
ИЗВОД ИЗ НАЦИОНАЛНОГ РАЧУНОВОДСТЕВНО-ОБРАЗОВНОГ СТАНДАРДА
РОС 31 - ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ РАЧУНОВОЂА

Е. КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА
31.41 У циљу кон ти ну и ра ног усав рша ва ња про фе си о нал них зна ња, веш ти на,
вред нос ти, ети ке и ста во ва из па раг ра фа 31.20, 31.23, 31.26 и 31.43 про фе си о нал ни
ра чу но вођа ре ги с тро ва ни члан има пра во и об а ве зу го диш њег 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, па -
раг раф 130.1-130.6, Ста ту ту Са ве за, IFAC–овом Међуна род ном стан дар ду еду ка ци је
за про фе си о нал не ра чу но вође (IES) 7 – “Кон ти ну и ра но про фе си о нал но усав рша ва -
ње”. Оба ве за кон ти ну и ра не еду ка ци је оства ру је се праћењем про фе си о нал не струч -
не ли те ра ту ре и раз них се мина ра и дру гих об ли ка еду ка ци ја, на осно ву чега се
оства ру је по тре бан бро ја по е на го диш ње или у току три го ди не, саг лас но по себ ном
акту – Пра вил ни ку о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји ре гис тро ва них чла но ва Са ве за, што
се до ка зу је еви ден ци јом у Име ни ку про фе си о нал них (ли цен ци ра них) ра чу но вођа,
који се об јав љу је сва ке го ди не у “Гла су ра чу но вођа” и ре дов но ажу ри ра, од но сно до -
ка зу је из да том го диш њом ли цен цом о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти, која се из -
да је чла ну, а ко јом се по тврћује важ ност ис пра ва Са ве за и до ка зу је одржа ва ње про -
фе си о нал не струч не ос по со б ље нос ти.
31.42 Про фе си о нал ни ра чу но вођа који не оства ри кон ти ну и ра ну еду ка ци ју, из па -
раг ра фа 31.41. овог стан дар да, у по треб ном бро ју по е на за три го ди не не смат ра се
за про фе си о нал но оспо соб ље но лице у скла ду са па раг ра фи ма 100.5 и 130.1 до 130.6 
IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође. Тај члан има об а ве зу по -
ла га ња по себ ног ис пи та по про гра му који утврђује и спро во ди Цен трал на ис пит на
ко ми си ја, уко ли ко жели по но во ста тус ре ги с тро ва ног чла на Са ве за.

Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа не по ло жи ис пит, пред виђен првим ста вом овог
па раг ра фа, бри ше се из еви ден ци је, од но сно Име ни ка про фе си о нал них ли цен ци ра -
них ра чу но вођа и губи, у смис лу дате све ча не из ја ве, пра ва про фе си о нал ног струч -
ног ра чу но вође. 



* ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ *
Лиценциранe професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, имаоци

професионалних звања - стечених по РОС 31 (ЈРС 31) који нису ос тва рили
континуирану едукацију и усавршавање до 31.12.2021, од 120 поена у периоду
2019-2021, од нос но немају годишњу ли ценцу о професионалној оспособљености
за 2022. годину, чије име није објављено у Именику професионалних рачуновођа,
брисани су из активне евиденције члан ства односно и именика лиценцираних
професионалних рачуновођа, сходно актима Савеза. Исто се односи и на чланове
којима је признато професионално звање приликом приступања у чланство
професионалних рачуновођа Савеза РР Србије. Активирење чланства у Савезу је
могуће попуњавањем обрасца ППЗ-3 и доставом Савезу у складу са актима  и
параграфима 31.41 и 31.42 На цио налног ра чу но водствено-образовног стан дар да
РОС 31 - Професионално образовање и усавршавање рачуновођа.

Професионалне рачуновође, чланови Савеза, који нису остварили
неопходних 120 поена континуиране едукације у последње три године,
недостајуће поене могу остварити у току 2022. године у складу са
Правилником о континуираној еудкацији и усавршавању професионалних
рачуновођа и на тај начин стећи право на издавање Лиценце о
професионалној оспобљености и постати активни лиценцирани члан
Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Међународне федерације рачуновођа
(IFAC) и Европске асоцијације рачуновођа.

Програм континуиране едукације и усавршавања у 2022, усмерен је на
практичну примену новодонетих прописа, МСФИ и МСФИ за мале и средње
ентитете, МРС ЈС, укључујући и актуелне теме примене осталих глобалних и
националних регулатива. Програм континуираног усавршавања објављен је и у
Планеру професионалних рачуновођа за 2022, који Вам је достављен почетком
2022. године, поштом или уз издања Савеза РР Србије.

Професионалне рачуновође, које из разних разлога нису остваривале про фе сио -
налне обавезе, могу их обновити попуном ППЗ-3 обрасца (доступан на сајту Савеза:
www.srrs.rs), уплатом чланарине за обнову и упис у чланство у износу од  9.000 дин. 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
важеће су уз остварену континуирану едукацију и усавршавање и важећу годишњу
Лиценцу о професионалној оспособљености.

Извршни одбор
Са ве за РР Срби је
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http://www.srrs.rs

