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На основу члана 32. став 1. тачка 11) Статута Савеза рачуновођа и ревизора Србије (бр.
26, од 29.01.2010. године, оверен и заведен у Регистру удружења под бр. 0 000064 305370 са
изменама и допунама – пречишћен текст бр. 107 од 23.06.2017. оверен и заведен у Регистру
удружења под бр. 0000264205814), Међународним стандардима едукације (IES), Смерницама IFAC-а и IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође, као и Националним рачуноводствено-образовним стандардом РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа, а сагласно регистрованој делатности Савеза, Извршни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Србије, на седници одржаној 22.10.2021, донео је Одлуку о изменама и допунама
Правилника о континуираној едукацији чланова, а пречишћен текст Правилника који обухвата
основни текст од 27.01.2017. и измене и допуне од 26.07.2017, 07.12.2018, 13.12.2019. и
22.10.2021 године гласи:

ПРАВИЛНИК
О КОНТИНУИРАНОЈ ЕДУКАЦИЈИ И УСАВРШАВАЊУ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА
Члан 1.
Овим правилником уређују се питања везана за обавезно континуирано образовање и усавршавање професионалних рачуновођа - чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије (у даљем
тексту: члан), за обнављање, проширивање, иновирање и усавршавање професионалних знања
чланова.
Члан 2.
У складу са актима Савеза рачуновођа и ревизора Србије (у даљем тексту: Савез),
Међународним стандардом континуиране едукације IES 7, параграфима 31.41 и 31.42 Националног рачуноводствено-образовног стандарда РОС 31 – Професионално образовање и усавршавање рачуновођа и IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође, члан је
дужан да се професионално едукује и усавршава, по програму који доно си Савез, на основу
чега му се издаје годишња лиценца о професионалној оспособљености за остваривање
рачуноводствене праксе и професионалног пружања услуга.
Члан 3.
Континуирано професионално образовање и усавршавање остварује се личним ангажовањем члана путем континуираног праћења професионално-стручне литературе и
присуствовања саветовањима, симпозијумима, семинарима и осталим облицима професионалног усавршавања.
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Члан 4.

Континуирана едукација квантификује се вредновањем појединих облика континуиране
едукације на којима је кандидат учествовао, а које је организовао Савез или други субјект по
овлашћењу Савеза.
Члан 5.
За издавање годишње лиценце о професионалној оспо собљености неопходно је остварити годишњи фонд од 40 поена.
Члан који, из оправданих разлога, није остварио предвиђени годишњи фонд од 40
поена, у сваком случају има обавезу да оствари 120 поена у периоду од три узастопне
године.
Члан који не оствари 120 поена ни у периоду од три узастопне године, подлеже обавези
која је утврђена параграфом 31.42. рачуноводственог стандарда РОС 31 – Професионално
образовање и усавршавање рачуновођа.
Члан 6.
Основни облик професионалне едукације и усавршавања је специјализовани семинар
“КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА” који се вреднује са 40 поена на које имају право учешћа
чланови на основу остварених чланских права и обавеза и измирене професионалне чланарине.
Члан 7.
Члан, према својим склоностима може и кроз редовне облике теоријско-инструктивне едукације и усавршавања да оствари потребне поене за стицање права на добијање лиценце о професионалној оспособљености:
Алтернативни облици
професионално-стручне едукације
и усавршавања

Бр.
поена

Поени се признају

1.

Коришћење инструктивне професионално-стручне литературе, у свакодневној
пракси (претплата на приручник
Рачуноводствена пракса)

28

Свим члановима,
читаоцима
Рачуноводствене праксе
на истој адреси

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

Члановима за
индивидуално присуство

Трошкове едукације из става 1. овог члана сно се сами чланови.
Члан 8.
У оквиру Именика професионалних рачуновођа у Савезу води се евиденција о континуираној едукацији и усавршавању као оствареним статутарним правима и обавезама чланова,
као и евиденција о усклађености њихове праксе са Статутом Савеза, Међународним стандардима едукације (IES) и IFAC–овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође.
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Члан 9.

Против члана који не извршава чланске обавезе или остварује праксу супротно датој свечаној изјави, надлежни орган Савеза покренуће по ступак у складу са Правилником о дисциплинској одговорности чланова Савеза.
Члан 10.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о континуираној
едукацији чланова од 02.12.2003. са изменама и допунама од 23.12.2005. и 30.01.2007. године
("Глас рачуновођа" бр. 3/03 ... 26/16).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Савеза, а објављивање ће се извршити и у издању "Глас рачуновођа", по потреби и у другим издањима Савеза.
ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
др Снежана Цицо, с.р.
Овлашћени рачуновођа

У току 2022. године реализоваће се програм континуиране едукације и усавршавања у
вези са ажурираном међународном и националном професионалном регулативом по члану 6. или 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.
Едукација ће се одвијати према Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионланих рачуновођа - имаоца кроз специјализоване семинаре за чланове који
измире професионалну чланарину у складу са одлуком о висини професионалне чланарине.
Сва обавештења у вези са остваривањем чланских права и обавеза објављиваће се у
приручнику Рачуноводствена пракса и на сајту: www.srrs.rs.

