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ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

др Снежана ЦИЦО

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

др Перо ШКОБИЋ

Уважене колегинице и колеге,

Током дужег временског периода ентитети – правна лица и предузетници регистровани за

пружање рачуноводствених услуга наилазе на низ проблема које отежавају њихов професионални

рад. Иако су рачуноводствене услуге међу најцењенијим у свету, у Србији су још увек без

адекватног статуса. Савез рачуновођа и ревизора Србије, као асоцијација – пуноправни члан

Међународне федерације рачуновођа (IFACJ и Европске асоцијације рачуновођа (Accountancy

Europe), у интересу чланства и циљу унапређења квалитета пружања рачуноводствених услуга,

омогућио је професионалним рачуновођама у јавној пракси да се организују и делују заједно ради

остваривања следећих циљева:

1. стварање повољних услова за рад по угледу на развијене земље Европе и света;

2. подизање квалитета услуга, у складу са стандардима 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 рачунарске и друге опреме;

7. стално покретање иницијатива 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 органима и организацијама заинтересованим за унапређење

система извештавања;

11. усклађивање интереса чланова, професионално повезивање и благовремено информисање;

12. остваривање континуиране едукације професионалних рачуновођа из јавне праксе;

13. пружање професионално-стручних, правовремених и квалитетних информација члановима;

14. организовање промотивних и других активности од интереса за придружене чланове,

пружаоце рачуноводствених услуга.

Поштовани чланови, многе професије су решиле свој статус, а професионалне рачуновође у

Србији још увек нису, иако је примена међународних стандарда прописана Законом о рачу-

новодству. То је разлог због чега организујемо Секцију ентитета пружаоца рачуноводствених

услуга, ради решавања њиховог статуса у Србији.

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 у Секцију и уписом у Регистар учинили сте прави – професионални корак у том

правцу.

У прилогу Вам достављамо приступницу за упис у Регистар Савеза (на полеђини овог листа), коју

нам можете попуњену и потписану доставити на адресу: САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ,

Београд, ул. Његошева 19, или на e-mail: (приступницу и захтев можете преузети са

сајта Савеза:

Молимо Вас да са овим обавештењем упознате и остале колеге – професионалне рачуновође у

јавној пракси, односно ентитете пружаоце рачуноводствених услуга.
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Правно лице

предузетник

Место

Улица и број

ПИБ Матични број

Законски заступник предузетник

7. Шифра регистрoвaне претежне делатности

Е 9. Тел:

Подаци о запосленим лицима са професионалним звањем

( )име, име родитеља и презиме

( )пословно име

Сагласан сам да се наведени подаци (пословно име, адреса и контакт подаци) објављују у Регистру правних лица и предузетника
регистрованих за пружање рачуноводствених и ревизорских услуга - чланова Савеза, у гласилима и на сајту Савеза.

Законски заступник/предузетник
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( . )назив проф звања ( )члански број

( )име и презиме

Овим потврђујем да лице није кажњавано за дела која га чине недостојним за обављање

послова рачуноводства, у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође

( )име, име родитеља и презиме ( . )назив проф звања

( . )кандидат за проф звање

( )члански број

( )име, име родитеља и презиме кандидата

Д А / Н Е
заокружити

Д А / Н Е
заокружити

Д А / Н Е
заокружити

Изјављујемо да приступамо у чланство Савеза рачуновођа и ревизора Србије, као и да прихватамо права и обавезе
придруженог члана Савеза у складу са овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође, Статутом

Савеза програм обезбеђења квалитета пружања  рачуноводствених услуга у јавној пракси и остале услове
из Правилника о испуњености услова професионалних и етичких стандарда за пружање рачуноводствених услуга.

IFAC-
,

ПРИСТУПНИЦА - ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА РЕГИСТРОВАНИХ

ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ И РЕВИЗОРСКИХ УСЛУГА

( )шифра члана у Савезу

Попуњава Савез

НАПОМЕНА: Придружени чланови Савеза могу бити, осим правних лица и предузетника
регистрованих за пружање рачуноводствених услуга и друга правна лица заинтересована

за развој и остваривање циљева Савеза (члан 13. Статута Савеза РР Србије)

Овим потврђујем да лице није кажњавано за дела која га чине недостојним за обављање

послова рачуноводства, у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође

Овим потврђујем да лице није кажњавано за дела која га чине недостојним за обављање

послова рачуноводства, у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође

У тачку 10.3. уписију се подаци о лицу које је у поступку стицања професионалног звања

– .кандидату за пуноправног члана

Образац ППЗ-2

( )приступница

10.1

10.2

10.3


