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Професионалним члановима Савеза рачуновођа и ревизора Србије 
 
Поштована / поштовани, 
 
Као што  вероватно знате, Европска унија финансира пројекте за које 
уговори често захтевају од корисника донације да ангажује овлашћеног 
рачуновођу или ревизора ради израде верификованог извештаја о 
трошковима (Expenditure Verification Report) а у вези са трошковима 
одобреним уговором о донацијама.  
 
Према критеријумима Европске уније, професионалне рачуновође - чланови 
Савеза рачуновођа и ревизора Србије су квалификовани за пружање услуге 
верификације извештаја о трошковима донација Европске уније, те уколико 
тренутно ви или ваша рачуноводствена фирма пружате ову услугу, или 
можда желите да је пружате у будућности били би вам захвални ако би то 
потврдили достављањем пријаве (уз навођење имена, професионалне 
квалификације, назива рачуноводствене фирме и контакт информација), 
путем  електронске поште Савезу рачуновођа и ревизора Србије на емаил 
адресу prijava@srrs.rs . 
 
Ваше пријаве ће бити прослеђене консултантима именованим од стране 
Делегације Европске уније који спроводе истраживање у циљу испитивања 
како се спроводи процес верификације трошкова у Србији. Свим 
пријављеним члановима Савеза РР Србије ће бити достављен интернет 
линк са анкетом која ће бити веб базирана и спроведена у последњој 
недељи октобра. Уколико немате приступ Интернету, или вам је драже да 
одговорите на упитник на папиру, у оквиру ваше пријаве можете затражити 
електронску верзију упитника.  
Ваши одговори не само да ће помоћи Делегацији Европске уније да има 
бољи увид у спровођење процеса верификације у Србији, него и да вас или 
вашу фирму има наведену као неког ко је заинтересован за сарадњу са ЕУ у 
процесу верификације финансирања донација. Као део програма на крају ће 
бити организована полудневна радионица ради представљања резултата 
истраживања. 
Хвала вам унапред на Вашем учешћу у овом важном пројекту. Ако имате 
било каквих питања у вези са администрацијом истраживања можете нас 
контактирати на горе наведену емаил адресу или телефон 011/3344404. 
 
Срдачан поздрав, 
 
Савез рачуновођа и ревизора Србије 
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