
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

2 Глас рачуновођа




