
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 са из ме на ма и до пу на ма – пре чишћен текст бр. 107 од 23.06.2017.
ове рен и за ве ден у Ре гис тру удру же ња под бр. 0000264205814), 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, на
сед ни ци одржа ној 18.11.2022, до нео је Одлу ку о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о кон -
ти ну и ра ној еду ка ци ји и усав рша ва њу про фе си о нал них ра чу но вођа, а пре чишћен текст
Пра вил ни ка који об ухва та основ ни текст од 27.01.2017. и из ме не и до пу не од 26.07.2017,
07.12.2018, 13.12.2019, 22.10.2021. и 18.11.2022. го ди не гла си:

ПРАВИЛНИК
О КОНТИНУИРАНОЈ ЕДУКАЦИЈИ И УСАВРШАВАЊУ

ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уређују се пи та ња ве за на за об а вез но кон ти ну и ра но об ра зо -

ва ње и усав рша ва ње 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), за об нав ља ње, про ши ри ва ње, ино ви ра ње и
усав рша ва ње про фе си о нал них зна ња чла но ва.

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), Међуна род ним стан дар дом кон ти ну и ра не еду ка ци је IES 7, 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 – Про фе си о -
нал но об ра зо ва ње и усав рша ва ње ра чу но вођа 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 еду ку је и 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 -
сионал ној оспо соб ље нос ти за оства ри ва ње ра чу но во д стве не прак се и про фе -
си о нал ног пру жа ња услу га.

Члан 3.
Кон ти ну и ра но про фе си о нал но об ра зо ва ње и усав р ша ва ње 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 об ли ци ма про фе си о нал ног уса в рш а ва ња.

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
дру ги суб јект по овлашћењу Са ве за.
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Члан 5.
За из да ва 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 по е на.
Члан 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 узас топ не го ди не.
Члан који не оства ри 120 по е на ни у пе ри о ду од три узас топ не го ди не, под ле же

об а ве зи која је ут вр ђена па раг ра фом 31.42. На ци о нал ног ра чу но во дстве но-об ра зов -
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.
Одлу ком Извршног одбо ра Са ве за утврђује се го диш њи рас по ред, са одго ва ра -

јућим те ма ма и бро јем по е на, об а вез не кон ти ну и ра не еду ка ци је и усав рша ва ња про -
фе си о нал них ра чу но вођа чла но ва Са ве за.

Члан 7.
Члан, пре ма сво јим скло нос ти ма може и кроз ре дов не об ли ке те о риј -

ско-инструк тив не еду ка ци је и усав рша ва ња 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 про фе сио нал но-стручне
едукације и усавршавања

Бр.
пое на Поени се признају

1.
Ко ришћење инструк тив не про фе си о нал но -
струч не ли те ра ту ре, у сва код нев ној прак си
(пре тпла та на при руч ник Ра чу но во дстве на
прак са)

28
Свим члановима,

читаоцима
Рачуноводствене

праксе на истој адреси

2.
Семинар састављање финансијских извештаја
– професионално-стручно усавршавање (за
чланове и кориснике Рачуноводствене праксе)

6
Члановима за
индивидуално
присуство

3.
Се ми нар при пре ме за сас тав ља ње
фи нан сиј ских из веш та ја –
про фе си о нал но-струч но уса в р ша ва ње (за
чла но ве и ко рис ни ке Ра чу но во дстве не прак се)

6
Члановима за
индивидуално
присуство

4. Сим по зи јум – про фе си о нал но-струч но
усав рша ва ње 12

Члановима за
индивидуално
присуство

5. Јесе њи се минар – ак ту ел не теме 12
Члановима

за индиви ду ално
присуство

6. Се ми нар – ак ту ел не теме 6
Члановима

за индиви дуално
присуство

Изда ва њем го диш ње ли цен це о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти про ду жа ва се
важ ност сер ти фи ка та и дру гих про фе си о нал них ис пра ва из да тих чла ну Са ве за.
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Члан 8.
У окви ру Име ни ка про фе си о нал них ра чу но вођа у Са ве зу води се еви ден ци ја о

кон ти ну и ра ној еду ка ци ји и усав рша ва њу 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, Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је (IES) и IFAC–овим Етич ким ко дек сом
за про фе си о нал не ра чу но вође.

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 вор нос ти чла но ва Са ве за.

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 на оглас ној таб ли 

у се диш ту Са ве за, а об јав љи ва ње ће се из врши ти и у из да њу "Глас ра чу но вођа", по по -
тре би и у дру гим из да њи ма Са ве за.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
др Снежана Цицо, с.р.
Овлашћени рачуновођа
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Орга ни Са ве за утврђују го диш њи про грам кон ти ну и ра не еду ка ци је (ви де ти
стра ну 14. овог из да ња или стра ну 28. Пла не ра про фе си о нал них ра чу но вођа за
2023.) и усав рша ва ња (чл. 6. и 7. Пра вил ни ка). Сва ки ли цен ци ра ни про фе си о нал -
ни ра чу но вођа - члан Са ве за који оства ру је про фе си о нал ну прак су, има об а ве зу да
оства ри 40 по е на ино ва ци је зна ња го диш ње или 120 у току три го ди не. У суп рот -
ном чла ну се не из да је ли цен ца и бри ше се из Име ни ка про фе си о нал них ли цен ци -
ра них ра чу но вођа.

На првој стра ни Пла не ра за про фе си о нал не ра чу но вође сва ки члан Са ве -
за, има могућност да пра ти и еви ден ти ра оства ри ва ње сво је кон ти ну и ра не
еду ка ци је и усав рша ва ња.




