БИЛТЕН
УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

број

1

октобар 2018.

IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI
Izdanja za FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU službu
časopisi:
Revizor i Budžet

elektronski paket:

IPC.FiP

Finansije, Porezi
i Računovodstvo
Budžet

FINANSIJSKI

Revizor
IPC.Finansije, Porezi

» asopis za konsalting FINANSIJSKOG
i pravnog poslovanja PRIVREDNIH DRU äTAVA

Časopis za konsalting poslovanja
KORISNIKA BUD ŽETSKIH SREDSTAVA

i Računovodstvo
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za PRIVREDNA DRU ŠTVA, JAVNA PREDU ZEĆA
i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

br.
www.ipc.rs

3

15. januar 2016.

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

br.
www.ipc.rs

7

12. mart 2016.

IPC ELEKTRONSKI PAKETI
IPC .Finansije, Porezi
i Računovodstvo

IPC .Radno i Poslovno
Pravo

IPC .Javne Nabavke
Propisi o javnim nabavkama
i primena u praksi

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA
i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

za PRIVREDNA DRU ŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

za NARUČIOCE i PONUĐAČE

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

IPC.FIP

IPC.RaP

IPC.JaN

Finansije, Porezi i
Računovodstvo

Radno i
Poslovno Pravo

Javne Nabavke
u praksi

IPC elektronski paket
za ﬁnansijsko
-računovodstvenu
službu

IPC elektronski paket
za pravno-kadrovsku
i službu za obračun
zarada

IPC elektronski paket
za službu za
javne nabavke

УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

БИЛТЕН
УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Припремио Драгош Ристић
Председник Скупштине Удружења

Прилози:
-- Статут Удружења
-- Програм рада Удружења за 2018. годину
-- Финансијски план Удружења за 2018. годину
-- Преглед чланова удружења по местима и делатностима
-- Образац Пријаве за учлањење у Удружење

октобар 2018. године

Удружење рачуновођа у јавном сектору

IPC.KONSULTACIJE
BESPLATNE TELEFONSKE KONSULTACIJE O PRIMENI PROPISA
iz oblasti FINANSIJSKOG I BUDŽETSKOG POSLOVANJA, POREZA,
RAČUNOVODSTVA i PRAVNOG POSLOVANJA
korisnika budžetskih (javnih) sredstava i privrednih društava
POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:
dr Slavica Kulić, Aleksandra Jelača, dr Natalija Borović
Dragoš Ristić, Sanja Filipović
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I PLANIRANJE:
dr Natalija Borović, Dragoš Ristić
BUDŽETSKI SISTEM i POSLOVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE:
dr Slavica Kulić
RADNI ODNOSI, ZARADE i DOPRINOSI:
Aleksandra Jelača, dr Slavica Kulić, Sanja Filipović
PRAVNO POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA:
Aleksandra Jelača
POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA:
Branislava Šljivančanin
FINANSIJSKO TRŽIŠTE i JAVNE NABAVKE:
Ljubinka Kovačević, Dobrinka Gvozdenović
PORESKI SISTEM i PDV:
Jovana Dedić
RAČUNOVODSTVO, MSFI, REVIZIJA:
dr Zoran Petrović

4

Број 1

Удружење рачуновођа у јавном сектору

ОСНОВАНО ЈЕ УДРУЖЕЊЕ РАЧНОВОЂА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
На оснивачкој скупштини која је одржана 9. марта 2018. године у Београду
основано је Удружење рачуновођа у јавном сектору на подручју Републике Србије
- у даљем тексту: Удружење, са седиштем у Београду, улица Вишеградска бр. 6/II.
Удружење је на основу Оснивачког акта регистровано у Агенцији за
привредне регистре под бројем БУ 3422/2018 од 30. марта 2018. године.
Удружење је добровољно удружење рачновођа и осталих лица која раде
на пословима рачуноводства и на развоју и промоцији рачуноводствене струке
у јавном сектору.
Основни циљеви и задаци Удружења су да:
•• пружи помоћ у раду члановима Удружења ради обезбеђења што
стручнијег и ефикаснијег рада при обављању рачуноводствених послова;
•• води организовану бригу о професионалном и стручном усавршавању
својих чланова у складу са важећом законском регулативом и пружа
стручну помоћ приликом стицања професионалних звања;
•• штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно
вредновање њиховог рада и доприноса развоју корисника у јавном
сектору, а на тај начин и развоју друштва у целини;
•• обавештава и информише чланство о примени законске регулативе
путем семинара, курсева и сл.;
•• сарађује са сличним струковним организацијама у земљи и
иностранству, научним институцијама, надлежним министарствима и
осталим асоцијацијама од значаја за рад Удружења;
•• унапређује рад рачуноводствених служби и професионалних знања
запослених у њима;
•• искуствима из праксе утиче на доношење и унапређење позитивне
законске регулативе;
•• води евиденцију о својим члановима.
Циљеве и задатке Удружење остварује:
•• организовањем стручних расправа, симпозијума, семинара и сл.;
•• објављивањем потребних информација и инструкција;
•• организовањем стручног рада путем комисија и радних група по
појединим питањима из програма рада;
•• учешћем представника Удружења на стручним скуповима у земљи и
иностранству (студијске екскурзије) и други облици размене искустава;
•• упућивањем чланова на стручну литературу;
•• учествовањем у комисијама и стручним телима организованим од
стране званичних институција ради унапређења рачуноводства у јавном
сектору;
•• обављањем и других услуга за којима се укаже потреба.
Oктобар 2018.
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Ради остваривања циљева и задатака Удржење ће користити услуге
Информативно-пословног центра, (ИПЦ) Београд, као оснивача. Међусобна
права и обавезе, као и начин сарадње Удружења и ИПЦ регулисаће се посебним
уговором.

ОСНИВАЧИ УДРУЖЕЊА
Оснивачи Удружења су:
1. ИПЦ, Београд
2. МЕRС д.о.о. - Земун
3. Драгош Ристић, Београд
4. др. Наталија Боровић, Београд
5. мр. Славица Кулић, Београд
6. Сања Филиповић, Велика Плана.

ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА ЗА ЧЛАНОВЕ
СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА
За представнике чланова Удружења за чланове Скупштине Удружења
изабрани су:
1. Драгош Ристић, председник, сарадник ИПЦ
2. Љубинка Ковачевић, заменик председника, уредник ИПЦ
3. Славица Гашовић, члан, рукводилац рачноводства - Студентски центар
Нови Сад
4. Лаура Риц, члан, шеф рачуноводства, Дом ученика средњих школа,
Суботица
5. Мирослава Флоричеловић, члан, шеф рачуноводства, Центар за
социјални рад Неготин
6. Биљана Костић, члан, руководилац службе финансија и рачуноводства,
Туристичка организација Србије, Београд
7. Мира Бркић, члан, виши стручни сарадник, Музеј афричке уметности,
Београд
8. Олга Букарица, члан, помоћник финансијског директора, Клинички
центар Србије, Београд
9. Ангела Хорват, члан, шеф рачуноводства, Геронтолошки центар “Бечеј”,
Бечеј
10. Драгослава Пантовић, члан, шеф рачуноводства, Геронтолошки центар
“Нови Сад”, Нови Сад
11. Љубица Обрадовић, члан, помоћник директора за економскофинансијске и рачуноводствене послове, Апотека Горњи Милановац
12. Весна Машић, члан, шеф рачуноводства, Предшколска установа
“Радост”, Нови Бановци
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13. Драгана Тодоровић, члан, службеник за јавне набавке, Педагошки
факултет, Сомбор
14. Снежана Блашковић, члан, порески инспектор, Министарство финансијаПореска управа, Филијала Нови Сад
15. Анђелка Михајловић, члан, в.д. начелника службе за економскофинансијске послове КБЦ Земун
16. др. Наталија Боровић, члан, уредник, ИПЦ, Београд
17. Сања Филиповић, члан, уредник, ИПЦ, Београд
18. Дијана Илинчић, члан, сарадник, ИПЦ, Београд
19. Владислав Обрадовић, члан, шеф рачуноводства, Школа за основно и
средње образовање “Вукашин Марковић”, Крагујевац
20. Живота Антић, члан, државни врховни ревизор у пензији, Ниш
21. Сања Милановић, члан, шеф рачуноводства, Основна школа “Данило
Киш”, Београд
22. Хасан Берберовић, члан, виши буџетски инспектор у пензији, Београд
23. Весна Катић, члан, шеф одељења за економско-финансијске послове,
Дом здравља “др. Милутин Ивковић”, Београд, Палилула
24. Марија Новаковић, члан, стручни сарадник за економско-финансијске
послове, Дом здравља “др. Милутин Ивковић”, Београд, Палилула
25. Марија Цветковић, члан, шеф финансијске службе, Дом ученика средњих
школа, Трстеник
26. Александар Обрадовић, члан, финансијски менаџер, Позориште “Бошко
Буха”, Београд
27. Миле Вилотијевић, члан, руководилац групе за рачучноводство и
књиговодство, Министарство здравља, Београд

ИЗБОР УПРАВНОГ ОДБОРА
За чланове Управног одбора Удружења изабрани су:
1. Бранислава Шљиванчанин, председник, МЕRC доо, Земун
2. мр. Славица Кулић, заменик председника, уредник ИПЦ, Београд
3. Марко Митровић, члан, директор сектора за уговарање здравствене
заштите, Републички фонд за здравствено осигурање, Београд
4. Милка Павков, члан, начелник одељења за финансијско-рачуноводствене
и аналитичке послове, Заједничка служба републичких органа, Београд
5. Снежана Пејовић, члан, Универзитет у Београду

ИЗБОР НАДЗОРНОГ ОДБОРА
За чланове Надзорног одбора Удржења изабрани су:
1. Драган Ристић, председник, шеф рачуноводства, Геронтолошки центар
“Срем”, Рума
Oктобар 2018.
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2. Зоран Милосављевић, заменик председника, шеф рачуноводства,
Основна школа ”Франце Прешерн”, Београд
3. Милорад Ковјанић, члан, сарадник-књиговођа, Градска општина Земун

ИЗБОР ЗАСТУПНИКА УДРУЖЕЊА
За заступника Удружења изабрана је:
•• Бранислава Шљиванчанин, из Београда, која је истовремено и
председник Управног одбора Удружења.

УСВАЈАЊЕ СТАТУТА УДРУЖЕЊА
Усвојен је статут Удружења који обухвата:
I. Опште одредбе,
II. Област оставривања циљева,
III. Циљеви и задаци Удружења,
IV. Делатност Удружења,
V. Облици организовања,
VI. Чланство,
VII. Органи Удружења,
VIII. Извори финансирања и средства Удружења,
IX. Јавност рада Удружења,
Престанак рада Удружења,
Прелазне и завршне одредбе.
Потпун текст Статута Удружења даје се у прилогу.

ОДРЖАНА ЈЕ ПРВА СЕДНИЦА УПРАВНОГ
ОДБОРА УДРУЖЕЊА
Дана 9. марта 2018. године одржана је Прва седница Управног одбора
Удружења на којој су усвојени:
1. Програм рада Удружења за 2018. годину,
2. Предлог Финансијског плана Удружења за 2018. годину,
3. Предлог утврђивања годишње чланарине чланова Удружења у износу
од 120,00 динара.

ОДРЖАНА ЈЕ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА
Дана 9. марта 2018. године одржана је Прва седница Скупштине Удружења
на којој су усвојени:
1. Програм рада Удружења за 2018. годину,
8
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2. Финансијски план Удружења за 2018. годину. Текстови Програма рада
Удружења за 2018. годину и Финансијског плана Удружења за 2018.
годину дају се у прилогу,
3. Одлучено је да годишњи износ чланарине чланова Удружења износи
120,00 динара.

УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ
Чланови Удружења могу постати рачуновође и остала лица која раде на
пословима рачуноводства и на развоју и промоцији рачуноводствене струке у
јавном сектору.
Придружени чланови Удружења могу бити и стручњаци економске струке
који своје послове обављају у научним асоцијацијама, државним органима
или другим деланостима и који својим радом могу допринети раду и развоју
Удружења.
Чланови Удружења могу бити и почасни чланови.
За учлањење у Удружење подноси се Пријава за учлањење у Удружење
рачуновођа у јавном сектору која се даје у прилогу.
Пријава за учлањење у Удружење доставља се на адресу: Информативно
пословни центар, ИПЦ, 11000 Београд, Вишерадска 6/II.
Пријава за учлањење у Удружење налази се и на web сајту www.ipc.rs коју
заинтересовани за учлањење у Удружење могу попунити и послати на e-mail:
udruzenje@ipc.rs.
Напомињемо да рачуновође које су раније доставиле попуњене пријаве
за учлањење у Савет рачуновођа у јавном сектору, због измењених података,
треба да доставе пријаве на новом обрасцу Пријаве за учлањење у Удружење
рачуновођа у јавном сектору.
Удружење води евиденцију о члановима Удружења на основу које ће
издати чланске карте.

ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ
Позивају се чланови Удружења да уплате годишњу чланарину у износу од
120,00 динара, који је износ утврђен одлуком Скупштине Удружења.
Чланови Удружења могу платити чланарину и за више година обзиром да
се ради о симболичном износу.
Уплату чланарине извршити на текући рачун Удружења рачуновођа у
јавном сектору број: 160-511043-32, отворен код Banca Intesa.
Након приспеле уплате, члановима Удружења ће бити достављена чланска
карта на адресу установе.

Oктобар 2018.
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IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI
po službama kojima su namenjeni

Izdanja za FINANSIJSKU i RAČUNOVODSTVENU službu
časopisi:
Revizor i Budžet

elektronski paket:

IPC.FiP

Finansije, Porezi
i Računovodstvo
Budžet

FINANSIJSKI

Revizor
IPC.Finansije, Porezi

Časopis za konsalting poslovanja
KORISNIKA BUD ŽETSKIH SREDSTAVA

» asopis za konsalting FINANSIJSKOG
i pravnog poslovanja PRIVREDNIH DRU äTAVA

i Računovodstvo
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za PRIVREDNA DRU ŠTVA, JAVNA PREDU ZEĆA
i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

br.
www.ipc.rs

20

15. januar 2016.

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

br
www.ipc.rs

20
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Izdanja za PRAVNU i KADROVSKU službu
časopis:
Pravnik

elektronski paket:

IPC.RaP

Radno i
Poslovno pravo
Pravnik
» asopis za poslovno pravo
i JAVNE NABAVKE

IPC .Radno i Poslovno
Pravo

Radni odnosi
i poslovno
pravo

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDU ZEĆA
i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

br.
www.ipc.rs
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Izdanja za službu za JAVNE NABAVKE
elektronski paket:

IPC.JaN

časopis za JAVNE NABAVKE:
Pravnik

Javne Nabavke
u praksi

IPC .Javne Nabavke
Propisi o javnim nabavkama
i primena u praksi
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za NARUČIOCE i PONUĐAČE

br.
INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs
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ПРИЛОЗИ
•• Статут Удружења
•• Програм рада Удружења за 2018. годину
•• Финансијски план Удружења за 2018. годину
•• Преглед чланова удружења по местима и делатностима
•• Слободан лист обрасца Пријаве за учлањење у Удружење рачуновођа у
јавном сектору

Oктобар 2018.
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BESPLATNO SAVETOVANJE

za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

Pretplatite se na vreme!!!

VRNJAČKA BANJA

5-8. decembar 2018.

IPC jednodnevna SAVETOVANJA

(besplatno za IPC pretplatnike u 2019. godini)

IPC TRENINZI

(popust 30-40% za IPC pretplatnike u 2019. godini)

Beograd, Novi Sad, Niš, Palić,
Vrnjačka Banja, Zlatibor ...
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На основу чл. 11, 12. и 22. Закона о удружењима грађана (“Службени
гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011) Скупштина “Удружења рачуновођа у јавном
сектору”, на седници одржаној 9. марта 2018. године, у Београду донела је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење рачуновођа у јавном сектору (даље: Удружење) је удружење
добровољно удружених рачуновођа и осталих лица која раде на пословима
рачуноводства и на развоју и промоцији рачуноводствене струке у јавном сектору.

Члан 2.
Удружење има својство правног лица које врши своју професионалну
делатност под називом “Удружење рачуновођа у јавном сектору” на подручју
Републике Србије.
Седиште Удружења је у Београду, улица Вишеградска 6/II.

Члан 3.
Удружење заступа и представља заступник удружења.

Члан 4.
Удружење у свом раду користи:
-- печат кружног облика пречника 30 мм исписан текстом на српском
језику ћирилицом, који гласи: “Република Србија, Београд, Удружење
рачуновођа у јавном сектору“;
-- штамбиљ за пријем и експедицију поште је правоугаоног облика,
димензија 25 x 50 мм, са текстом: “Удружење рачуновођа у јавном
сектору, Београд, бр. ______, датум ___________ “.

II. ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА
Члан 5.
Удружење је добровољна и невладина недобитна организација
основана ради остваривања циљева у области развоја, заштите и промоције
рачуноводствене струке у јавном сектору.
Удружење се оснива на одређено време и за период од 5 (пет) година.
Oктобар 2018.
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III. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
Члан 6.
Основни циљеви и задаци Удружења су да:
1. пружи помоћ у раду члановима Удружења ради обезбеђења што
стручнијег и ефикаснијег рада при обављању рачуноводствених послова;
2. води организовану бригу о професионалном и стручном усавршавању
својих чланова у складу са важећом законском регулативом и пружа
стручну помоћ приликом стицања професионалних звања;
3. штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно
вредновање њиховог рада и доприноса развоју корисника у јавном
сектору, а на тај начин и развоју друштва у целини;
4. обавештава и информише чланство о примени законске регулативе
путем семинара, курсева и сл.;
5. сарађује са сличним струковним организацијама у земљи и
иностранству, научним институцијама, надлежним минисарствима и
осталим асоцијацијама од значаја за рад Удружења;
6. унапређује рад рачуноводствених служби и професионалних знања
запослених у њима;
7. искуствима из праксе утиче на доношење и унапређење позитивне
законске регулативе;
8. води евиденцију о својим члановима.

IV. ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА
Члан 7.
Циљеве и задатке Удружење остварује:
-- организовањем стручних расправа, симпозијума, семинара и сл.;
-- објављивањем потребних информација и инструкција;
-- организовањем стручног рада путем комисија и радних група по
појединим питањима из програма рада;
-- учешћем представника Удружења на стручним скуповима у земљи и
иностранству (студијске екскурзије) и други облици размене искустава;
-- упућивањем чланства на стручну литературу;
-- учествовањем у комисијама и стручним телима организованим од
стране званичних институција ради унапређења рачуноводства у јавном
сектору;
-- обављањем и других услуга за којима се укаже потреба.
Ради остваривања циљева и задатака из става 1. овог члана, Удружење
ће користити услуге Информативно пословног центра, Београд (даље: ИПЦ)
као оснивача. Међусобна права и обавезе, као начин сарадње Удружења и ИПЦ
регулисаће се посебним уговором.
14
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V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 8.
Чланови Удружења могу организовати:
-- Сектор - на струковном принципу (према делатности коју обавља:
здравство, култура, наука, социјална заштита, предшколско васпитање,
образовање, ученички и студентски стандард и друге друштвене
делатности);
-- Организациону јединицу - на територијалном принципу (на подручју
региона, општина или града).

Члан 9.
Сектор Удружења могу формирати најмање 3 (три) члана.
Организациону јединицу могу формирати најмање 2 (два) сектора.
Сектори и организационе јединице раде на основу Правила која доноси
Управни одбор Удружења, а која морају бити усаглашена са овим статутом и
другим општим актима Удружења.

VI. ЧЛАНСТВО
Члан 10.
Чланови Удружења су:
-- лица рачуноводствено-финансијске струке у јавном сектору;
-- придружени чланови;
-- почасни чланови.
Придружени чланови Удружења могу бити стручњаци економске струке
који своје послове обављају у научним асоцијацијама, државним органима
или другим делатностима и који својим радом могу допринети раду и развоју
Удружења у складу са циљевима Удружења садржаним у члану 6. овог статута.
Члан Удружења постаје се приступањем, односно подношењем пријаве за
пријем у чланство.
Сваком примљеном члану се издаје чланска карта.
Удружење води евиденцију о издатим чланским картама.

Члан 11.
Чланови Удружења имају једнака права и обавезе у раду Удружења и
његових органа. Чланови остварују своја права и обавезе непосредно као
појединци или преко Сектора, односно Организационих јединица.
Чланови Удружења могу бити и чланови других стручних асоцијација и
Удружења.
Oктобар 2018.
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Права чланова Удружења су да:
-- бирају и буду бирани у органе Удружења;
-- користе помоћ у стручном усавршавању и обављању рачуноводствених
послова;
-- благовремено буду информисани о свим активностима Удружења;
-- да предлажу своје чланове за добијање награда и признања Удружења;
-- користе и друга права у вези са обављањем професионалне делатности.
Обавезе чланова су да:
-- се придржавају Статута и других општих аката Удружења;
-- активно учествују у раду Удружења и покрећу иницијативу за успешнији
рад Удружења;
-- помогну у раду и професионалном образовању чланова Удружења;
-- извршавају и остале професионалне обавезе за којима се укаже потреба
при остваривању програмских задатака Удружења;
-- уредно извршавају своје финансијске обавезе према Удружењу.

Члан 12.
Својство члана Удружења престаје:
-- својевољним иступањем;
-- искључењем;
-- престанком рада Удружења.

Члан 13.
Члан Удружења може бити искључен из чланства Удружења у следећим
случајевима, и то ако:
-- не извршава преузете обавезе у складу са Статутом и другим актима
Удружења;
-- чини тежи прекршај дисциплине у раду или у вези са радом Удружења;
-- ако буде осуђен за кривично дело у трајању дужем од шест месеци.
Иницијативу за искључење може дати сваки члан Удружења.
Одлуку о искључењу доноси Скупштина.
Одлука Скупштине је коначна.

VII. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 14.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Функцију Заступника Удружења врши Председник Управног одбора.
16
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Чланови управљају удружењем преко својих изабраних представника у
органима удружења.
Заступник Удружења дужан је да се придржава овлашћења одређених
Статутом и Одлуком надлежног органа Удружења.
1. Скупштина

Члан 15.
Скупштина је највиши орган управљања у Удружењу.
Скупштину чине сви чланови Удружења, које представља 27 изабраних
представника.
Мандат чланова Скупштине траје 4 (четири) године уз могућност поновног
избора, али не дуже од 1 (једне) године.
Скупштина своје одлуке доноси на седници.
Одлуком скупштине о расписивању избора утврђују се ближи услови за
избор представника чланова Скупштине.

Члан 16.
Скупштина Удружења:
-- доноси Статут Удружења;
-- бира радна тела Скупштине;
-- бира Председника и заменика Председника Скупштине;
-- бира и опозива чланове Управног одбора и Надзорног одбора;
-- бира Заступника удружења;
-- бира орган за покретање поступка за накнаду штете проузроковане
одлуком чланова органа Удружења;
-- разматра извештаје о раду Управног одбора и Надзорног одбора;
-- усваја Годишњи програм рада Удружења;
-- усваја Финансијски план и завршни рачун Удружења;
-- доноси Пословник о раду;
-- разматра предпоге и доноси одлуке о признањима и наградама
истакнутим члановима и исте предлаже за доделу друштвених признања;
-- утврђује годишњи износ чланарине;
-- разматра и одлучује о другим питањима везаним за рад Удружења;
-- одлучује о продужењу рада и престанку рада Удржења.

Члан 17.
Скупштина одржава редовну седницу једанпут годишње.
Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Скупштине, на
образложени предлог Управног одбора, Надзорног одбора, Председника Управног
одбора, односно Заступника Удружења или 1/3 (једна трећина) чланова Скупштине.
Oктобар 2018.
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Седницом Скупштине Председава Председник Скупштине, односно
заменик председника. Скупштина може одлучивати ако је присутно више од 1/2
(једне половине) укупног броја представника чланова Скупштине.
Скупштина одлучује већином гласова присутних представника чланова.
Пословником о раду Скупштине ближе се уређују питања од значаја за
Скупштину.
2. Управни одбор

Члан 18.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу
циљева Удружења који су утврђени чланом 6. овог статута.
Управни одбор има 5 (пет) чланoва, које бира и опозива Скупштина
Удружења.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године уз могућност
поновног избора али не дуже од 1 (једне) године.

Члан 19.
Заступник Удружења истовремено врши функцију Председника Управног
одбора.
Управни одбор из реда својих чланова бира заменика Председника.
Заменик Председника Управног одбора замењује Председника у одсуству
и обавља и друге послове за које га председник овласти.

Члан 20.
Управни одбор:
-- спроводи одлуке и закључке Скупштине;
-- утврђује предлог Годишњег програма рада Удружења;
-- утврђује предлоге одлука које доноси Скупштина;
-- предлаже Статут и друга акта Удружења која усваја Скупштина;
-- доноси одлуке везане за управљање и коришћење средстава Удружења;
-- образује стална и повремена радна тела (савете, одборе, комисије и др.);
-- одлучује по молбама, приговорима и жалбама;
-- утврђује изглед и садржај чланске карте чланова Удружења;
-- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима.

Члан 21.
Председник Управног одбора, односно Заступник Удружења заступа
Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Осим наведеног Председник Управног одбора односно Заступник
Удружења:
-- непосредно брине о спровођењу одлука Скупштине и Управног одбора;
18
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-- остварује сарадњу са друштвеним организацијама, заједницама,
удружењима грађана, фондовима и свим другим правним лицима у
циљу остваривања делатности Удружења;
-- потписује сва општа и појединачна акта Удружења;
-- стара се о законитости рада и јавности рада Удружења;
-- подноси Предлог програма рада као и Извештаје о раду Удружења на
усвајање Скупштини Удружења;
-- врши и друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине
Удружења.

Члан 22.
Управни одбор ради у седницама.
Седницу Управног одбора сазива Председник Управног одбора, а у
његовом одсуству заменик Председника Управног одбора
Управни одбор ради и пуноправно доноси одлуке ако је присутна већина
чланова Управног одбора.
Седнице Управног одбора се одржавају по потреби, одлуке се доносе
већином гласова од присутног броја чланова Управног одбора.
3. Надзорни одбор

Члан 23.
Надзорни одбор има 3 (три) члана које бира Скупштина.
Надзорни одбор из свог састава бира Председника и заменика
Председника.
Заменик Председника Управног одбора замењује Председника у одсуству
и обавља и друге послове за које га Председник овласти.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године уз могућност
поновног избора али не дуже од 1 (једне) године.

Члан 24.
Надзорни одбор прати рад Удружења и о томе обавештава Скупштину.
Надзорни одбор:
-- прати законитост рада Удружења;
-- прати спровођење Статута одлука и других аката Удружења;
-- контролише финансијско-материјално пословање Удружења.

Члан 25.
Надзорни одбор ради у седницама које сазива Председник Надзорног
одбора.

Oктобар 2018.
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Надзорни одбор може да ради и пуноправно одлучује ако је присутна
већина чланова Надзорног одбора.
Одбор одлучује већином гласова од присутног броја чланова Одбора.

VIII. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА
Члан 26.
Удружење се финансира од чланарина чланова Удружења као и других
извора у складу са законом.
Удружење има и располаже средствима у облику ствари, новчаним
средствима и материјалним правима. Удружење води пословне књиге и
сачињава финансијске извештаје у складу са прописима.

IX. ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 27.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о
раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација,
односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се
члановима на седници скупштине удружења.

X. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 28.
Удружење престаје са радом:
-- истеком рока на који је Удружење основано;
-- одлуком Скупштине Удружења или, у ванредним околностима, одлуком
Управног одбора Удружења;
-- ако се број чланова Удружења смањи испод броја одређеног за
оснивање Удружења;
-- ако се Удружењу забрани рад у складу са законом;
-- у другим случајевима утврђеним Законом.
У случају престанка рада Удружења, Скупштина Удружења ће одлуком о
престанку рада Удржења утврдити коме се имовина Удружења преноси у складу
са Законом.
20
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Успоставља се Дан рачуновођа у јавном сектору који ће се обележавати 6.
марта, као сећање на доношење Закона о државном рачуноводству Краљевине
Србије 1910. године.

Члан 30.
Измене и допуне овог статута може покренути Скупштина, Управни одбор
као и најмање 3 (три) сектора Удружења.
Поступак измена и допуна овог статута вршиће се на начин прописан за
његово доношење.

Члан 31.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Удружења.
У Београду,

Председник Скупштине Удружења

Дана, 9. марта 2018. године

Драгош Ристић с.р.

Oктобар 2018.
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УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
9. март 2018. године
Београд, Вишеградска 6/II

ПРОГРАМ РАДА
УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Програм рада Удружења рачуновођа у јавном сектору за 2018. годину
заснива се на циљевима и задацима Удружења, утврђеним чланом 6. Статута
Удружења рачуновођа у јавном сектору, и то:
1. Пружање помоћи члановима Удружења ради обезбеђења шо стручнијег
и ефикаснијег рада при обављању рачуноводствених послова;
2. Обавештавање и информисање чланства о примени законске
регулативе путем семинара и стручних публикација Информаивно
пословног центра - ИПЦ , Београд са којим ће Удружење закључити
посебан уговор о пословно-техничкој сарадњи;
3. Активно учешће Удружења у раду Комисије за примену Међународних
рачуноводствених стандарда за јавни сектор коју ће основати Влада
Републике Србије, у складу са чланом 75а Закона о буџетском систему.
Комисија треба да спроведе велике новине у јавном сектору, као што је
припрема и полагање испита за стицање професионалног звања, нови
начин финансијског извештавања на обрачунској основи и др.;
4. Упућивање дописа Министарству финансија да, приликом подношења
предлога Влади Републике Србије о именовању чланова Комисије, да
један од чланова Комисије буде представник Удружења рачуновођа
у јавном сектору имајући у виду да Удружење окупља рачуновође из
свих делатности у јавном сектору - образовања, здравства, социјалне
заштите, правосуђа, науке, културе, спорта и друге делатности јавног
сектора;
5. Друге активности по указаној потреби.
Председник Скупштине Удружења
Драгош Ристић с.р.
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УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
9. март 2018. године
Београд, Вишеградска 6/II

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I. ПРИХОДИ
1. Донације..................................................................................30.000,00 динара
2. Чланарине чланова Удружења............................................20.000,00 динара
Свега приходи.. ......................................................................50.000,00 динара
II. РАСХОДИ
1. Трошкови регистрације Удружења........................................3.000,00 динара
2. Израда печата...........................................................................4.000,00 динара
3. Штампање чланских карата...................................................5.000,00 динара
4. Путни трошкови чланова Скупштне....................................30.000,00 динара
5. Банкарска провизија...............................................................1.000,00 динара
6. Остали трошкови.....................................................................7.000,00 динара
Свега расходи.........................................................................50.000,00 динара

Председник Скупштине Удружења
Драгош Ристић с.р.

Oктобар 2018.
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Република Србија
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АП Војводина
Нови Сад
Суботица
Зрењанин
Кикинда
Остала места
Свега АП Војводина
Република Србија
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Место

Број 1
2
1
8
16

0

10
3,5

2
3

22
7,6

51
17,7

5

1
10

8
19

15
9
1
10
35

Уста
нове
образо
вања

1

9

Право
судни
органи

7
4

Репуб
лички и
локални
буџети и
органи

9
3,1

5
5

3
4

1

12
4,2

3

1

2

6
9

1
2

111
38,5

2
13
21

2
4

33
9
4
44
90

39
13,5

5
1
1
4
3
14

3
15
25

7

9
3,1

3
5

1

1

2
4

1
1

2
0,7

1
2

1

0

23
8,0

2

2

2
21

19

Пред
Здрав
Установе
Остали
Домови
Установе
Јавна
школске
ствене
социјалне
буџетски
ученика
културе
предузећа
установе
установе
заштите
корисници

Делатности
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по местима и делатностима са стањем на дан 30. септембар 2018. године
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IPC časopisi

Direktor

Budžet

menadžer

Časopis za konsalting finansijskog
i budžetskog poslovanja
korisnika budžetskih sredstava

FINANSIJSKI

Vodič kroz pravno-finansijsko
poslovanje i menadžment

Revizor

Časopis za PRAVNO POSLOVANJE
i JAVNE NABAVKE

Časopis za konsalting finansijskog
i pravnog poslovanja privrednih društava
i javnih preduzeća

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

INFORMATIVNO
PO SLOVNI CENTAR

www.ipc.rs

www.ipc.rs

www.ipc.rs
INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

www.ipc.rs

IPC elektronski paketi
IPC .Javne Nabavke
Propisi o javnim nabavkama
i primena u praksi

IPC .Radno i Poslovno
Pravo
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

IPC .Finansije, Porezi

za PRIVREDNA DRU ŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za NARUČIOCE i PONUĐAČE

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

i Računovodstvo
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA
i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
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POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

IPC konsultacije
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IPC ELEKTRONSKI PAKETI i ČASOPISI
po službama kojima su namenjeni

Izdanja za FINANSIJSKU i RAČUNOVODSTVENU službu
časopisi:
Revizor i Budžet

elektronski paket:

IPC.FiP

Finansije, Porezi
i Računovodstvo
Budžet

FINANSIJSKI

Revizor
IPC.Finansije, Porezi

Časopis za konsalting poslovanja
KORISNIKA BUD ŽETSKIH SREDSTAVA

» asopis za konsalting FINANSIJSKOG
i pravnog poslovanja PRIVREDNIH DRU äTAVA

i Računovodstvo
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za PRIVREDNA DRU ŠTVA, JAVNA PREDU ZEĆA
i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

br.
www.ipc.rs
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15. januar 2016.

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
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www.ipc.rs

20
.

12. mart 2016.

Izdanja za PRAVNU i KADROVSKU službu
časopis:
Pravnik

elektronski paket:

IPC.RaP

Radno i
Poslovno pravo
Pravnik
» asopis za poslovno pravo
i JAVNE NABAVKE

IPC .Radno i Poslovno
Pravo

Radni odnosi
i poslovno
pravo

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDU ZEĆA
i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

br.
www.ipc.rs

10

1. mart 201 6.

Izdanja za službu za JAVNE NABAVKE
elektronski paket:

IPC.JaN

časopis za JAVNE NABAVKE:
Pravnik

Javne Nabavke
u praksi

IPC .Javne Nabavke
Propisi o javnim nabavkama
i primena u praksi
POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

za NARUČIOCE i PONUĐAČE

br.
INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs
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IPC

INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR

www.ipc.rs
AKO ŽELITE VIŠE i BOLJE
u 2019. godini, vaš logičan izbor
su IPC elektronska i štampana
izdanja, jer:

kvalitet
= najpovoljnije
cena

IPC =
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11000 BEOGRAD, Višegradska 6/II
Tel. 011/3067-658, 3067-668
e-mail: ipcbg@sezampro.rs
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