Савез рачуновођа и ревизора РС

Пречишћени текст

Управни одбор
На основу члана 17. и члана 43. Статута СРРРС бр. 237/16 и одлуке Управног одбора о
измјени одлуке о врстама и висине чланарине бр. 674/07 од 24.12.2007.г., Управни
одбор Савеза рачуновођа и ревизора РС на својој сједници одржаној дана, 07.11.2022
године, у Бањалуци доноси пречишћени текст
ОДЛУКЕ
о врстама и висини чланарине
Члан 1.
Индивидуални чланови Савеза - Друштва који се први пут пријављују, плаћају
уписнину у висини од 50,00 КМ (словима: педесет КМ).
Правна лица која се први пут пријављују Савезу - Друштва плаћају уписнину у висини
од 200,00 КМ, с тим да ће Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора РС у случају
захтијева иностраних правних и индивидуалних лица утврдити висину уписнине у
сваком конретном случају.
Члан 2.
Сви индивидуални чланови Савеза - Друштва плаћају годишњу чланарину у висини од
50,00 КМ (словима: педесет КМ), с тим уколико члан посједује неко од
професионално стручних звања плаћа и први пут по стицању звања једнократну
чланарину и то:
1. сертификовани рачуновдствени техничар
2. сертификовани рачуновођа
3. овлашћени ревизор

50,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ

Правна лица чланови Савеза - Друштва плаћају чланарине у висини од 200,00 КМ
годишње.
Висину чланарине иностраних правних и индивидуалних лица у сваком конкретном
случају доноси Управни одбор Савеза.
Члан 3.
Престанком плаћања чланарине престају сва права чланова према Савезу као и обавезе
Савеза према члану.
Члан 4.
Престанак чланства у Савезу обајвљује се у наредном броју часописа Савеза чиме
бивши члан губи сва права која му припадају као члану асоцијације, а посебно право на
едукацију за сертификат или лиценцу, те право на кориштење лиценце.

Члан 5.
Члан који плаћа чланарину има право да користи све услуге Савеза по цијенама које
већ укључују та права, док се цијене било каквих услуга за лица која нису чланови
Савеза утврђују са додатком на напријед поменуту цијену, према посебној одлуци
Управног одбора.
Члан 6.
Чланарину прикупљају Друштва рачуновођа и ревизора РС, која су дужна да
полугодишње до 30.06 односно до 31.12., изврше обрачун чланарине за претходно
полугодиште, и да 20% износа од прикупљене и уписане чланарине доставе Савезу,
заједно са списком чланова који су чланарину уплатили.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу и примјењиваће се од 01. 01. 2023. године.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о врстама и висини чланарине
бр. 701/07 од 28.12.2007.г.
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