
На основу чл. 17. и 32. став 1. тач. 16) Статута Савеза рачуновођа и 
ревизора Србије, Извршни одбор, на седници одржаној дана 22.10.2021. 
године, донео је следећу

О	Д	Л	У	К	У

1. Утврђује се висина годишње професионалне чланарине	 за	 2022.	
годину: 

	 • ПРОФЕСИОНАЛНА	ЧЛАНАРИНА		за	регистроване	
	 лиценциране	чланове	Савеза.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.500	дин.

 Члан Савеза који измири професионалну чланарину и оствари 
континуирану едукацију по Правилнику	 о	 континуираној	
едукацији	 и	 усавршавању	 професионалних	 рачуновођа, стиче 
услове за издавање годишње лиценце о професионалној оспо-
собљености сходно актима Савеза и захтевима IFAC-овог Етичког 
кодекса за професионалне рачуновође.

 Чланарина се уплаћује до 31. марта 2022. године, на текући рачун 
Савеза рачуновођа и ревизора Србије, бр. 170-30005006000-83 
UniCredit bank, 145-4955-48 Expobank а.д. 325-9500600061606-17 
Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Београд (у позиву на број 
уписује се члански број или ЈМБГ).

 За	уплате	после	31.	марта	2022.	године	
чланарина	износи		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.000	дин.

2. Уписнина – чланарина за обнову,
односно упис у чланство	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		9.000	дин.

3. Чланарина се евидентира закључно са 31.12.2022. године.

              ПРЕДСЕДНИК
       ИЗВРШНОГ ОДБОРА

          др Снежана Цицо



ИНФОРМАЦИЈА	ЗА	ПРОФЕСИОНАЛНЕ	РАЧУНОВОЂЕ	
ЧЛАНОВЕ	САВЕЗА	РАЧУНОВОЂА	И	РЕВИЗОРА	СРБИЈЕ

Подсећања ради, чланска права и обавезе за стицање Лиценце о професионалној ос-
пособљености  за 2022. годину су:
 остварена континуирана едукација, по актима и Програму Савеза, у складу са Међуна-

родним стандардима континуиране едукације и IFAC-овим Етичким кодексом за про-
фесионалне рачуновође,

 плаћена професионална чланарина према Одлуци Извршног одбора Савеза, 
 да се не води дисциплински поступак, или није изречена мера по IFAC-овом Етичком 

кодексу за професионалне рачуновође.

Испуњење обавеза континуираног усавршавања из Правилника о континуираној еду-
кацији и усавршвању професионалних рачуновођа, чланови остварују коришћењем од-
ређене професионално-стручне литературе, учешћем на специјализованим семинарима, 
саветовањима или симпозијуму, на основу Програма које је Савез утврдио за 2022. 
годину.  

Плаћање чланарине је, свакако, основна обавеза свих чланова једне асоцијације, a Савез 
је остао при истој висини чланарине и за 2022. годину, што значи да се чланарина није 
мењала скоро 20 година. Одлука о чланарини за 2022. годину, која је о�јављена уз ову ин-
формацију, служи као документ за плаћање и књижење, па се може у те сврхе користити.

Што се тиче трећег услова, све професионалне рачуновође, чланови Савеза, дужни су 
да поштују дату свечану изјаву, уз IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође, и 
тиме обезбеде последњи услов за стицање Лиценце о професионалној оспособљености. 

На крају, подсећамо професионалне рачуновође, да је сваки члан Савеза, у складу са 
IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође и о�разовним стандардима 
IES-7 Међународне федерације рачуновођа, дужан да оствари 40 поена континуиране еду-
кације годишње, или 120 поена за три године укупно, с тим што је минималан број поена у 
једној години 20, о чему треба водити рачуна. Професионалне рачуновође, које нису 
активни чланови Савеза, односно које из разних разлога нису остваривале професио-
налне обавезе, могу их обновити попуном ППЗ-3 обрасца (доступан на сајту Савеза: 
www.srrs.rs), уплатом чланарине за обнову чланства и упис у именик професионалних 
рачуновођа и наставити своје активности остваривања чланских права и обавеза 
професионалних рачуновођа, чланова Савеза, Међународне федерације рачуновођа и 
Европске асоцијације рачуновођа чији је Савез пуноправни члан. 

Професионалне исправе Савеза важе уз остварену континуирану едукацију и усавр-
шавање односно важећу годишњу Лиценцу о професионалној оспособљености.

Ради поуздане комуникације и података у именику, потребно је да чланови обавеш-
тавају Савез о свакој промени адресе.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

др Перо Шкобић
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