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ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ РЕГИСТРОВАНЕ
ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ И РЕВИЗОРСКИХ УСЛУГА
Уважене колегинице и колеге,
Током дужег периода, правна лица и предузетници регистровани за пружање рачуноводствених
услуга наилазе на низ препрека које отежавају њихов професионални рад. Иако су рачуноводствене услуге међу најцењенијим у свету, у Србији су још увек без решеног статуса. Савез рачуновођа
и ревизора Србије, као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске
асоцијације рачуновођа (Accountancy Europe), у интересу чланства, као и у интересу што
квалитетнијег пружања ових услуга, омогућио је професионалним рачуновођама у јавној пракси да
се организују и делују заједно ради остваривања следећих циљева:
1.

стварање услова за рад и положај по угледу на развијене земље Европе и света;

2.

подизање квалитета услуга, у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође;

3.

уређивање организације рада у складу са професионалним и етичким стандардима;

4.

одређивање економских критеријума у вези са пружањем рачуноводствених услуга;

5.

успостављање система осигурања квалитета услуга професионалних рачуновођа;

6.

заједнички наступ ради погодности за кредитирање и набавку рачуноводствене и друге
опреме;

7.

покретање иницијативе за креирање квалитетних прописа у вези са пружањем рачуноводствених услуга;

8.

давање предлога органима за увођење мера заштите пружалаца рачуноводствених услуга;

9.

заштита интереса чланова пред другим органима и организацијама;

10. успостављање сарадње са организацијама заинтересованим за унапређење система
извештавања;
11. усклађивање интереса чланова, професионално повезивање, лаговремено информисање;
12. остваривање континуиране едукације, по захтеву професионалних рачуновођа у јавној
пракси;
13. пружање професионално-стручни х , правовремених и квалитетних информација
члановима;
14. организовање промотивних и других активности од интереса за чланове.
Поштовани чланови, многе професије су решиле свој статус, а професионалне рачуновође у Србији
још увек нису, иако је примена међународних стандарда прописана Законом о рачуноводству. То је
разлог због чега организујемо групацију рачуноводствених фирми, ради решавања нашег статуса у
друштву.
Зато очекујемо да се и Ви као професионални рачуновођа и Ваш ентитет придружите пракси
професија са статусом који наше колеге и њихове компаније имају у свету.
Приступањем Савезу учинили сте прави корак у том правцу.
Приступницу за учлањење у Савез, можете нам, попуњену и потписану, доставити на адресу: САВЕЗ
РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ, Београд, ул. Његошева 19, или на e-mail: info@srrs.rs
Молимо Вас да са овим обавештењем упознате и остале колеге - професионалне рачуновође у
јавној пракси.
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