЖЕГА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 20
31210 ПОЖЕГА
PREDUZECEMIRKIC@GMAIL.COM
031/811763

МИТ ЕФИКО ДОО
БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 11
21000 НОВИ САД
MITEFIKO@GMAIL.COM
021/454114

МОДУС КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ГУНДУЛИЋЕВА 3А
23000 ЗРЕЊАНИН
MO DUS.ANDJELK@GMAIL.COM
064/1975788

МОНИКА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
КНИНСКА 2
18300 ПИРОТ
MONIKPROTIC@YA HOO.COM
060/0471278

MD PROFY OF FICE Д.О.О.
ОКТОБАРСКА 16А
11000 БЕОГРАД
MDPROFI@BEOTEL.NET
063/216016 011/3945732

MEGA CONTO ДОО
БРАЋЕ РАДИЋА 134
24000 СУБОТИЦА
MEGACONTODOO@GMAIL.COM
024/673940

MILLAZ АГЕНЦИЈА
РАДОМИРА ЈАКОВЉЕВИЋА ББ
37000 КРУШЕВАЦ
TODMILLAZ@PTT.RS
064/1312430

MKS AC COUNT АГЕНЦИЈА
ЛОЗНИЧКА 39
15000 ШАБАЦ
MIRJANASIM75@GMAIL.COM
069/3460620

MO DUS VOR TEX СВЕТЛАНА
РАДОШЕВИЋ ПР
РАСИНСКА 9
11070 БЕОГРАД
MO DUS.RADOSEVIC@GMAIL.COM
064/1817487

НАПРЕД КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
НОВОСАДСКА 342
21235 ТЕМЕРИН
NADA.OSTOJIC.FISTES@GMAIL.COM
069/1847445

НГ АГЕНЦИЈА
ЈЕЛЕНЕ КОН 15
21203 ВЕТЕРНИК
RUZARADANOVIC@MTS.RS
021/823-460

НЕДЕЉКА МАНОЈЛОВИЋ ПР,
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ  
НЕДА 2МН
СЛОБОДАНА МАЦУРЕ 33Б
БАТАЈНИЦА
11080 ЗЕМУН-БАТАЈНИЦА
NEDELJKAMANOJLOVIC@GMAIL.COM
063/274709

НИВЕ КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
СЕВАСТОКРАТОРА ДЕЈАНА 49
11080 ЗЕМУН
ALNIVES@MTS.RS
064/6136195

НИКОЛИЋ КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ИЗВАРИЦА ББ
12318 ВУКОВАЦ
AG.SNIKOLIC@GMAIL.COM
012/645432

ОКВИР-ЛС 
СЛОБОДАН МИШКОВИЋ ПР 
ЈОВЕ ВУЧЕРИЋА 18
21000 НОВИ САД
OKVIRSM@GMAIL.COM
021/2315385

ОЛОВКА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ГАНДИЈЕВА 89/32
11070 НОВИ БЕОГРАД
INJACM@GMAIL.COM
063/8017768

ОМЕГА АГЕНЦИЈА
КАРАЂОРЂЕВА 12
11300 СМЕДЕРЕВО
OMEGA.JADRANKA@GMAIL.COM
026/4619-879
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ОМЕГА АГЕНЦИЈА САВИЋ
МИЛОСАВА ПР
ПОГЛЕД ББ
31230 АРИЉЕ
LAKI141@MTS.RS
031/3891141

ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ
ПРЕДУЗЕТНИКА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 2
19370 БОЉЕВАЦ
OUPPBOLJEVAC@GMAIL.COM
030/463363

OF FICE АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ЉУТИЦЕ БОГДАНА 10
19000 ЗАЈЕЧАР
OFFICEAGENCIJA@GMAIL.COM
064/5588883

OFFICINA CON SULT ING 
САРА БЕТУЛИЋ ПР
ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ 10
34000 КРАГУЈЕВАЦ
SARABETULIC933@GMAIL.COM
064/0803012

П&Р ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
ИБАРСКА 36
37000 КРУШЕВАЦ
IVANAVUC74@GMAIL.COM
065/2123435

ПЕРИЋ АГЕНЦИЈА
БУЛ.НИКОЛЕ ПАШИЋА 78
16000 ЛЕСКОВАЦ
PERIC988@GMAIL.COM
016/220707

ПЛУС АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ГЛАВНА 7-9
23272 БЕЧЕЈ
AGENCIJAPLUSBECEJ@GMAIL.COM
021/6913422

ПОПАДИЋ МИЛАНКА АГЕНЦИЈА ЗА 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 44
11500 ОБРЕНОВАЦ
POPADIC@VEKTOR.NET
065/8759216

ПОРТФОЛИО ДОО
(КАРНЕГИЈЕВА7) ХАЏИ ЂЕРИНА 13
11000 БЕОГРАД
BANEP@PORT FO LIO.RS
011/3033852

ПОСЛОВНИ БИРО ЋУПРИЈА
ЦАРА ЛАЗАРА ТЦ.СТАДИОН
35230 ЋУПРИЈА
064/3226113

ПОСРЕДНИК МЗА ДОО
ТРЖНИ ЦЕНТАР 1
31230 АРИЉЕ
ZORATOMASEVIC63@GMAIL.COM
031/3891010

ПР БИРО ЛАНА НОВИ САД
НАРОДНОГ ФРОНТА 25
21000 НОВИ САД
LANA_AGENCIJA@EUNET.RS
021/2701010

ПРАКСА АГЕНЦИЈА
ЦЕРСКА 37/5
22221 ЛАЋАРАК
AGENCIJAPRAKSA@YA HOO.COM
063/1030015

ПРИНТ 2002 АГЕНЦИЈА, НОВИ САД
ЂОРЂА НИКШИЋА ЈОХАНА 15
21000 НОВИ САД
AGENCIJAPRINT.2002@SBB.RS
021/493200

ПРОГРЕС АГЕНЦИЈА
КАРАЂОРЂЕВА 12/233
11300 СМЕДЕРЕВО
PROGRES.026@GMAIL.COM
066/028986

ПРОКОДЕКС ДОО
КАРАЂОРЂЕВА 12/241
11300 СМЕДЕРЕВО
LJILJA@PROKODEKS.CO.RS
026/4611596

ПРО-МИ2703 КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА 2
21235 ТЕМЕРИН
PROMI2703@GMAIL.COM
065/5412337
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ПРОФИ АГЕНЦИЈА
ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 1
23000 ЗРЕЊАНИН
DANIJELA.PROFI@GMAIL.COM
063/546904 023510303

ПРОФИТ АГЕНЦИЈА КРУШЕВАЦ
СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА ПР 
БРИЈАНОВА 19
37000 КРУШЕВАЦ
AZVPROFIT1@OUT LOOK.COM
065/8945191

ПРОФИТ ЈЕ ДОБИТ АГЕНЦИЈА
БАДЊЕВСКА 27
19300 НЕГОТИН
LECICI4@MTS.RS
063/464335

ПРОФИТ ПЛУС АГЕНЦИЈА
СТОЈАНКЕ РАДОСАВЉЕВИЋ 18
19300 НЕГОТИН
BOZANASTAMENKOVIC@GMAIL.COM
019/549554

ПТП АЛБАТРОС 
ЦАРА ДУШАНА 58
22240 ШИД
LIKILJILJANA1@GMAIL.COM
063/288763

PI-SOFT ДОО
ПРЕДРАГА БОШКОВИЋА 11
18300 ПИРОТ
PISOFT"NADLANU.COM
063/7760406

PS AC COUNT
БАНИЈСКИХ БРИГАДА 4
34000 КРАГУЈЕВАЦ
DJ.DJORDJEVIC1@GMAIL.COM
061/1624062

Р.А.АКЦЕПТ ПЛУС ДОО
ТРГОВАЧКА 16А
11000 БЕОГРАД
AKCEPT.KNJIGOVODSTVO@GMAIL.COM
011/4209789

РАЧУН-АТ АГЕНЦИЈА
КОЗАРАЧКА 4
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
064/1385912

РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО 
ЈАВЕРА ДОО
ПУТ ЗА МИЛОВАНОВИЋЕ ЕРЧАНЕ 55
11234 РИПАЊ
1974VESNA@GMAIL.COM
064/6430213

РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ВАШ
РАЧУНОВОЂА6920
ДР БОШКА ВРЕБАЛОВА 34
12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
VAS.RACUNOVODJA@GMAIL.COM
069/662564

РАЧУНОВОДСТВЕНО
ДАКТИЛОГРАФСКИ БИРО
ИВЕ АНДРИЋА 11
25260 АПАТИН
RDBAPA@GMAIL.COM
069/773313

РАЧУНОВОДСТВО ДОО 
НОВИ БЕЧЕЈ
МАРШАЛА ТИТА 43А
23272 НОВИ БЕЧЕЈ
OF FICE@RACUNOVODSTVO.CO.RS
063/545593

РАЧУНОВОДСТВО ОД
КРАЉА ПЕТРА I 10
15000 ШАБАЦ
SOVILJD@GMAIL.COM

РАЧУНОВОДСТВО&КЊИГЕ 
ЖЕЉКО МОЉЕВИЋ ПР
ХЕРЦЕГ СТЈЕПАНА 5
11000 БЕОГРАД
RA.KNJIGE@GMAIL.COM
064/3535952

РАЧУНОВОЂА АГЕНЦИЈА
ДУШАНОВА 52-56/32
14000 ВАЉЕВО
RACUNOVODJA03@GMAIL.COM
064/3875271

РАЧУНОВОЂА АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВЕНО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
БАТЕ БРКИЋА 32
21000 НОВИ САД
SSRACUNOVODJA@GMAIL.COM
064/3971282
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РЕВИЗОР АГЕНЦИЈА
ТРГ Б.ЈЕДИНСТВА 30
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
AGENCIJAREVIOR@GMAIL.COM
021/750357

РЕВИЗОР ПЛУС АГЕНЦИЈА
ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 30-32
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
AGENCIJAREVIZOR04@GMAIL.COM
021/751-984

РЕДИТУС ДОО
ПАСТЕРОВА 28
21000 НОВИ САД
REDITUS.RACUNOVODSTVO@GMAIL.COM
064/4000760

РЕЗОН ПЛУС КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 30-32
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
060/7416040

РЕНОМЕ ММДН АГЕНЦИЈА
РАТКА ПАВЛОВИЋА 14
18000 НИШ,ДОЊА ВРЕЖИНА
MITROVIC_DANIJELA@YA HOO.COM
060/0215610

РИЗНИЦА АГЕНЦИЈА
МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ 63
21000 НОВИ САД
021/6312330

РИЛЕ СОФТ АГЕНЦИЈА ЗА
СОФТВЕР И КЊИГОВОДСТВО
ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ББ
32250 ИВАЊИЦА
PEDJA.RISTIC1@GMAIL.COM
063/646588

РУЈЕВИЋ АГЕНЦИЈА 
ЗА КЊИГОВОДСТВО
ПЕТРА КОЧИЋА 5
21234 БАЧКИ ЈАРАК
AGENCIJARUJEVIC@GMAIL.COM
021/3847-364

РУЈЕВИЋ АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
ПЕТРА КОЧИЋА 5
21234 БАЧКИ ЈАРАК
AGENCIJARUJEVIC@GMAIL.COM
021/3847522

RV AGENCY
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
21000 НОВИ САД
VISNJAA.B@GMAIL.COM

С.А. БИЛАНС 88
СКАДАРСКА 2А
23000 ЗРЕЊАНИН
BILANS88@YA HOO.COM
023/581260

СА ТАЊА
КНИНСКА 18/1
12000 ПОЖАРЕВАЦ
AGENCIJATANJA@HOTMAIL.COM
060/6541291

САВА АГЕНЦИЈА ДОО
21.ОКТОБРА 1А
25000 СОМБОР
SAVA45@MTS.RS
025/419329

САВЕТ АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
ПРВИ МАЈ 1/29
34000 КРАГУЈЕВАЦ
ZSIMONOVIC1@SBB.RS
062/1834009

САЛАЈ КОНТО 
СТАНА ЋУЛУМ
ПЕТРА ДРАПШИНА 72
21241 КАЋ
STANASALAJKONTO@GMAIL.COM
063/8586-245

САЛДО ПЛУС КАРАПАНЏИЋ
МИЛЕНА ПР БЕОГРАД АГЕНЦИЈА
ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ДР ИВАНА РИБАРА 83/5
11070 НОВИ БЕОГРАД
KARAPANDZICMILENA@GMAIL.COM
064/1502718

САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА МАЦА
М.ТИТА ББ
21213 ЗМАЈЕВО
063/8310054

САМОСТАЛНИ РАЧУНОВОЂА
АГЕНЦИЈА
СВЕТОГ САВЕ 2-6
22240 ШИД
SAMOSTALNI_RACUNOVODJA@YA HOO.COM
022/716732
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САН АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО  ВЕРИЦА
КОРБОВЉАНОВИЋ ПР
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 56
19320 КЛАДОВО
AGENCIJASANKLADOVO@GMAIL.COM
063/8929620

САЊА МАНОЈЛОВИЋ АГЕНЦИЈА ЗА 
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ГАНДИЈЕВА 49Б
11070 БЕОГРАД
SPMANOJLOVIC@GMAIL.COM
064/3263555

САРИНА КЊИГА
КОСТЕ РАЦИНА 28/9
21000 НОВИ САД
SARINA.KNJIGA@SBB.RS
065/6322-886

СЗР MEGA CONTO МИЛИСАВ
СТАНИМИРОВИЋ
БРАЋЕ РАДИЋА 134
24000 СУБОТИЦА
MEGACONTO@GMAIL.COM
024/528563

СЗР АПРАШ ПРЕД.ОТИЛИЈА АРПАШ
ГАЛ ЛАСЛА 9
24000 СУБОТИЦА
SZRARPAS1966@GMAIL.COM
024/527388

СКА ММ МИКИ 
ВЕСНА ВУЈАНАЦ ПР 
МИЛЕТИЋЕВА 45/2
23000 ЗРЕЊАНИН
SKAMMMIKI@GMAIL.COM
023/521510

СЛУЖБА ДОБРОГ КЊИГОВОДСТВА 
ЦРНОТРАВСКА 13Б/46
11070 БЕОГРАД
OF FICE@KVATRO.RS
062/285260

СМС КЊИГОВОДСТВО
ДР МИЛАНА КОСТИЋА 2
21410 ФУТОГ
SMSKNJIG@GMAIL.COM
061/2432838

СОЊА ПАРАФ АГЕНЦИЈА
ШУМАТОВАЧКА 4
18000 НИШ
SONJA.PARAF@GMAIL.COM
060/0439944

СПЕКТАР АГЕНЦИЈА
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 20
25250 ОЏАЦИ
SPEKTAR025@GMAIL.COM
025/5744888

С-Т КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ЦАРА ДУШАНА 56
21000 НОВИ САД
BEBAPAPOVIC@YA HOO.COM
064/1554056

СТАНКОВ ДОО
Д.ЂЕРЂА 28
24415 БАЧ
DOO.STANKOV@GMAIL.COM
021/2070-552

СТАНОЈЕВИЋ М+ АГЕНЦИЈА
ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 30А
26000 ПАНЧЕВО
STANOJEVICMPLUS@GMAIL.COM
013/311959

СТАТУС ФИН ДОО
ЦАРА УРОША 31
11000 БЕОГРАД
STATUSFIN@GMAIL.COM
013/809337

СТОЈА КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
БРАЋЕ ДРОЊАК 4/II/11
21000 НОВИ САД
STOJAAG@MTS.RS
064/1541289

S COM PANY Д.О.О.
АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 61
11070 НОВИ БЕОГРАД
OF FICE@SCOMPANYDOO.COM
011/3110314

SANNA ДОО
ВАСЕ СМАЈЕВИЋА 29
18000 НИШ
SASA031967@GMAIL.COM
018/591095
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SAP PER ДОО
ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 24
21400 БАЧКА ПАЛАНКА

SCORE PLUS КЊИГОВОДСТВЕНА
АГЕНЦИЈА
М.ПУПИНА 25
26201 ЈАБУКА
AGENCIJASCOREPLUS@YA HOO.COM

SMART CENTAR АГЕНЦИЈА
АТИЈАНА МИЛЕТИЋ ПР
ОРАШАЧКА 17
18220 АЛЕКСИНАЦ
063/445690

SYN ERGY PROG RESS ДОО
ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 30 А
26000 ПАНЧЕВО
STANOJEVICMPLUS@GMAIL.COM
063/1141636

ТЕРАЗИЈЕ011 АГЕНЦИЗА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ИГМАНСКА 10
11000 БЕОГРАД
TERAZIJE011@MTS.RS
011/3808598

ТЕХНОЕКОНОМИК ДОО
МАРКА ОРЕШКОВИЋА 38
11070 БЕОГРАД
BRANKAEA@EUNET.RS
063/216329

ТОМАНИЋ АГЕНЦИЈА ЗА
РАЧУНОВОДСТВЕНО
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
СВЕТОСАВСКА ББ
31210 ПОЖЕГА
TOMANIC@MTS.RS
064/8687-621

ТР И АГЕНЦИЈА ДУГА
МИЋЕ ЂУКИЋА 3
11400 МЛАДЕНОВАЦ-ГРАНИЦЕ
STRDUGA@YA HOO.COM
064/2818369

ТРЕЗОР CONSALTING ДОО ЖАБАЉ
СТЕВАНА СРЕМЦА 12
19210 ЖАБАЉ
TREZORCONSALTING@GMAIL.COM
065/8801414

ТРОЈИЦА АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
КЛАРЕ ЦЕТКИН 1Е
11000 БЕОГРАД
BS.TROJICA@GMAIL.COM
069/5621060

TEAMAR BOOK KEEP ING ДОО
КОЗАРЧЕВА 13А
11000 БЕОГРАД
TEAMARDOO@GMAIL.COM
060/4001502

T-EN ERGY АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВО
ТОПЛИЧИНА 18
12000 ПОЖАРЕВАЦ
AGENCIJATENERGY@GMAIL.COM
063/8446334

УДАРНИК ГАМА
КУБАНСКА 9
18000 НИШ
GAMAZORICA@GMAIL.COM
063/1881699

УМБРА ДОО
ШЋЕРБИНОВА 6/1
11070 БЕОГРАД
UM BRA@MTS.RS
011/3544444

УНА-СГ АГЕНЦИЈА
ВАСИЛИЈА ЂУРОВИЋА ЖАРКОГ 34
18400 ПРОКУПЉЕ
AGENCIJAUNAPROKUPLJE@OPENTELE
KOM.RS
027/333560

ФЕАЛ ДОО
ПУШКИНОВА 2
21000 НОВИ САД
FEALAS@EUNET.RS
063/8367222

ФИНК АГЕНЦИЈА МАЈА ВЕЉИЋ ПР
БРАЋЕ СРНИЋ 39/II
11070 БЕОГРАД
FINK.AGENCIJA@GMAIL.COM
065/2121477

ФИНТАС ДОО БЕОГРАД
ЉУБОМИРА ИВКОВИЋА ШУЦЕ 14/13
11000 БЕОГРАД РАКОВИЦА
OF FICE@FINTAS.RS
064/1362215
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FIDUCIA АГЕНЦИЈА
ИВЕ АНДРИЋА 15
22400 РУМА
FIDUCIA2001@GMAIL.COM
060/3079013
FI NANCE EX PERT ВЛАТКА
БОЖИЧКОВИЋ ПР
КОСТЕ МАНОЈЛОВИЋА 71
11000 БЕОГРАД
VLATKABZ@GMAIL.COM
062/272554
ЦЕНЕП ДОО ЦЕНТАР
ЕКОНОМСКИХ ПРОФЕСИЈА 
ЉУБИШЕ МИОДРАГОВИЋА 11Ј
11000 БЕОГРАД
CENEPDOO@GMAIL.COM
069/643263
ЦЕНЕП РЕВИЗИЈА ДОО, 
БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА
ЉУБИШЕ МИОДРАГОВИЋА 11Ј
11000 БЕОГРАД
OFFICECENEPREVIZIJA@GMAIL.COM
069/643264
ЦИД АГЕНЦИЈА
ГРОБЉАНСКА 7
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
BUBULJCD@MTS.RS
069/197-6484
CLAVIS NET ДОО
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 14/8
19350 КЊАЖЕВАЦ
NENA.ICIC@GMAIL.COM
063/9638707

COM PANY MA[I] ДОО
ТОРМАНОВАЧКА 26
11253 СРЕМЧИЦА
MASIC@HOTMAIL.RS
011/2523190

CON SULT-G ПЕТЕР ГУСТАВ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ
ГЕРБЕРОВИХ 34
23272 БЕЧЕЈ
CON SULT@STCABLE.RS
063/6915367

CONTO-LIDER ГОРДАНА
ЦВЕТКОВИЋ ПР
ДАЛМАТИНСКА 18
12000 ПОЖАРЕВАЦ
CONTO-LIDER@HOTMAIL.COM
060/7046923

ЧИЧАДЕ ДОО
РУМСКА 53
22429 ВОГАЊ

ШИЛЕР АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
МАКСИМА ГОРКОГ 34
26204 ОПОВО
AGENCIJASILER@GMAIL.COM
063/7666670

WOL-FIN ДОО
УСТАНИЧКА 190
11050 БЕОГРАД
WOLFIN@MTS.RS
063/439386
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Повеља је професионална исправа, коју Савез издаје правним лицима/предузетнику,
придруженом члану Савеза, у складу са, IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне
рачуновође и Правилником о испуњености услова професионалних и етичких стандарда за
пружање рачуноводствених услуга.

Савез РР Србије овом повељом промовише ентитете - пружаоце рачуноводстевних услуга из
члана 16.-18. Закона, који прихватају глобалне захтеве, професионалне и техничке стандарде
при пружању рачуноводствених и ревизорских услуга, а њихови кадрови, професионалне
рачуновође, су остварили континуирану едукацију, што захтева IFAC-ов Етички кодекс за
професионалне рачуновође што доказују лиценцом о професионалној оспособљености за
2020. годину.
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На основу члана 37. Статута Савеза рачуновођа и ревизора Србије,  сагласно
регистрованој де ла т нос ти, у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за про фесионалне
рачуновође, а на предлог Савета струковне Коморе1 предузећа и предузетника ре -
гистрованих за пружање рачуноводствених услуга, Извршни одбор Савеза рачуновођа
и ревизора Србије, на седници одржаној дана 22.12.2006, доноси

ПРАВИЛНИК
о испуњености услова професионалних

и етичких стандарда за пружање рачуноводствених услуга

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови за издавање повеље, привредним друштвима

и предузетницима регистрованим за пружање рачуноводствених услуга, за пружање
професионалних рачу но водствених услуга у јавној пракси (у даљем тексту: повеља), а
коју издаје Савез рачуновођа и ревизора Србије (у даљем тексту: Савез).

Члан 2.
Повеља се издаје у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне

рачуновође, прив ред ном друштву, односно предузетнику (у даљем тексту: привредно
друштво/предузетник) који испуњава услове предвиђене про фе сионалним и етичким
стандардима и овим правилником.

Члан 3.
За издавање повеље, привредно дру ш тво/ пре дузетник мора да испуњава и следеће

услове:
1. да има ре гис тро ва ну пре теж ну де лат ност код над леж ног орга на за ре гис тра ци ју
под шиф ром 74120 (69.20)2 – Књи го во дстве ни и ра чу но во дстве ни по с ло ви, по -
сло ви кон тро ле, са ве то дав ни послови у вези с порезом;

2. да је члан Са ве за, орга ни зо ван у стру ков ној Ко мо ри пред узећа и пре д у зет ни ка ре -
гис тро ва них за пру жа ње ра чу но во дстве них услу га (у да љем тек сту: Ко мо ра);

3. да има за пос ле но лице које:
– има одговарајуће професионално звање из чл. 73 Закона о рачуноводству и
ревизији (ра чу но вођа,  самостални рачу но вођа, ов лаш ћени ра чу но вођа или
овлашћени јавни рачуновођа) стечено у складу са међународним
стандардима едукације и националним ра чу новодственим образовним
стандардом РОС 31 (ЈРС 31),

– има лиценцу о професионалној оспособљености за вођење пословних књи -
га и састављање финансијских извештаја, у складу са IFAC-овим Етичким
ко дексом за професионалне рачуновође и Ме ђу народним стандардима
континуиране еду кације, издату од професионалне орга ни за ције чланице
Међународне федерације рачуно вођа IFAC-а, односно Савеза,
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1) Струковна Комора трансформисана је у Удружење пружалаца рачуноводствених услуга, односно Групацију
пружалаца рачуноводствених услуга.

2) По новом закону шифра се мења у 69.20 (Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови,
саветодавни послови, пореско саветовање)



– се у свом професионалном раду придржава дате свечане изјаве и
професионлано-стручних активности Савеза,

– није кажњавано за дела која га чине не дос тојним обављања послова
рачуноводства, у скла ду са IFAC-овим Етичким кодексом за про фесионалне
рачуновође;

4. да су под а ци о при вред ном друш тву/ пре д у зет ни ку - чла ну, об јав ље ни у важећем,
ажу ри ра ном, Ре гис тру који се об јав љу је у издањима Савеза;

5. да при вред но друш тво/пред узет ник услу ге пру жа у скла ду са про фе си о нал -
но-струч ним и стру ков ним ак тив нос ти ма Са ве за и ко рис ти из да ња Са ве за.

Контролу о испуњавању услова утврђених ставом 1. овог члана врши Савет Коморе
и сачињава извештај, који подноси Извршном одбору Савеза.
Након усвајања извештаја Савета Коморе од стране Извршног одбора Савеза, повеља се

издаје привредним друштвима/предузетницима који ис пу њавају прописане услове.

Члан 4.
Повеља се издаје на неодређено време, с тим што, ако привредно друшт во/пре ду зет -

ник након издавања повеље престане да испуњава неки од услова ут вр ђених чланом 3.
овог правилника, повеља се, одлуком Извршног одбора Савеза, ставља ван снаге и
објављује у издањима Савеза, а привредно друштво/предузетник чија је повеља став ље -
на ван снаге дужно је да повељу врати Савезу у року од три дана од дана пријема од луке
И з вр шног одбора.
Извршни одбор Савеза доноси одлуке из става 1. овог члана, на основу извештаја

Савета Коморе.
Ако привредно друштво/предузетник након стављања ван снаге повеље поново

испуни услове предвиђене овим правилником, повеља ће се на захтев тог привредног
друштва/предузетника, уз сагласност Извршног одбора Савеза, издати са од го ва ра ју -
ћом назнаком да се ради о поновном издавању повеље.
Привредно друштво/предузетник чија је повеља стављена ван снаге не објављује се

у наредном издању Именика професионалних рачуновођа - Регистру, осим у случају из
става 3. овог члана.

Члан 5.
Садржај обрасца повеље, посебном одлуком, утврђује Извршни одбор Савеза.
Повељу потписују председник Савеза и председник Коморе.

Члан 6.
Евиденцију о издатим повељама и повељама стављеним ван снаге, води стручна

служба Савеза.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, на огласној

табли у седишту Савеза. Објављивање ће се извршити и у посебној публикацији “Глас
рачуновођа”.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Милан Протрка с.р.

овлашћени рачуновођа
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IFAC – мисија Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа -
уређење рачуноводствене регулативе и

ра чу но во дстве не про фе си је 

ЧЛАНСКЕ ОБАВЕЗЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ 

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 пуноправних чла -
ница. 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 ти1.

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 ја2 усаг ла се са одред ба ма Међуна род них стан дар да еду ка ци је IES 1-8.

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. 
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1) 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.

2) 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



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 ти1 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 ру2. 

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 са3 од стра не про фе си о нал них асо ци ја ци ја чла ни ца IFAC-а.

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 -
вођа4 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 је5. 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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1) 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.
2) 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
3) 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)
4) 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.
5) 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.



ЕДУКАЦИЈА ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА

Национални рачуноводствено-образовни стандард РОС 31
Не пос ред но на кон сту па ња на сна гу Међуна род них стан дар да еду ка ци је про фе си о нал них ра чу -

но вођа, Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је је при сту пио усклађива њу свог на ци о нал ног ра чу но -
во дстве но – об ра зов ног стан дар да РОС 311 са за хте ви ма које је про пи са ла Међуна род на фе де ра ци ја 
ра чу но вођа. У окви ру про јек та усаг ла ша ва ња еду ка ци је про фе си о нал них ра чу но вођа Са вез ра чу -
но вођа и ре ви зо ра Срби је је сарађивао са при зна тим про фе си о нал ним асо ци ја ци ја ма Енглес ке,
Америке, Фран цус ке, Ита ли је и дру гим као и на је ми нен тни јим про фе со ри ма са ка тед ри за ра чу но -
во дство еко ном ских фа кул те та као и, на рав но, са струч ња ци ма из прак се. На кон све о бух ват не ана -
ли зе одлу че но је да се зато усво ји мо дел еду ка ци је који се при ме њу је у Ве ли кој Бри та ни ји, те да се у
са рад њи са фон да ци јом ен глес ких про фе си о нал них асо ци ја ци ја, а по себ но са струч ним ти мом
Асоцијације овлашћених сер ти фи ко ва них ра чу но вођа из Ве ли ке Бри та ни је (ACCA) при сту пи не -
опход ним из ме на ма у циљу усаг ла ша ва ња на ци о нал не прак се са на јбо љом свет ском прак сом.
На ци о нал ни ра чу но во дстве но-об ра зов ни стан дард РОС 31 – Про фе си о нал но об ра зо ва ње

и усав рша ва ње ра чу но вођа, за сно ван је на стан дар ди ма еду ка ци је IES 1-8. које је об ја вио
IFAC (International Federation of Accountants), IFAC–овом Етич ком ко дек су за про фе си о нал не
ра чу но вође, ре гис тро ва ним де лат нос ти ма и Ста ту ту Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је. Стан -
дар дом је уређено про фе си о нал но оспо соб ља ва ње 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 за при вред на друш тва, бан ке, дру ге фи нан сиј ске орга ни за -
ци је, дру га прав на лица, уста но ве и дру ге ен ти те те који воде по слов не књи ге и сас тав ља ју фи нан -
сиј ске из веш та је. Стан дард такође уређује про фе си о нал но оспо соб ља ва ње лица у јав ној прак си
која об ав ља ју по ве ре не им по сло ве - услу ге вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј ских
из веш та ја за прав на лица, јав ни сек тор и дру ге по слов не ен ти те те.
Стан дар дом РОС 31 уређено је и про фе си о нал но оспо соб ља ва ње лица за са мос тал но об ав -

ља ње по сло ва ин тер не и ек стер не ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја, као и про фе си о нал но
оспо соб ља ва ње лица која врше за кон ску и про фе си о нал ну кон тро лу и над зор над ма те ри јал -
но–фи нан сиј ским по сло ва њем ен ти те та као и дру ги об ли ци спе ци ја ли за ци ја про фе си о нал -
них ра чу но вођа.

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНДАРДА РОС 31
Про фе си о нал на зва ња

Про фе си о нал на оспо соб ље ност одго вор ног 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, сло же нос ти орга ни за ци је ра чу но во дства и сло же нос ти об раз ло же ња ра чу но во дстве не
по ли ти ке у фи нан сиј ским из веш та ји ма. Окви ром Међуна род них стан дар да еду ка ци је про фе -
си о нал них ра чу но вођа де фи ни са ни су ни вои про фе си о нал не оспо соб ље нос ти лица, чла но ва,
на рав но и Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, за са мос тал но вођење по слов них књи га и
сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја или пру жа ње услу га у јав ној пракси, од но сно за об ав ља -
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1) Одлу ка о усва ја њу ЈРС 31. об јав ље на је у “Служ бе ном лис ту СРЈ”, бр. 88/93, од 31.12.1993, а Одлу ка о ут вр ђи -
ва њу ре ви ди ра ног ра чу но во дстве ног стан дар да ЈРС 31 (пре и ме но ван у РОС 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.



ње по сло ва ре ви зи је, кон тро ле и над зо ра, ко ји ма одго ва ра ју ни вои сле дећих про фе си о нал них
зва ња:

1. ра чу но вођа – про фе си о нал но-стручно лице које по се ду је зна ња, ис кус тва и спо соб -
нос ти за са мос тал но вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
раз них ентитета, од но сно ње го вих де ло ва.

2. овлашћени ра чу но вођа – про фе си о нал но-струч но лице које по се ду је одго ва ра јући
ниво зна ња и ис кус тва 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 и послова
екстерне ревизије и кон тро ле, про це не вред нос ти имо ви не и капитала, фо рен зич ких
истраживања, по рес ког са ве то ва ња и раз них об ли ка веш та че ња.

3. овлашћени јав ни ра чу но вођа – про фе си о нал но-стручно лице које по се ду је одго ва -
ра јући ниво зна ња и ис кус тва 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, из веш та ја интерне
и екстерне ревизије и кон тро ле, про це не вред нос ти имо ви не и ка пи та ла, сло же них сис -
те ма, ис тра жи ва ња кри ми нал них рад њи, по рес ких ута ја, спре ча ва ња пра ња нов ца и
дру гих не доз во ље них рад њи.

Прис ту па ње про гра му сти ца ња про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја

Усло ви при сту па про гра му сти ца ња про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја де фи ни са ни су
осни вач ким ци ље ви ма и ре гис тро ва ном де лат нос ти ма Са ве за, На ци о нал ним ра чу но во дстве -
но-об ра зов ним стан дар дом РОС 31 у скла ду са за хте ви ма IFAC–овог Међуна род ног
стандарда еду ка ци је IES 1-8.
Про фе си о нал но зва ње ра чу но вођа сти че кан ди дат, који ис пу ња ва и сле деће усло ве:
1) има на јма ње за врше ну сред њу шко лу и на јма ње три го ди не прак тич ног рада на по сло -
ви ма ра чу но во дства;

2) има по ло жене про фе си о нал но-стручне ис пи те по про гра му па раг. 31.19 за сти ца ње
овог про фе си о нал но-стручног зва ња.

Про фе си о нал но зва ње овлашћени ра чу но вођа сти че кан ди дат који по ла же ис пи те по
про гра му па раг. 31.22 РОС 31, који ис пу ња ва сле деће и усло ве:

1) има:
а) ви со ку школ ску спре му и на јма ње три го ди не прак тич ног рада на по сло ви ма
вођења по слов них књи га и при пре ма ња фи нан сиј ских из веш та ја;

б) или ви со ку шко лу у тро го диш њем тра ја њу и на јма ње че ти ри го ди не прак тич ног рада
на по сло ви ма вођења по слов них књи га и при пре ма ња фи нан сиј ских из веш та ја;

в) или вишу шко лу у дво го диш њем тра ја њу и на јма ње пет го ди на прак тич ног рада на
по сло ви ма вођења по слов них књи га и при пре ма ња фи нан сиј ских из веш та ја;

г) или про фе си о нал но зва ње “са мос тал ни ра чу но вођа” и на јма ње три го ди не прак тич -
ног рада у том зва њу;

2) има по ло жене про фе си о нал но-стручне ис пите за сти ца ње овог про фе си о нал -
но-стручног зва ња.

Про фе си о нал но-стручно зва ње овлашћени јав ни ра чу но вођа сти че кан ди дат који по ло жи 
и спи те по про гра му па раг. 31.25, који ис пу ња ва сле деће усло ве:

1) има ви со ку струч ну спре му – еко ном ског или дру гог сме ра;
2) има про фе си о нал но-стручно зва ње овлашћени ра чу но вођа и на јма ње три го ди не прак -
тич ног рада у том зва њу;

3) има по ло жене ис пите за сти ца ње овог про фе си о нал ног зва ња.
Зах тев за по се до ва њем прак тич ног ис кус тва у ра чу но во дстве ним по сло ви ма де фи ни сан је у 

скла ду са одред ба ма Међуна род ног стан дар да еду ка ци је (IES) 5 – Зах те ви за прак тич ним ис -
кус твом, од но сно кан ди да ти ма за сти ца ње про фе си о нал них зва ња ра чу но вођа и овлашћени
ра чу но вођа је омо гућено да прак тич но ис кус тво стек ну у пе ри о ду пре, то ком или на кон при -
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сту па ња про гра му по ла га ња ис пи та, што зна чи да кан ди да ти за сти ца ње на ве де них зва ња могу
по ла га ти ис пи те и пре него што ис пу не услов прак тич ног ис кус тва, али да про фе си о нал но зва -
ње сти чу тек када у по тпу нос ти ис пу не услов у по гле ду тра ја ња прак тич ног рада.2

Про це на оспо соб ље нос ти кан ди да та за сти ца ње про фе си о нал них звања

По се до ва ње про фе си о нал них зна ња, веш ти на и оспо соб ље ност за са мос тал но вођење по -
слов них књи га, сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, ин тер ну и ек стер ну ре ви зи ју и кон тро лу 
фи нан сиј ских из веш та ја за сва про фе си о нал на зва ња и по себ них спе ци ја ли за ци ја из па раг.
31.43 и 31.44 пред виђена су стан дар дом РОС 31, кан ди да ти по тврђују на ис пи ту. Прог рам
еду ка ци је про фе си о нал них ра чу но вођа је ба зи ран на мо де лу који при ме њу је Асоцијације
овлашћених сер ти фи ко ва них ра чу но вођа из Ве ли ке Бри та ни је (ACCA) и у по тпу нос ти је
усаг ла шен са ре ле ван тним IFAC–овим Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је, као и оста лим
про гра ми ма из па раг. 31.03 РОС 31.3

Упо ред ни пре гле да ис пи та за сти ца ње про фе си о нал них зва ња
Са ве за РР Србије и ACCA

Рачуновођа Certified accounting tehnician
1.1 Евидентирање финансијских трансакција Recording Financial Transactions
1.2 Информације за менаџмент контролу Information for Management Control
1.3 Припрема финансијских извештаја Maintaining Financial Records
1.4 Рачуноводство трошкова Accounting for Costs
1.5 Спровођење ревизорских процедура Implementing Audit Procedures
1.6 Порески систем Preparing Taxation Computations
1.7 Управљање кадровима и системима Managing People and Systems
1.8 Састављање финансијских извештаја Drafting Financial Statements
1.9 Планирање, контрола и менаџмент

перформанси Planning, Control and Performance Management

Овлашћени рачуновођа Chartered Certified Accountant
2.1 Припремање финансијских извештаја Preparing Financial Statements 
2.2 Финансијске информације за менаџмент Financial Information for Management
2.3 Управљање кадровима Managing People
2.4 Информациони системи Information Systems
2.5 Корпоративно и пословно право Corporate and Business Law
2.6 Порески систем Business Taxation
2.7 Финансијски менаџмент и контрола Financial Management and Control
2.8 Финансијско извештавање Financial Reporting
2.9 Ревизија и интерна контрола Audit and Internal Revienj
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2) Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је про фе си о нал них ра чу но вођа за хте ва се да прак тич но ис кус тво кан ди -
да та за сти ца ње про фе си о нал ног зва ња мора бити оства ре но уз над зор лица које је члан на ци о нал не орга ни за -
ци је – чла ни це Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC) од но сно прак тич но ис кус тво се оства ру је у окви ру 
та коз ва ног мен тор ског сис те ма. Лица која већ по се ду ју про фе си о нал на зва ња на овај на чин спро во де први сте -
пен кон тро ле струч нос ти и оспо соб ље нос ти кан ди да та и на тај на чин об ез беђују одржа ње ви со ког ква ли те та
про фе си о нал них услу га.

3) Међуна род ни стан дар ди еду ка ци је (IES) који ре гу ли шу сад ржај про грам еду ка ци је су IES 2 – Сад ржај про гра -
ма еду ка ци је про фе си о нал них ра чу но вођа, IES 3 – Про фе си о нал не веш ти не, IES 4 – Про фе си о нал не вред нос -
ти, ети ка и ста во ви.



Овлашћени јавни рачуновођа
3.1 Услуге ревизије и уверавања Audit and Assurance Services
3.2 Менаџмент перформанси Performance Management
3.3 Стратешко пословно планирање и развој Strategic Business Planning and Development
3.4 Сложено корпоративно извештавање Advanced Corporate Reporting
3.5 Стратешки финансијски менаџмент Strategic Financial Management

Advanced Taxation (изборни предмет)
Business Information Management (изборни предмет)

По ла га ње ис пи та за сти ца ње про фе си о нал них зва ња усклађено је са за хте ви ма Међуна -
род ног стан дар да еду ка ци је (IES) 6 – Про це на про фе си о нал не струч нос ти и спо соб нос ти.
При ли ком про це са про це не оспо соб ље нос ти кан ди да та на гла сак се став ља на прак тич ну при -
ме ну, од но сно ис пит ни за да ци се ба зи ра ју на ре ал ним си ту а ци ја ма и при ме ри ма из прак се. У
циљу не за вис не по тврде усаг ла ше нос ти про це са по ла га ња са Међуна род ним стан дар ди ма,
Са вез РР Срби је је у са рад њи са ACCA фор ми рао Екстер ну ко ми си ју за ис пи те, коју чине
пред став ни ци про фе си о нал них ра чу но во дстве них асо ци ја ци ја из зе ма ља са на јбо љом прак -
сом. У овом ман да ту Ко ми си ју чине пред став ни ци Асоцијације овлашћених цер ти фи ко ва них 
ра чу но вођа (ACCA), Инсти ту та овлашћених ра чу но вођа Шкот ске (ICAS) и Инсти ту та
овлашћених јав них ра чу но вођа (SOEL) из Грчке. По ред кон тро ле са мог про це са по ла га ња ис -
пи та, Ко ми си ја врши ана ли зу сад ржа ја ис пит них за да та ка и усаг ла ше нос ти са за хте ви ма
Међуна род них стан дар да еду ка ци је. Сви ис пи ти се по ла жу у пи са ној фор ми, у тра ја њу од 2 до
4 сата. По ла га ње ис пи та се орга ни зу је два пута го диш ње, у јуну и де цем бру.

Са вез РР Срби је је ради за шти те и очу ва ња кри те ри ју ма об јек тив нос ти и ин тег ри те та ис -
пи та уста но вио више врста кон трол них ме ха ни за ма. Објек тив ност и ин тег ри тет про це са по -
ла га ња ис пи та су об ез беђени над зо ром  ек стер них не за вис них лица у окви ру:

· про це са кре и ра ња ис пит них за да та ка – ис пит на пи та ња са чи ња ва ју не за вис на лица,
еми нен тни струч ња ци из ре ле ван тних об лас ти;

· над зо ра про це са по ла га ња ис пи та – не пос ред на су перви зи ја по ла га ња ис пи та је орга -
ни зо ва на не за вис но од Са ве за РР Срби је и врше је лица која ис пу ња ва ју на јви ше кри -
те ри ју ме ети ке и не за вис нос ти;

· про це са оце њи ва ња ис пит них за да та ка – у скла ду са пре по ру ка ма струч ног тима
ACCA а у циљу за шти те об јек тив нос ти при ме њен је ин тег ри са ни сис тем шиф ри ра ња
и оце њи ва ња за да та ка ко јим се спре ча ва сва ка могућност угро жа ва ња об јек тив нос ти
по стиг ну тих ре зул та та.

Сис те мом не за вис ног над зо ра над це ло куп ним про це сом сти ца ња ква ли фи ка ци ја по -
стиг нут је ви сок сте пен за шти те јав ног ин те ре са, пре све га пу тем об ез беђења ви со ко ква ли -
фи ко ва них кад ро ва који ће моћи да пру же ква ли тет не про фе си о нал не услу ге и у по тпу нос -
ти за до во ље све за хте ве и оче ки ва ња по тен ци јал них ко рис ни ка.

Осло бађање од по ла га ња дела ис пи та

У скла ду са Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је и прак сом на јраз ви је ни јих про фе си о -
нал них орга ни за ци ја, кан ди да ти за сти ца ње про фе си о нал них зва ња могу бити осло бођени по -
ла га ња одређених ис пи та које су по ло жи ли у току пре тход ног шко ло ва ња, о чему одлу ку до но -
си над леж на ко ми си ја. Приз на ва ње ис пи та је ди рек тно по ве за но са про гра мом и сад ржи ном
ис пи та које су кан ди да ти по ло жи ли то ком пре тход ног шко ло ва ња, при чему на рав но на јвећу
могућност при зна ва ња има ју кан ди да ти који су дип ло ми ра ли на фи нан сиј ско–ра чу но во дстве -
ним сме ро ви ма еко ном ских фа кул те та. Са вез РР Срби је је по тпи сао спо ра зу ме о са рад њи и за -
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јед нич ким ак тив нос ти ма на раз во ју ра чу но во дстве не про фе си је са еко ном ским фа кул те ти ма
Бе ог рад, Кра гу је вац, Ниш, Су бо ти ца, Приш ти на, Бања Лука и, Под го ри ца, по љоп рив ред ним
фа кул те ти ма из Бе ог ра да и Но вог Сада, као и са уни вер зи те ти ма Син ги ду нум из Бе ог ра да,
Educons из Срем ске Ка ме ни це, Уни вер зи те том при вред на ака де ми ја из Но вог Сада, Фа кул те -
том за еко но ми ју и ин же њер ски ме наџ мент из Но вог Сада и Унвер зи те том Уни он, Бе ог рад.
Такође, чла но ви Са ве за који су по овом ре ви ди ра ном стан дар ду стек ли про фе си о нал но

зва ње “ра чу но вођа” могу на ста ви ти да по ла жу ис пи те за сти ца ње зва ња овлашћени ра чу но -
вођа при чему се осло бађају по ла га ња прва три ис пи та за сти ца ње зва ња овлашћени ра чу но -
вођа. Но си о ци про фе си о нал ног зва ња “са мос тал ни ра чу но вођа”, сте че ног по ЈРС 31, осло -
бођени су по ла га ња првих пет пред ме та (од 2.1. до 2.5.) ис пи та за овлашћеног ра чу но вођу.
Лица која при сту па ју у про фе си о нал но чла нство Са ве за, а про фе си о нал на зва ња су стек ла

код дру гих про фе си о нал них орга ни за ци ја могу бити, на осно ву ре цип ро ци те та, осло бођена
по ла га ња ис пи та за сти ца ње про фе си о нал них зва ња по овом стан дар ду, у це ли ни или де ли -
мич но, у за вис нос ти од пред ме та које су по ла га ла код дру гих про фе си о нал них орга ни за ци ја.
Са вез РР Срби је, у скла ду са сво јим ак ти ма и спо ра зу ми ма, врши нос три фи ка ци ју про фе -

си о нал них ис пра ва ли ци ма која при сту па ју у чла нство Са ве за, а која су одређено про фе си о -
нал но зва ње стек ла у инос тра нству.

Про фе си о нал на члан ска кар та

На кон успеш но ис пу ње них усло ва за сти ца ње про фе си о нал них зва ња, кан ди да ти по ста ју
пу ноп рав ни чла но ви 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. Овом при ли ком кан ди да ти ма се уру чу ју и одго ва ра јуће про фе си о нал не ис пра ве:

· сер ти фи кат – ко јим се, на дан по ла га ња ис пи та, у за вис нос ти од сте че ног зва ња до ка -
зу је про фе си о нал на оспо соб ље ност за врше ње услу га ра чу но во дства у прак си, врше -
ње услу га ра чу но во дства и ре ви зи је у прак си и орга ни за ци ју и врше ње услу га ра чу но -
во дства и ре ви зи је у јав ној прак си;

· све ча на из ја ва – ко јом се про фе си о нал ни ра чу но вођа об а ве зу је да ће сво је ак тив нос ти
оства ри ва ти у скла ду са за ко ном, Ста ту том Са ве за и IFAC–овим Етич ким ко дек сом за 
про фе си о нал не ра чу но вође;

· про фе си о нал на члан ска кар та – ис пра ва, која се уру чу је кан ди да ту који по пу ња ва њем 
и по тпи сом по себ не при ступ ни це, при хва та об а ве зе про пи са не ак ти ма Са ве за и
Међуна род ном про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и на тај на чин из ра зи спрем ност да по -
ста не про фе си о нал ни ра чу но вођа.

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА
У скла ду са за хте ви ма Међуна род ног стан дар да еду ка ци је (IES) 7 – Кон ти ну и ра но

про фе си о нал но усав рша ва ње, про фе си о нал ни ра чу но вођа има пра во и об а ве зу 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 и Ста ту ту Са ве за. Оба ве за кон ти ну и ра не еду ка ци је из врша ва се оства ри ва њем 40
по е на го диш ње или 120 по е на у току три го ди не. Про фе си о нал ни ра чу но вођа који не
оства ри кон ти ну и ра ну еду ка ци ју у по треб ном бро ју по е на за три го ди не, има об а ве зу по -
ла га ња по себ них ис пи та по про гра му ра чу но во дстве но–об ра зов ног стан дар да РОС 31.

На осно ву оства ре них по треб них по е на кон ти ну и ра не еду ка ци је, про фе си о нал ном 
ра чу но вођи се, саг лас но Ста ту ту Са ве за, из да је или ове ра ва го диш ња ли цен ца за про -
фе си о нал ну прак су. Спи сак про фе си о нал них ра чу но вођа који су оства ри ли пра во на
про фе си о нал ну ли цен цу се об јав љу је у Име ни ку про фе си о нал них ра чу но вођа који се
јав но об јав љу је и дос тав ља цен тра ли Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа.



ПРОФЕСИОНАЛНА РАЧУНОВОДСТВЕНА ЗВАЊА
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Упо ред ни пре глед ра чу но во дстве не про фе си је у водећим држа ва ма ЕУ 
(Аустрија, Бел ги ја, Не мач ка, Ирска, Грчка, Фран цус ка, Ита ли ја, Лук сем бург,

Хо лан ди ја, Пор ту гал, Фин ска, Швед ска и Ве ли ка Бри та ни ја)1

Аустрија
Про фе си о нал на зва ња, усло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и Држав ним ста ту том ра чу но во дстве не про фе си је (Wirt schaft streu -
handsberufsgesetz)
Сло жен по рес ки сис тем који се при ме њу је у Аустрији усло вио је по ма ло не о би чан на зив По рес ки са -
вет ник. Иако се Steuerberater (По рес ки са вет ник) бави пру жа њем по тпу но ис тих про фе си о нал них
услу га као и Buchhalter (Сер ти фи ко ва ни књи го вођа) ова кав на зив про фе си о нал ног ра чу но во дстве ног 
зва ња је уста нов љен како би се ис так ло пра во пру жа ња услу га по рес ког кон сал тин га за прав на лица
чији је го диш њи обрт већи од 727.000 Еура
Про фе си о нал но

зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Selbst@ndiger
Buchhalter 

(Сер ти фи ко ва ни
књи го вођа)

• Сред ња школ ска спре ма
• 2 го ди не прак тич ног рада 
у ра чу но во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
• По рес ки кон сал тинг (про фе си о нал не 
услу ге могу пру жа ти прав ним ли ци ма 
која оства ру ју го диш њи обрт до
727.000 Еура)

Steuerberater
(По рес ки 
са вет ник)

• Ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но во дству
• по ло жен про фе си о нал ни ис пит или
• 12 го ди на рада у зва њу Selbst@ndiger 

Buchhalter
• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Све услу ге које пру жа ју Selbst@ndiger 
Buchhalter (без огра ни че ња)

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја

Buchprhfer
(Ра чу но вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада
• По ло жен про фе си о нал ни ис пит или
• 12 го ди на рада у зва њу Selbst@ndiger 

Buchhalter
• по ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Све услу ге које пру жа ју Steuerberater
• Ста ту тар на ре ви зи ја1
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1) Ста ту тар на (за кон ска) ре ви зи ја је ре ви зи ја фи нан сиј ских из веш та ја која је об а вез на по за ко ну. У
зем ља ма Европ ске Уни је об вез ни ци ста ту тар не ре ви зи је су фи нан сиј ске орга ни за ци је и прав на лица 
која се ко ти ра ју на бер зи. Уго вор на ре ви зи ја је тржиш на услу га не за вис ног по тврђива ња об јек тив -
нос ти и ис ти ни тос ти фи нан сиј ских из веш та ја која се врши за тач но одређене сврхе и ко рис ни ке (на
при мер до би ја ње бан кар ског кре ди та, за сврхе ку по ви не пред узећа итд.).



Wirtschaftstreuh@nder
(Овлашћени ра чу -
но вођа–ре ви зор)

• Ви со ка школ ска спре ма
• По се до ва ње зва ња Steuerberater
• 3 го ди не рада у зва њу Steuerberater
• по ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Све услу ге које пру жа ју Buchprhfer
• Ста ту тар на ре ви зи ја кон со ли до ва них 
фи нан сиј ских из веш та ја

Бел ги ја
Про фе си о нал на зва ња, усло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом, Кра љев ским ука зом из 1987. го ди не и одред ба ма За ко на из 1999. го -
ди не.
У скла ду са одред ба ма За ко на о пред узећима но си о ци про фе си о нал ног зва ња RJviseurs
d’Entreprisees (Ре ви зор) врше ста ту тар ну ре ви зи ју прав них лица која се ко ти ра ју на бер зи. За пру жа -
ње свих оста лих про фе си о нал них услу га (вођење по слов них књи га, сас тав ља ње фи нан сиј ских из -
веш та ја, по рес ки и дру ге врсте кон сал тин га као и уго вор на ре ви зи ја) не опход но је по се до ва ње зва ња 
Expert comptables (Овлашћени ра чу но вођа).
Про фе си о нал но

зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Expert comptables
(Овлашћени 
ра чу но вођа)

• Виша или ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја

RJviseurs
d’Entreprisees

(Ре ви зор)

• Ви со ка школ ска спре ма
• по ло жен про фе си о нал ни ис пит или
по се до ва ње зва ња Expert comptables 
(Овлашћени ра чу но вођа) при чему
се кан ди дат осло бађа по ла га ња
било как вих до дат них ис пи та

• 3 го ди не прак тич ног рада
• По ло жен фи нал ни про фе си о нал ни ис пит

•  ста ту тар на ре ви зи ја

Не мач ка
Про фе си о нал на зва ња, усло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и За ко ном о ре гу ли са њу ра чу но во дстве не про фе си је (Gesetz hber
eine Berufsordnung fhr Wirtschaftsprhfer)
Сло жен по рес ки сис тем који се при ме њу је у Не мач кој усло вио је на зив про фе си о нал ног зва ња По -
рес ки са вет ник. Иако се Steuerberater (По рес ки са вет ник) бави пру жа њем про фе си о нал них ра чу но -
во дстве них услу га ова кав на зив про фе си о нал ног ра чу но во дстве ног зва ња је уста нов љен како би се
ис так ло пра во пру жа ња услу га по рес ког кон сал тин га и за сту па ња прав них лица по по рес ким пи та њи -
ма.
Од укуп ног бро ја про фе си о нал них ра чу но вођа Не мач ке, 83,3% су ис тов ре ме но но си о ци про фе си о -
нал них зва ња Steuerberater и Wirtschaftstreuh@nder.
Про фе си о нал но

зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Steuerberater
(По рес ки 
са вет ник)

• Сред ња школ ска спре ма и 10 го ди на
прак тич ног рада у ра чу но во дству
или виша школ ска спре ма и 3 го ди не 
прак тич ног рада у ра чу но во дству
или ви со ка школ ска спре ма и 2 го ди -
не прак тич ног рада у ра чу но во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
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Vereidigte
Buchprhfer

(Опу но моћени 
ра чу но вођа)

• 5 го ди на рада у зва њу Steuerberater
• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Све услу ге које пру жа ју Steuerberater
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Wirtschaftstreuh@nder
(Овлашћени ра чу -
но вођа–ре ви зор)

• Сред ња школ ска спре ма и 10 го ди на
прак тич ног рада у ра чу но во дству
или виша школ ска спре ма и 6 го ди на 
прак тич ног рада у ра чу но во дству
или ви со ка школ ска спре ма и 3 го ди -
на прак тич ног рада у ра чу но во дству

• по ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Све услу ге које пру жа ју Steuerberater
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Ирска
Про фе си о нал на зва ња ус ло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом, Кра љев ском по ве љом из 1888. го ди не и одред ба ма За ко на о пред -
узећима из 1990. го ди не.
Овлашћене ра чу но вође и Овлашћене јав не ра чу но вође има ју пра во на врше ње по тпу но ис то вет них
про фе си о нал них услу га. У прак си, на јвећи број Овлашћених ра чу но вођа је за пос лен у прав ним ли ци -
ма док се на јвећи број но си ла ца зва ња Овлашћени јав ни ра чу но вођа бави пру жа њем услу га у јав ној
прак си.

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Chartered
accountant

(Овлашћени 
ра чу но вођа)

• Ми ни мум сред ња школ ска спре ма и
3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Certified Public
Accountants

(Овлашћени јав ни
ра чу но вођа)

• Сред ња школ ска спре ма и 5 го ди на
прак тич ног рада у ра чу но во дству или
виша/ви со ка школ ска спре ма и 4 го ди -
не прак тич ног рада у ра чу но во дству
или виша/ви со ка школ ска спре ма еко -
ном ског усме ре ња и 3 го ди на прак тич -
ног рада у ра чу но во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш -
та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Грчка
Про фе си о нал на зва ња ус ло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и Пред сед нич ким ука зом о кон сти ту и са њу ор га ни за ци ји и уређењу ра -
чу но во дстве не про фе си је (Proedriko Diatagma).

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Elegtis Etaireion
(Пос лов ни
ра чу но вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма еко ном ског
усме ре ња

• 2 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
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Orkoton Elegton
Logiston

(Овлашћени јав ни
ра чу но вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма еко ном ског
усме ре ња об ез беђује ста тус
Askoumenos Elegtes (Прип рав ник)

• 2 го ди не прак тич ног рада у ста ту су
Askoumenos Elegtes и по ло жен про -
фе си о нал ни ис пит за сти ца ње ста ту -
са Dokimos Elegtes (Кан ди дат)

• Уго вор на ре ви зи ја
• 3 го ди не прак тич ног рада у ста ту су

Dokimos Elegtes и по ло жен про фе си -
о нал ни ис пит за сти ца ње ста ту са
Epikouros Elegtes (Асистент)

• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству у ста ту су Epikouros Elegtes и 
по ло жен про фе си о нал ни ис пит за
сти ца ње зва ња Orkoton Elegton
Logiston (Овлашћени јав ни ра чу но -
вођа)

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш -
та ја

• по рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Фран цус ка
Про фе си о нал на зва ња ус ло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом, За ко ном о хар ти ја ма од вред нос ти и За ко ном о пред узећима.
У Фран цус кој се ста ту тар на ре ви зи ја не смат ра стал ним по слом и но си о ци про фе си о нал ног зва ња
Commissair aux Comptes (Кон тро лор ра чу но во дстве них ис ка за) могу да врше само услу ге ста ту тар не
ре ви зи је. Сто га пре ко 90% но си ла ца овог зва ња ис тов ре ме но има ју и зва ње Expert Comptables
(Овлашћени ра чу но вођа).

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Expert 
Comptables

(Овлашћени 
ра чу но вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја

Commissaires 
aux Comptes
 (Кон тро лор 

ра чу но во дстве них
ис ка за)

• Ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит или
• Аутоматско сти ца ње зва ња 
по осно ву по се до ва ња зва ња 
Experts Comptables 
(Овлашћени ра чу но вођа) 

• Ста ту тар на ре ви зи ја

96 Глас рачуновођа



Ита ли ја
Про фе си о нал на зва ња, усло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и Пред сед нич ким дек ре ти ма о ре гу ли са њу ра чу но во дстве не про фе -
си је (Decreto del Presidente della Republica 27/10/53n 1067–1068)
Суш тин ска раз ли ка између зва ња Ragionieri e Periti Commerciali (Овлашћени струч ни ра чу но вођа) и
Dottori Commercialisti (Ре гис тро ва ни ра чу но вођа) није у об лас ти рада већ ис кљу чи во у пред усло ви ма
сте пе на пре тход ног об ра зо ва ња које кан ди дат мора да по се ду је. Тре нут но је у току спа ја ње ова два
про фе си о нал на зва ња.
Ста ту тар на ре ви зи ја се не смат ра стал ним по слом али будући да су сви Revisori Contabili (Ре ви зор
ра чу но во дстве них ис ка за) ис тов ре ме но и но си о ци про фе си о нал ног зва ња Ragionieri e Periti
Commerciali (Овлашћени струч ни ра чу но вођа) или Dottori Commercialisti (Ре гис тро ва ни ра чу но вођа)
омо гућено им је да се баве и пру жа њем дру гих про фе си о нал них услу га.

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Ragionieri e Periti
Commerciali
(Овлашћени
струч ни 

ра чу но вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма или виша
школ ска спре ма (ми ни мум 3 го ди не
сту ди ја)

• 3 го ди на прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја

Dottori
Commercialisti
(Ре гис тро ва ни 
ра чу но вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди на прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит 

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја

Revisori Contabili
(Ре ви зор 

ра чу но во дстве них
ис ка за)

• По се до ва ње про фе си о нал ног зва ња
Ragionieri e Periti Commerciali
(Овлашћени струч ни ра чу но вођа)
или Dottori Commercialisti (Ре гис тро -
ва ни ра чу но вођа)

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Ста ту тар на ре ви зи ја

Лук сем бург
Про фе си о нал на зва ња ус ло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом1987. го ди не и одред ба ма за ко на о пред узећима из 1999. го ди не.
Пре 1999. го ди не кан ди да ти за сти ца ње зва ња Expert comptables (Овлашћени ра чу но вођа) који су
има ли ви со ку школ ску спре му фи нан сиј ско–ра чу но во дстве ног усме ре ња нису били у об а ве зи да по -
ла жу про фе си о нал ни ис пит за сти ца ње зва ња. При ли ком усклађива ња одред би за ко на ко јим се ре гу -
ли шу про фе си о нал на зва ња са одред ба ма Осме ди рек ти ве ЕУ уве ден је за хтев об а вез ног по ла га ња
про фе си о нал них ис пи та за све кан ди да те за сти ца ње зва ња Expert comptables (Овлашћени ра чу но -
вођа). 

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Expert comptables
(Овлашћени 
ра чу но вођа)

• Ми ни мум виша школ ска спре ма фи -
нан сиј ско–ра чу но во дстве ног усме -
ре ња

• 3 го ди не прак тич ног рада
у ра чу но во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
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RJviseur
d’Entreprisees

(Ре ви зор)

• Ви со ка школ ска спре ма
• По ло жен про фе си о нал ни ис пит или
по се до ва ње зва ња Expert comptables 
при чему се кан ди дат осло бађа 
по ла га ња било как вих 
до дат них ис пи та

• 3 го ди не прак тич ног рада
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Хо лан ди ја
Про фе си о нал на зва ња ус ло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и одред ба ма за ко на о ра чу но во дстве ној про фе си о нал ној прак си
(Verordening Gedrags–en beroepsregels).

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Registeraccountants
(Ре гис тро ва ни 
ра чу но вођа)

• Сред ња школ ска спре ма и 7 го ди на
прак тич ног рада у ра чу но во дству
или виша школ ска спре ма и 3 го ди не 
прак тич ног рада у ра чу но во дству
или ви со ка школ ска спре ма и 2 го ди -
на прак тич ног рада у ра чу но во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја

Accountants–admini
stratieconsulenten
(Ра чу но вођа–по -
слов ни са вет ник)

• Виша или ви со ка школ ска спре ма
• 2 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Пор ту гал
Про фе си о нал на зва ња, усло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти во ми одред ба ма За ко на о ра чу но во дстве ној про фе си о нал ној прак си.
Из раз ло га сег ре га ци је про фе си о нал них услу га које могу да врше на јвећи број про фе си о нал них ра -
чу но вођа су но си о ци оба зва ња.

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

TJcnicos Oficiais
de Contas

(Овлашћени 
ра чу но вођа)

• Виша или ви со ка школ ска спре ма
• Прак тич ни рад у тра ја њу од ми ни мум 
го ди ну дана под ди рек тним над зо -
ром про фе си о нал ног тела

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја

Revisores Oficiais
de Contas
(Зва нич ни 

ре ви зор ра чу на)

• Ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја
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Фин ска
Про фе си о нал на зва ња, усло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти во ми одред ба ма За ко на о ра чу но во дстве ној про фе си о нал ној прак си
(Tilllintarkastusalan suositukset, Act 936 и 1379).
Ста ту тар ну ре ви зи ју фи нан сиј ских орга ни за ци ја и прав них лица ко ти ра них на бер зи HTM–
tilintarkastajat (Ре гис тро ва ни ре ви зор–ра чу но вођа) не може врши ти са мос тал но већ само у са -
рад њи са но си о цем про фе си о нал ног зва ња KHT–tilintarkastaja (Овлашћени јав ни ра чу но вођа).

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

HTM–
tilintarkastajat

(Ре гис тро ва ни 
ре ви зор–ра чу но -

вођа)

• Виша или ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• ста ту тар на ре ви зи ја

KHT–tilintarkastaja
(Овлашћени јав ни
ра чу но вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма
• Прак тич ни рад у тра ја њу од 3 го ди не
• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Швед ска
Про фе си о нал на зва ња ус ло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти во ми одред ба ма За ко на о ра чу но во дстве ној про фе си о нал ној прак си
(F`rordning revisorsn@mndens F`reskrifter).

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Godk@nd revisor
(ре гис тро ва ни 

јав ни ре ви зор–ра -
чу но вођа) 

• Виша или ви со ка школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја

Auktoriserade
revisor

(Овлашћени јав ни
ре ви зор–ра чу но -

вођа)

• Ви со ка школ ска спре ма и прак тич -
ни рад у тра ја њу од 5 го ди на или
сте че но зва ње Godk@nd revisor и
прак тич ни рад у тра ја њу од 
3 го ди не

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја
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Ве ли ка Бри та ни ја
Про фе си о нал на зва ња, усло ви и на чин сти ца ња про фе си о нал них зва ња про пи са ни су и за штићени
про фе си о нал ном ре гу ла ти во ми Кра љев ском по ве љом (Royal Charter).

Про фе си о нал но
зва ње Усло ви сти ца ња зва ња Про фе си о нал не услу ге

Accounting
Technician

(Ра чу но во дстве ни
тех ни чар) 

• Сред ња школ ска спре ма
• 3 го ди не прак тич ног рада у ра чу но -
во дству

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га

Chartered
Accountants

(Овлашћени 
ра чу но вођа)

• Зва ње Accounting Technician (Ра чу -
но во дстве ни тех ни чар) и прак тич ни
рад у тра ја њу од 5 го ди на или виша
школ ска спре ма и прак тич ни рад у
тра ја њу од 4 го ди не или ви со ка
школ ска спре ма и прак тич ни рад у
тра ја њу од 3 го ди не

• По ло жен про фе си о нал ни ис пит

• Вођење по слов них књи га
• Сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја

• По рес ки и дру ге врсте кон сал тин га
• Уго вор на ре ви зи ја
• Ста ту тар на ре ви зи ја

На осно ву упо ред ног пре гле да орга ни за ци је ра чу но во дстве не про фе си је држа ва Европ -
ске Уни је2 сти че се ути сак ве ли ке раз но ли кос ти уређења сти ца ња про фе си о нал них зва ња и
саме про фе си је. Међутим паж љи ви ја ана ли за ука зу је да се раз но ли кост при ме ње них ре ше ња
пре све га од но си на фор мал не ас пек те уређења али да је у сва кој држа ви чла ни ци ЕУ об ез -
беђено по што ва ње основ них при нци па ра чу но во дстве не про фе си је, за шти та пра ва про фе си -
о нал них ра чу но вођа уз ис тов ре ме но успос тав ља ње стро гих кри те ри ју ма сти ца ња про фе си о -
нал них зва ња. Овак ва усаг ла ше ност је и оче ки ва на будући да су држа ве чла ни це Европ ске
Уни је дос тиг ле ви сок сте пен хар мо ни за ци је. Зах те ви у по гле ду по узда нос ти фи нан сиј ских
из веш та ја и ква ли те та фи нан сиј ских ин фор ма ци ја су такође знат но повећани што је ути ца ло
и на повећање за хте ва струч нос ти и оспо соб ље нос ти про фе си о нал них рачуновођа.

Будућност ра чу но во дстве не про фе си је се сто га за сни ва на два па ра мет ра: не за вис -
нос ти и струч нос ти про фе си о нал них ра чу но вођа. Про фе си о нал не орга ни за ци је сто га
има ју ве ли ку одго вор ност у по гле ду очу ва ња не за вис нос ти по ло жа ја и рада сво јих чла но -
ва као и у по гле ду при ме не и по што ва ња међуна род но при хваћених за хте ва оспо соб ља ва -
ња ра чу но вођа. Одго вор ност про фе си о нал них ра чу но вођа је тим већа будући да ква ли тет
њи хо вог рада не ути че ис љу чи во на кли јен та или по сло дав ца већ на це ло куп ну јав ност.
Кли јен ти, кре ди то ри, држа ва, по сло дав ци, за пос ле ни, ин вес ти то ри, при вред на и фи нан -
сиј ска прав на лица и мно ги дру ги се по узда ју у об јек тив ност, ин тег ри тет и струч ност про -
фе си о нал них ра чу но вођа. Одго вор ност пре ма јав нос ти и за шти та јав ног ин те ре са3 јес те
ве ли ка об а ве за про фе си о нал них ра чу но вођа али је ис тов ре ме но и на јви ше при зна ње зна -
ча ја њи хо вог рада за опште доб ро за јед ни це.
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2) У пре гле ду није дат при каз орга ни за ци је ра чу но во дстве не про фе си је ва нев роп ских држа ва по пут
Сје ди ње них аме рич ких држа ва, Ка на де, Аустралије, Инди је, Ру си је, Укра ји не итд. У већини ових
зе ма ља про фе си о нал не асо ци ја ци је ра чу но вођа су ускла ди ле усло ве и на чин сти ца ња про фе си о нал -
них зва ња и об ез бе ди ле за шти ту рада и ста ту са про фе си о нал них ра чу но вођа. .

3) Јавни ин те рес пред став ља ко лек тив но доб ро свих по је ди на ца и ин сти ту ци ја јед не зем ље.



У при ло гу Име ни ка да је мо свет ска ис кус тва како би про фе си о нал не ра чу но вође и
упра ве ен ти те та, об вез ни ка при ме не за ко на али и ширу јав ност из вор но ин фор ми са ли о
свет ским ис кус тви ма, про фе си о нал ним ра чу но во дстве ним зва њи ма која се сти чу код
про фе си о нал них асо ци ја ци ја, пу ноп рав них чла ни ца Међуна род не фе де ра ци је ра чу но -
вођа, што се види из прегледа.

ПРОФЕСИОНАЛНА РАЧУНОВОДСТВЕНА ЗВАЊА
И АСОЦИЈАЦИЈЕ КОД КОЈИХ СЕ СТИЧУ -
ПУНОПРАВНЕ ЧЛАНИЦЕ МЕЂУНАРОДНЕ

ФЕДЕРАЦИЈЕ РАЧУНОВОЂА - IFAC

Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа је у функ ци ји ре а ли за ци је сво је ми си је раз ви ла 
гло бал не стан дар де про фе си о нал не и етич ке са мо ре гу ла ци је у циљу стан дар ди за ци је ра -
чу но во дстве не про фе си је:

1. Стан дар де еду ка ци је, смер ни це и са оп ште ња за еду ка ци ју про фе си о нал них ра чу -
но вођа IES 1-8

2. IFAC-ов етич ки Ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође као ми ни мум етич ких нор -
ми при ме њи вих на чла но ве ње них чла ни ца

3. Стан дар де кон тро ле ква ли те та рада и услу га про фе си о нал них ра чу но вођа

4. Оста лу ра чу но во дстве ну ре гу ла ти ву и стан дар де.
Про фе си о нал на асо ци ја ци ја, пу ноп рав на чла ни ца IFAC-а Са вез РР Срби је је

на осно ву ових стан дар да раз вио сво ја пра ви ла са мо ре гу ла ци је и то: про цес при -
сту па у чла нство; про грам еду ка ци је и про грам утврђива ња про фе си о нал не оспо -
соб ље нос ти, кон ти ну и ра не еду ка ци је и спе ци ја ли за ци је про фе си о нал них ра чу но -
вођа; етич ка по на ша ња чла но ва и пред узи ма ње мера уко ли ко се чла но ви не при -
држа ва ју етич ких нор ми. На осно ву стан дар да кон тро ле ква ли те та и дру гих ака -
та, пра ти се рад и ква ли тет услу га које пру жа ју про фе си о нал не ра чу но вође чла -
но ви про фе си о нал них орга ни за ци ја чла ни ца IFAC-а, и у скла ду са тим пред узи -
ма ју одго ва ра јуће ак тив нос ти.

Про фе си о нална асо ци ја ци ја Са вез РР Срби је има  пра во и об а ве зу про мо ци је и им -
пле мен та ци је Међуна род не про фе си о нал не ре гу ла ти ве, стан дар да, пра ви ла и про це ду ра 
као члан ску об а ве зу у земљи сво је ре гис тра ци је. 

У скла ду са на ве де ним пра ви ма и об а ве за ма Са вез РР Срби је спа да у ред про фе си о -
нал них асо ци ја ци ја чла ни ца Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа која сво је члан ске ци -
ље ве оства ру је у скла ду са ре гис тро ва ним де лат нос ти ма. 

У скла ду са по ве љом IFAC-а Са вез има:
1. Импле мен ти ра не међуна род не стан дар де еду ка ци је IES 1-8, пра ви ла и са оп ште -

ња IFAC-а;

2. На ци о нал ни рачу но во дстве но об ра зов ни стан дард РОС 31 и пра тећа акта до не та
за ње го ву примену;

3. Импле мен ти ран IFAC-ов Етич ки Ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође и до не та
пра тећа акта;
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4. Пра вил ник о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји чла но ва и Пра вил ник о дис цип лин ској
одго вор нос ти и упу тства о при ме ни;

5. Пре ве де не и об јав ље не при руч ни ке за сти ца ње про фе си о нал них зва ња и спе ци ја -
ли за ција и пра тећу про фе си о нал ну ре гу ла ти ву;

6. „Глас ра чу но вођа“, гла си ло чла но ва Са ве за РР Срби је и оста ла еду ка тив на из да ња;
7. Уста нов ље не про фе си о нал но струч не ис пра ве које из да је Са вез а која се при зна ју у све ту.
8. Име ник про фе си о нал них ра чу но вођа се годишње об јав љу је и днев но ажу ри ра.
У циљу упоз на ва ња са свет ском прак сом и лак шег раз уме ва ња, сви тер ми ни из

стра них на зи ва зна чај ни јих асо ци ја ци ја чла ни ца IFAC-а као што су ин сти тут, ко мо ра,
уни ја, удру же ње, фе де ра ци ја, пре ве де ни су је ди нстве ним тер ми ном асо ци ја ци ја,
будући да би бук ва лан пре вод по је ди них по јмо ва на српски је зик пред став љао дру ги об -
лик орга ни зо ва ња, од но сно не би се по кла пао са ње го вим суш тин ским зна че њем.

Р.б. Држа ва
Зва ње 

про фе си о нал ног 
ра чу но вође

На ци о нал не асо ци ја ци је
код ко јих се сти чу про фе си о налнa звањa

у ра чу но во дству

1. Aзер беј џан · Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Ре пуб ли ке Азербејџан
(The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic)

2. Албанија

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Албаније
(Albanian Institute of Certified Accountants)

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација овлашћених ре ви зо ра Албаније
(Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania)

3. Аргентина · Јавни
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них тела еко ном ских на ука Аргентине
(Federaci\ Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Eco nу micas)

4. Аустралија

· Овлашћени 
ра чу но воћа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Аустралије и но вог Зе -
лан да (пре тход но при зна та као Асоцијација овлашћених ра чу -
но вођа Аустралије
(Chartered Accountants Australia and New Zealand (Formerly
recognized as The Institute of Chartered Accountants in Australia)

· Овлашћени 
јав ни ра чу но вођа

· Асоцијација јав них ра чу но вођа 
(Institute of Public Accountants)

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа у прак си, Аустралија
(CPA Certified Practising Accountant Australia)

5. Аустрија

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа - ре ви зо ра 
(Kammer der Wirtschaftstreuh@nder)

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Аустрије 
(Institut _sterreichischer Wirtschaftsprhfer)

6. Бан гла деш · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Бан гла де ша
(The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh)
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7. Бар ба дос · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Бар ба до са
(The Institute of Chartered Accountants of Barbados)

8. Ба ха ми · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Ба ха ма
(The Bahamas Institute of Chartered Accountants)

9. Бел ги ја

· Овлашћени
ра чу но вођа

· Ра чу но вођа

· По рес ки 
ра чу но вођа

· По рес ки 
са вет ник

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа и по рес ких са вет ни ка
(Institut des Experts-comptables et des Conseils Fiscaux – Instituut
Van de Accountants en de Belastingconsulenten)

· Овлашћени
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра ком па ни ја (Instituut van de
Bedrijfsrevisoren - Institut des RJviseurs d’Entreprises)

10. Бо ли ви ја
· Овлашћени

ра чу но вођа

· Ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Бо ли ви је 
(Colegio de Auditores de Bolivia)

11.

Бос на и 
Хер це го ви на

(Ре пуб ли ка
Српска)

· Ра чу но вођа

· Сер ти фи ко ва ни 
ра чу но вођа

· Овлашћени 
ре ви зор

· Са вез Ра чу но вођа и ре ви зо ра Ре пуб ли ке Српске
(Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska)

12.

Бос на и 
Хер це го ви на

(Фе де ра ци ја
Бос не и 

Хер це го ви не)

· Сер ти фи ко ва ни 
ра чу но во дстве ни
тех ни чар

· Сер ти фи ко ва ни 
ра чу но вођа

· Овлашћени 
ре ви зор

· Са вез ра чу но вођа, ре ви зо ра и фи нан сиј ских дје лат ни ка Фе де -
ра ци је Бос не и Хер це го ви не

13. Боц ва на · Овлашћени
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Боц ва не
(Botswana Institute of Chartered Accountants)

14. Бра зил

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа 
(Conselho Federal de Contabilidade)

· Овлашћени 
јав ни ра чу но вођа

· Асоцијација не за вис них ре ви зо ра Бра зи ла
(Instituto dos Auditores Independentes do Brasil)

15. Бу гар ска · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Бу гар ске
(Institute of Certified Public Accountants of Bulgaria)

16. Ви јет нам · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација Ра чу но вођа и Ре ви зо ра Ви јет на ма 
(Vietnam Association of Accountants and Auditors)
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17. Гана · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа – Гана
(The Institute of Chartered Accountants (Ghana))

18. Гва те ма ла · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација јав них ра чу но вођа и ре ви зо ра Гва те ма ле (Instituto
Guatemalteco de Contadores Publicos y Auditores)

19. Гва ја на · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Гва ја не
(The Institute of Chartered Accountants of Guyana)

20. Гру зи ја
· Овлашћени 

про фе си о нал ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа и ре ви зо ра Гру зи је
(Georgian Federation of Professional Accountants and Auditors)

21. Грчка · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Грчке 
(Institute of Certified Public Accountants of Greece (SOEL))

22. Дан ска · Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Дан ске (FSR - danske revisorer)

23.
До ми ни кан -

ска
Ре пуб ли ка

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа До ми ни кан ске
Ре пуб ли ке (Instituto de Contadores Pdblicos Autorizados de la
Repdblica Dominicana ) 

24. Еги пат
· Овлашћени 

ра чу но вођа
и ре ви зор

· Асоцијација ра чу но вођа и ре ви зо ра Егип та
(The Egyptian Society of Accountants & Auditors)

25. Есто ни ја · Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Есто ни је (Estonian Auditors’ Association)

26. Зам би ја · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Зам би је
(Zambia Institute of Chartered Accountants)

27. Зим баб ве · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Зим баб веа
(The Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe)

28. Изра ел · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Изра е ла
(Institute of Certified Public Accountants in Israel)

29. Инди ја

· Овлашћени  
ра чу но вођа

· Асоцијација Овлашћених ра чу но вођа Инди је
(The Institute of Chartered Accountants of India)

· Управ љач ки 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа трош ко ва Инди је
(The Institute of Cost Accountants of India)

30. Индо не зи ја · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Индо не зи је 
(Ikatan Akuntan Indonesia)

31. Ирак
· Овлашћени

ра чу но вођа 
и ре ви зор

· Асоцијација ра чу но вођа и ре ви зо ра Ира ка
(Iraqi Union of Accountants and Auditors)
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32.
Иран 

(Ислам ска
Ре пуб ли ка)

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Ира на
(The Iranian Institute of Certified Accountants)

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Ира на
(Iranian Association of Certified Public Accountants)

33. Ирска

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа – Ирска
(Chartered Accountants Ireland)

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Ирске 
(The Institute of Certified Public Accountants in Ireland)

34. Исланд · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Ислан да
(FJlag L`ggiltra Endurskodenda)

35. Ита ли ја
· Овлашћени

ра чу но вођа

· Ра чу но вођа

· На ци о нал ни са вет овлашћених ра чу но вођа и 
ра чу но во дстве них ек спе ра та (Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili)

36. Jа мај ка · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Јамај ке
(The Institute of Chartered Accountants of Jamaica)

37. Јапан · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Јапанскa Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа
(The Japanese Institute of Certified Public Accountants)

38. Јордан

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Међуна род на Арапска Асоцијација овлашћених ра чу но вођа
(The International Arab Society of Certified Accountants)

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Јордан ска Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа
(Jordanian Association of Certified Public Accountants)

39. Јужна
Африка

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Јужне Африке
(The South African Institute of Chartered Accountants)

· Про фе си о нал ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа Јужне Afrike 
(The South African Institute of Professional Accountants)

40. Ка зах стан · Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Ре пуб ли ке Ка зах стан 
(Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan)

41. Кај ман ска
Острва

· Про фе си о нал ни
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа Кај ман ских Острва 
(Cayman Islands Society of Professional Accountants)

42. Ка ме рун · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Ка ме ру на
(The Institute of Chartered Accountants of Cameroon)

43. Ка на да · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Овлашћене про фе си о нал не ра чу но вође Ка на де
(Chartered Professional Accountants of Canada)

44. Ке ни ја · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Ке ни је
(Institute of Certified Public Accountants of Kenya)
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45. Кина · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Кине
(The Chinese Institute of Certified Public Accountants)

46. Ки пар · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Кип ра
(The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus)

47. Ко лум би ја · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· На ци о нал на Асоцијација јав них ра чу но вођа Ко лум би је
(Instituto Nacional de Contadores Pdblicos de Colombia)

48. Ко ре ја · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Ко ре је
(Korean Institute of Certified Public Accountants)

49. Ко со во и 
Ме то хи ја

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа и ре ви зо ра Ко со ва
(Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo)

50. Кос та ри ка · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација јав них ра чу но вођа Кос та ри ке
(Colegio de Contadores Pdblicos de Costa Rica)

51. Ку вајт
· Овлашћени 

ра чу но вођа 
и ре ви зор

· Асоцијација ра чу но вођа и ре ви зо ра Ку вај та
(Kuwait Association of Accountants and Auditors)

52. Ле со то · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Ле со та
(Lesotho Institute of Accountants)

53. Ле то ни ја

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација овлашћених ре ви зо ра Ле то ни је 
(Latvian Association of Certified Auditors)

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Ре пуб ли ке Ле то ни је 
(Association of Accountants of the Republic of Latvia)

54. Ли бан · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Ли ба на
(Lebanese Association of Certified Public Accountants)

55. Ли бе ри ја · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Ли бе ри је
(The Liberian Institute of Certified Public Accountants)

56. Лит ва ни ја · Овлашћени ре ви зор · Асоцијација ре ви зо ра Лит ва ни је (Lithuanian Chamber of Auditors)

57. Лук сем бург · Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра пред узећа 
(Institut des Rйviseurs d’Entreprises)

58. Ма да гас кар · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Ма да гас ка ра
(Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar)

59. Мађар ска · Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Мађар ске 
(Chamber of Hungarian Auditors)

60.
Ма ке до ни ја,

Бив ша 
ју гос ло вен ска 

ре пуб ли ка

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација овлашћених ре ви зо ра Ре пуб ли ке Ма ке до ни је
(Institute of Certified Auditors of the Republic of Macedonia)

106 Глас рачуновођа



61. Ма ла ви · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Ма ла ви ја 
(Institute of Chartered Accountants in Malawi)

62. Ма ле зи ја

· Ра чу но вођа · Асоцијација Ра чу но вођа Ма ле зи је 
(Malaysian Institute of Accountants)

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Ма ле зи је 
(The Malaysian Institute of Certified Public Accountants)

63. Мал та · Ра чу но вођа · Асоцијација ра чу но вођа Мал те (The Malta Institute of Accountants)

64. Ма ро ко · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Ма ро ка
(Ordre des Experts Comptables du Royaume du Maroc)

65. Ма у ри ци јус
· Ра чу но вођа
· Овлашћени 

ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа Ма у ри ци ју са
 (Mauritius Institute of Professional Accountants)

66. Мек си ко · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација јав них ра чу но вођа Мек си ка
(Instituto Mexicano de Contadores Pdblicos, A.C.)

67. Мол да ви ја
· Овлашћени 

ра чу но вођа 
и ре ви зор

· Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа и ре ви зо ра ре пуб ли -
ке Мол да ви је (Association of Professional Accountants & Auditors
of the Republic of Moldova)

68. Мон го ли ја · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Мон го ли је
(Mongolian Institute of Certified Public Accountants)

69. На ми би ја · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа На ми би је
(Institute of Chartered Accountants of Namibia)

70. Не мач ка

· Овлашћени 
ра чу но вођа 

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа 
(Institut der Wirtschaftsprhfer)

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра (Wirtschaftsprhferkammer)

71. Не пал · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација Овлашћених ра чу но вођа Не па ла
(The Institute of Chartered Accountants of Nepal)

72. Ни ге ри ја

· Ра чу но вођа · Асоцијација на ци о нал них ра чу но вођа Ни ге ри је 
(Association of National Accountants of Nigeria)

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација Овлашћених ра чу но вођа Nigerije
(The Institute of Chartered Accountants of Nigeria)

73. Ни ка раг ва · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација јав них ра чу но вођа Ни ка раг ве
(Colegio de Contadores Pdblicos de Nicaragua)

74. Нови Зе ланд

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Аустралије и Но вог Зе лан да
(пре тход но при зна та као Асоцијација овлашћених ра чу но вођа
Аустралије (Chartered Accountants Australia and New Zealand (Formerly
recognized as The Institute of Chartered Accountants in Australia)
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75. Нор веш ка · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација јав них ра чу но вођа Нор веш ке
(Den Norske Revisorforening (DnR))

76. Оба ла 
Сло но ва че

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них и овлашћених ра чу но вођа Оба ле
Сло но ва че (Ordre des Experts Comptables et Comptables AgrJJs
de C^te d’Ivoire)

77. Па кис тан

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Па кис та на
(The Institute of Chartered Accountants of Pakistan)

· Управ љач ки 
ра чу но вођа

· Ра чу но вођа 
трош ко ва

· Асоцијација управ љач ких ра чу но вођа и ра чу но вођа трош ко ва
Па кис та на (Institute of Cost and Management Accountants of
Pakistan)

78. Па на ма · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација јав них овлашћених ра чу но вођа Па на ме
(Colegio de Contadores Pdblicos Autorizados de Panam<)

79. Па пуа Нова
Гви не ја

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа у прак си Па пуе Нове Гви -
не је (Certified Practising Accountants Papua New Guinea)

80. Па раг вај · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Па раг ва ја 
(Colegio de Contadores de Paraguay)

81. Перу
· Ра чу но вођа

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација удру же ња ра чу но вођа у јав ној прак си Пе руа (Junta
de Decanos de Colegios de Contadores Pdblicos del Perd)

82. Пољ ска

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Пољ ске 
(Accountants Association in Poland)

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација ста ту тар них ре ви зо ра Пољ ске
(Polish Chamber of Statutory Auditors)

83. Пор ту гал

· Ра чу но вођа

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа 
(Ordem dos Contabilistas Certificados)

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација овлашћених ре ви зо ра 
(Ordem dos Revisores Oficiais de Contas)

84. Ру му ни ја

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Тело про фе си о нал них и овлашћених ра чу но вођа Ру му ни је 
(Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
(CECCAR)/The Body of Expert and Licensed Accountants of Romania)

· Овлашћени 
јав ни ра чу но вођа -
ре ви зор

· Асоцијација фи нан сиј ских ре ви зо ра Ру му ни је
(The Chamber of Financial Auditors of Romania)
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85. САД

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Америке
(American Institute of Certified Public Accountants)

· Управ љач ки 
ра чу но вођа

· Асоцијација управ љач ких ра чу но вођа 
(Institute of Management Accountants)

86. Сал ва дор · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација јав них ра чу но вођа Сал ва до ра 
(Instituto Salvadoreсo de Contadores Pdblicos

87. Са у диј ска
Арабија

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Са у диј ске Арабије
(Saudi Organization for Certified Public Accountants)

88. Сва зи ленд · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Сва зи лен да 
(Swaziland Institute of Accountants)

89. Се не гал
· Овлашћени 

ра чу но вођа 
и ре ви зор

· На ци о нал на асо ци ја ци ја овлашћених ра чу но вођа и
овлашћених ре ви зо ра Се не га ла (Ordre National des Experts
Comptables et Comptables AgrJJs du SJnJgal)

90. Си је ра 
Ле о не

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Си је ра Ле о неа
(The Institute of Chartered Accountants of Sierra Leone, (ICASL))

91. Син га пур · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Син га пу ра
(Institute of Singapore Chartered Accountants)

92. Сло вач ка · Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Сло вач ке 
(Slovenska Komora Auditorov)

93. Сло ве ни ја

· Овлашћени
ра чу но вођа

· Овлашћени
ре ви зор ин фор ма -
ци о них сис те ма

· Овлашћени 
ин тер ни ре ви зор

· Овлашћени 
по рес ки са вет ник

· Асоцијација ре ви зо ра Сло ве ни је 
(The Slovenian Institute of Auditors)

94. Срби ја

· Ра чу но вођа
· Овлашћени 

ра чу но вођа
· Овлашћени јав ни 

ра чу но вођа

· Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је 
(Serbian Association of Accountants and Auditors)

95. Тај ван · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација удру же ња овлашћених јав них ра чу но вођа Тај ва на
(Federation of CPA Associations of Chinese Taiwan)

96. Тај ланд

· Овлашћени јав ни
ра чу но вођа
Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но во дстве них про фе си ја
(Federation of Accounting Professions)
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97. Тан за ни ја

· Овлашћени
ра чу но вођа
Овлашћени 
ре ви зор

· На ци о нал ни одбор ра чу но вођа и ре ви зо ра 
(National Board of Accountants and Auditors (NBAA))

98. Три ни дад и
То ба го

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Три ни да да и То ба га
(The Institute of Chartered Accountants of Trinidad & Tobago)

99. Ту нис · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа Tunisa 
(Ordre des Experts Comptables de Tunisie)

100. Тур ска

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа Тур ске
(Expert Accountants’ Association of Turkey)

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Turske
(Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey)

101. Уган да · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Уган де
(Institute of Certified Public Accountants of Uganda)

102. Ује ди ње но
кра ље вство

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа 
(The Association of Chartered Certified Accountants)

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа у Енглес кој и Вел су 
(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Шкот ске 
(The Institute of Chartered Accountants of Scotland)

· Овлашћени
ра чу но вођа 
јав них фи нан си ја

· Овлашћена Асоцијација јав них фи нан си ја и ра чу но во дства 
(The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy)

· Управ љач ки 
ра чу но вођа

· Асоцијација међуна род них сер ти фи ко ва них про фе си о нал них
ра чу но вођа (Association of International Certified Professional
Accountants (CIMA)) 

· Ра чу но во д стве ни 
тех ни чар

· Асоцијација ра чу но во дстве них тех ни ча ра 
(Association of Accounting Technicians (AAT))

· Фи нан сиј ски 
ра чу но вођа

· Асоцијација фи нан сиј ских ра чу но вођа 
(Institute of Financial Accountants)

103. Укра ји на

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Aсо ци ја ци ја про фе си о нал них ра чу но вођа и ре ви зо ра Укра ји не
(Ukrainian Federation of Professional Accountants and Auditors)

104. Уруг вај
· Овлашћени 

ра чу но вођа
· Асоцијација ра чу но вођа, еко но мис та и ад ми нис тра тив них 

рад ни ка Уруг ва ја (Colegio de Contadores, Economistas 
y Administradores del Uruguay)
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105. Фи ли пи ни · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

·  Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Фи ли пи на
(Philippine Institute of Certified Public Accountants)

106. Фин ска · Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа 
(KHT-yhdistys-F`reningen CGR ry)

107. Фиџи · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Фи џи ја 
(Fiji Institute of Accountants)

108. Фран цус ка

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа 
(Conseil SupJrieur de l’Ordre des Experts-Comptables)

· Кон тро лор 
ра чу но во дстве них
ис ка за

· На ци о нал на Асоцијација кон тро ло ра ра чу но во дстве них ис ка за
(Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes)

109. Ха и ти · Овлашћени 
ра чу но вођа

·  Асоцијација про фе си о нал них ра чу но вођа Ха и ти ја
(Ordre des Comptables Professionels Agrees d’Haiti)

110. Хо лан ди ја

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Кра ље ви не Хо лан ди је 
(Royal Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)

· Ре гис тро ва ни 
кон тро лор 
ра чу но во дстве них
ис ка за

· Асоцијација ре гис тро ва них кон тро ло ра Хо лан ди је 
(Netherlands Association of Registered Controllers)

111.

Хонг Конг 
(Спе ци јал на
ад ми нис тра -
тив на об ласт

Кине)

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених јав них ра чу но вођа Хонг Кон га
(Hong Kong Institute of Certified Public Accountants)

112. Хон ду рас

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Асоцијација про фе си о нал них и јав них ра чу но вођа 
(Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Pdblicos)

113. Црна гора

· Књи го вођа

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Сер ти фи ко ва ни 
ра чу но вођа

· Инсти тут сер ти фи ко ва них ра чу но вођа Црне горе 
(Institute of Certified Accountants of Montenegro)

114. Чеш ка 
Ре пуб ли ка

· Овлашћени 
ре ви зор

· Асоцијација ре ви зо ра Чеш ке Ре пуб ли ке 
(Chamber of Auditors of the Czech Republic)

115. Чиле · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација ра чу но вођа Чи леа 
(Colegio de Contadores de Chile)
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116. Швај цар ска

· Овлашћени 
ра чу но вођа 
и по рес ки 
са вет ник

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа, ре ви зо ра и по рес ких са -
вет ни ка Швај цар ске (EXPERTsuisse - Swiss Expert Association for
Audit, Tax and Fiduciary)

117. Швед ска

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Овлашћени јав ни 
ра чу но вођа

· Са вет ник за 
об ра чун за ра да

· По рес ки са вет ник

· Асоцијација ра чу но вођа, ре ви зо ра, и са вет ни ка (FAR)

118. Шпа ни ја · Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Шпа ни је
(Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espaсa)

119. Шри Лан ка

· Овлашћени 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених ра чу но вођа Шри Лан ке
(The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka)

· Ра чу но во дстве ни
тех ни чар

· Асоцијација ра чу но во дстве них тех ни ча ра Шри Лан ке
 (Association of Accounting Technicians of Sri Lanka)

· Овлашћени 
управ љач ки 
ра чу но вођа

· Асоцијација овлашћених управ љач ких ра чу но вођа Шри Лан ке
(Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka)
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