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RÂ UNOVODSTVOIzdava~:
"RA^UNOVODSTVO" d.o.o.

Suizdava~:
Savez ra~unovo|a i
revizora Srbije

Generalni sekretar
i glavni i odgovorni urednik
dr Pero [kobi}

Wego{eva 19, Beograd, p. fah. 403
info@srrs.org.rs
Odgovorni urednik
"Ra~unovodstva"
mr Rada Stojanovi}

Lektor
mr Ana Bojanovi},

Tehni~ki urednik
Vitomir Savi}

REDAKCIONI ODBOR
Andri} dr Mirko, Aleksi} Bogoqub, 
Vukeli} dr Gordana, Ivani{evi} dr 
Milorad, Male{evi} dr \oko, 
Malini} dr Slobodan, Mili}evi} dr 
Vesna, Novi}evi} dr Blagoje, 
Rai~evi} dr Bo`idar, 
Stojanovi} mr Rada, 
Sekulovi} dr Bogdan,  
[kari} Jovanovi} dr Kata

IZ INOSTRANSTVA
Prof. Alexander Russell, Scotland
Prof. Mieczyslaw Dobija, Poland
Prof. Frants Butynets, Ukraine
Prof. Metka Tekavcic, Slovenia
Prof. Robert W. McGee, US
Prof. Serdar Ozkan, Turkey
Prof. , ScotlandŽeljko Šević

Telefoni:
Gen.sekretar 3239-444
Odgovorni  urednik 3344-883, 3344-887
Uredni{tvo 3241-948
Savetnici 3233-077, 3344-549
 3345-043, 3345-329, 3345-429
Kursevi 33-43-140, 33-43-215, 3231-549
Marketing 3233-088
El. vodi~ kroz posl. 3344-949, 3344-922
Pretplata 3233-088, 3238-611
Ra~unovodstvo 3344-405
Slobodna telefonska linija (sugestije, 
reklamacije, komentari...) 33-45-001
Telefaks (011) 3231-220, 3345-527
E-mail: casopis@srrs.rs
Vojvo|anska banka A.D.  355-1040232-19

145-3232-76Centrobanka A.D.  

Copyright © 1956, Savez RR Srbije 
Pre{tampavawe objavqenih tekstova nije 
dozvoqeno bez odobrewa izdava~a i 
navo|ewa izvora.
Tekst ne mo`e biti reprodukovan 
snimawem, fotokopirawem, elektronski 
ili na drugi na~in, bez prethodne 
saglasnosti izdava~a

[tampa:Kosmos, Beograd, Svetog Save 16-18

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
657
     RA^UNOVODSTVO : ~asopis za 
ra~unovodstvo, reviziju i poslovne finansije 
/glavni i odgovorni urednik dr Pero [kobi}; 
odgovorni urednik mr Rada Stojanovi}. – God.43,
br. 1 (januar 1998)–.  – Beograd : Ra~unovodstvo: 
Savez ra~unovo|a i revizora Srbije, 1998 – 
(Beograd : Kosmos).  – 29 cm
Mese~no. - Je nastavak: Kwigovodstvo 
(}irili~no izd.)=  ISSN 0023-2394
ISSN 1450–6114 = Ra~unovodstvo

COBISS.SR–ID 139739399

Sadr`aj

Шест деценија постојања и рада 
Савеза рачуновођа и ревизора Србије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Реч уредника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Упутство ауторима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ИЗ РАДА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Извештај о раду   2014.IASB децембар 6
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Извештај о раду  јануара 2015.IASB 13

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
  р Жељко ШЕВИЋ, мр Зоран ШКОБИЋ 
 Саморегулациј  и јавни надзор у  функцији а
 квалитета рачуноводствене професије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 др Ана ЛАЛЕВИЋ ФИЛИПОВИЋ 
 Изазови рачуноводствене професије 
 у процесу придруживања ЕУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  р Гор ана ВУКЕЛИЋ, Весна ЈЕФТИЋ АРСЕНОВИЋ, 
 Данијела МАКСИМОВИЋ  
 Утицај признавања и вредновања инвестиционих 
 некретнина на имовински, приносни
 и финансијски положај. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
 мр Ленче ПАПАЗОВСКА
 Систем финансијског извештавања-потре а за 
 успешно управљање савременим системом 
 корпоративног управљања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
  роф.  р Алексан ар МАЈСТОРОВИЋ,  р Сло о ан ПОПОВИЋ
 Реви ија послова а по опривредног предз њ љ узећа . . . . . . . . . . . . . 77
  р  Миле СТАНИШИЋ
 Документовање контрола финансијског извештавања . . . . . . 85

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
 др Зоран МИНОВСКИ
 Мерење перформанси јавног сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  р Дра ана ПЕТРОВИЋ, Дра осав ЛАЦКОВИЋ
 Концепцијско-системска питања примене ПДВ 
 као основног извора прихода  уџета Ср ије . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

* *



Sadr`aj

Six decades of existence and work of Serbian Association 
of Accountants and Auditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instructions for authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ACTIVITIES OF PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
 IASB Activities december 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .January 2015. 13IASB Activities 

FINANCIAL ACCOUNTING 
 Zeljko SEVIC, PhD Zoran SKOBIC, Msc,  
 Self-regulation and public oversight serving 
 for the purposes of high-quality accounting profession. . . . . . . . . . 25
 Ana LALEVIC FILIPOVIC, PhD 
 Challenges of the accounting profession 
 in the process of EU integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 Gordana VUKELIC PhD, Vesna JEFTIC-ARSENOVIC, Danijela MAKSIMOVIC
 The impact of the recognition and valuation 
 of investment property on assets, profitability 
 and financial position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

MANAGEMENT ACCOUNTING
 Lence PAPAZOVSKA, MSC
 Financial reporting system - the need for a 
 successful management in modern corporate governance. . . . . . .  62

CONTROL AND AUDIT
 Aleksandar MAJSTOROVI  PhD, Slobodan POPOVIC PhDC
 Audit of agriculture company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 Mile STANISIC PhD
 Documenting financial reporting controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

PUBLIC FINANCE
 Zoran MINOVSKI, PhD
 Performance measurement in the public sector . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 Dragan PETROVIC PhD, Dragosav LACKOVIC Msc
 Conceptual - systemic issues regarding the application 
 of VAT as the dominant revenue source for Serbian budget . . . . 110



Шест де це ни ја по сто ја ња и рада
Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Србије

Пош то ва ни чла но ви и чи та о ци на ших из да ња,
У овој, 2015. го ди ни, Са вез ра чу но вођа и ре -

ви зо ра Срби је на врша ва 60 го ди на од осни ва ња.
По че так рада Са ве за ве зу је се за 20. март 1955.
го ди не, када је одржа на Осни вач ка скуп шти на
Удру же ња књи го вођа Срби је. На Осни вач кој
скуп шти ни, ко јој је при сус тво вао 121 учес ник,
одржа ној у Бе ог ра ду, на пред лог ини ци ја тив ног
одбо ра од 20 чла но ва, осно ва но је Удру же ње
књи го вођа Срби је чији прав ни след бе ник је да -
наш њи Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је. Тада 
је до нет осни вач ки акт, под на зи вом Пра ви ла
Удру же ња књи го вођа Срби је, ко јим су уте ме ље -
ни ци ље ви, про грам ски за да ци и орга ни за ци ја
Удру же ња, за које се може рећи да су у по тпу нос -
ти били ак ту ел ни то ком чи та вог по лу ве ков ног
пе ри о да, па умно го ме и да нас. Тада утврђени ци -
ље ви осни ва ња, де фи ни са ни као „оства ри ва ње
ко лек тив них ин те ре са књи го вођа, ра чу но вођа и
ре ви зо ра, ду го роч но унап ређење ра чу но во -
дстве не те о ри је и прак се“ оства ри ва ни су то ком
чи та вог пе ри о да. Фор мал но, Удру же ње књи го -
вођа Срби је мог ло је сво је ак тив нос ти да спро во -
ди од 10. маја 1955. го ди не, када је Држав ни сек -
ре та ри јат за унут раш ње по сло ве до нео ре ше ње
ко јим је одоб рио осни ва ње и рад Удру же ња књи -
го вођа Срби је, на це ло куп ној те ри то ри ји На род -
не Ре пуб ли ке Срби је.

У пе ри о ду од шест де це ни ја по сто ја ња и раз -
во ја од Удру же ња књи го вођа Срби је до да наш -
њег Са ве за, било је не ко ли ко ета па у ко ји ма су
врше не про ме не. Прва про ме на из 1973. го ди не
од но си се на из ме ну по сто јећег на зи ва у Удру же -
ње ра чу но во дстве них и фи нан сиј ских рад ни ка
Срби је, када су се по ја ви ле фи нан сиј ске функ ци -

је у пред узећима и када су у ову орга ни за ци ју, по -
ред ра чу но вођа, укљу че ни за пос ле ни који су се
ба ви ли фи нан сиј ским по сло ви ма, чиме је оства -
ре но је ди нство ра чу но вођа и фи нан сиј ских
струч ња ка. На ред на про ме на спро ве де на је 1977. 
го ди не, када је на зив орга ни за ци је про ме њен у
Са вез ра чу но во дстве них и фи нан сиј ских рад ни -
ка Срби је, што је била само фор мал на про ме на,
јер је у суш ти ни све оста ло исто. Пос лед ња про -
ме на на зи ва из врше на је 1991. го ди не, у Са вез ра -
чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, што је и да наш њи
на зив ве о ма успеш не и међуна род но при зна те
асо ци ја ци је про фе си о нал них ра чу но вођа, која је
била и оста ла узор орга ни зо ва нос ти у бли жем и
да љем окру же њу.

Јасна ви зи ја осни ва ча, а коју су сле ди ле ге не -
ра ци је ра чу но вођа и оства ре но је ди нство чла -
нства кроз цео раз вој ни пе ри од уздиг ле су нашу
асо ци ја ци ју у сам врх про фе си о нал не ра чу но во -
дстве не орга ни зо ва нос ти, за хва љу јући чему је
Са вез да нас ак ти ван учес ник у стан дар ди за ци ји
и хар мо ни за ци ји фи нан сиј ског из веш та ва ња на
гло бал ном ни воу, као ува же ни члан Међуна род -
не фе де ра ци је ра чу но вођа, Европ ске фе де ра ци је
ра чу но вођа и дру гих међуна род них ре гу ла тор -
них тела.

Бо га то про фе си о нал но ис кус тво Са ве зу је
омо гућило да у чи та вом пе ри о ду, а и да нас, буде
глав ни пре га лац раз во ја ра чу но во дстве не про -
фе си је и не за о би лаз ни учес ник у свим про ме на -
ма ра чу но во дстве не прак се, које су се де ша ва ле у 
по је ди ним пе ри о ди ма друш тве ног и еко ном ског 
раз во ја Срби је. Сва ка ко да ово го ди на ма аку му -
ли ра но про фе си о нал но ис кус тво тре ба да се
при пи ше свим ге не ра ци ја ма ра чу но вођа - чла но -



ва Са ве за - који су то ком чи та вог раз вој ног пе ри -
о да не се бич но раз ви ја ли ра чу но во дстве ну про -
фе си ју и унап ређива ли ра чу но во дстве ну прак су,
у општем ин те ре су.

За шест де це ни ја по сто ја ња, раз во ја и дос -
тиг нућа Са ве за, при зна ња за по стиг ну те успе хе
при па да ју мно гоб рој ном про фе си о нал ном чла -
нству, без чије пуне ак тив нос ти Са вез не би до че -
као ова кав ју би леј, због чега се свим чла но ви ма
по себ но за хва љу је мо. Свој доп ри нос Са ве зу,
такође, дали су мно ги ау то ри, струч ни са рад ни -
ци, учес ни ци на се мина ри ма, са ве то ва њи ма и
сим по зи ју ми ма, али и вер ни чи та о ци из да ња,
како инструк тив ног и про фе си о нал ног, тако и
на учног ка рак те ра, мно ги ко лек ти ви, ин сти ту -
ци је и орга ни за ци је или њи хо ви за пос ле ни, који
су сарађива ли са Са ве зом. По себ но ис ти че мо са -
рад њу са еко ном ским и дру гим фа кул те ти ма,
сред њим, ви шим и ви со ким еко ном ским стру -
ков ним шко ла ма, држав ним орга ни ма и мно гим

дру гим орга ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма из зем -
ље и инос тра нства. Ве ли ке за слу ге за овај ју би леј 
Са ве за, за ње го во тра ја ње и оства ре не ре зул та те, 
при па да ју и пре га о ци ма који су ра ди ли или да -
нас раде у рад ној за јед ни ци, од но сно струч ној
служ би Са ве за. Њихов доп ри нос је не мер љив;
они су све одлу ке и осмиш ље не иде је пре тва ра ли 
у ре зул та те о ко ји ма ће бити више речи на раз ли -
чи тим ма ни фес та ци ја ма то ком ове ју би лар не го -
ди не.

Још јед ном чес ти та мо овај ве ли ки ју би леј на -
шег Са ве за, дан ра чу но вођа, 20. март свим про -
фе си о нал ним ра чу но вођама, као и при дру же -
ним чла но ви ма Са ве за, ко ји ма же ли мо пуно по -
слов ног успе ха у будућем про фе си о нал ном раду,
што ће об ез бе ди ти наше је ди нство и ви ше де це -
ниј ско ис кус тво ове про фе си о нал не асо ци ја ци је,
по зна те и при зна те у Срби ји и шире у све ту.

Извршни одбор
Са ве за РР Срби је
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Реч уред ни ка

Пош то ва ни чи та о ци,
У ви ше де це ниј ском пе ри о ду про це си успос -

тав ља ња гло бал ног друш тва умес то хар мо нич -
ног све та ство ри ли су свет ис пу њен ри зи ком, не -
си гур ношћу и не јед на кошћу.  Не јед на кос ти у све -
ту осна жу је тен ден ци ја да сто па при но са на ка -
пи тал   одређених при вред них суб је ка та  рас те
брже од сто пе при вред ног рас та зем ље. Сто па
при но са на ка пи тал тре ба да об ез бе ди ин вес ти -
ра ње у даљи раст и аку му ла ци ју ка пи та ла док, у 
слу ча ју повећања јаза између сто пе при но са на
ка пи тал и сто пе при вред ног рас та, што је при -
нос на ка пи тал  већи, већа је и аку му ла ци ја ка пи -
та ла која повећава не јед на кост.  Са ци љем спре -
ча ва ња на ве де не кон цен тра ци је ка пи та ла и про -
дуб љи ва ња не јед на кос ти која је штет на у еко -
ном ском, по ли тич ком, друш тве ном и со ци јал -
ном смис лу по треб но је раз ви ја ње ме ха ни за ма
со ци јал них, об ра зов них и по рес ких ин сти ту ци ја.
Пох ле па о ко јој го во ри Стиг лиц  на не ре гу ли са -
ним фи нан сиј ским тржиш ти ма, как во је и
тржиш те у Срби ји, може да омо гући по је дин ци -
ма да дођу до  не ве ро ват ног при но са од ка пи та -
ла. 

Кон ку рен ци ја  међу зем ља ма, такође, по ве ћа -
ва моћ мул ти на ци о нал них пред узећа и  ка пи та -
ла уопште, што под сти че повећање при но са од
ка пи та ла. У Европ ској уни ји при сут на  је кон ку -
рен ци ја на тржиш ту до ба ра и услу га, као и  по -
рес ка кон ку рен ци ја, која за одређени број зе ма ља 
пред став ља стра те ги ју раз во ја и  богаћења пре -
узи ма њем по рес ке базе дру гух зе ма ља.

Кри за јав ног дуга код мно гих зе ма ља у  Евро пи 
го то во је  не пре мос ти ва и  пи та ње је да ли се
може пре ва зићи само ре жи мом штед ње на мет -
ну тим од стра не Међуна род ног мо не тар ног
фон да, Европ ске бан ке и  Европ ске ко ми си је за

раз вој. Уло га де мок рат ског пар ла мен та за ме ње -
на је ау то мат ским пра ви ли ма која спро во де гру -
пе ек спе ра та и функ ци о не ра. Очиг лед но је да по -
рес ка по ли ти ка мора да буде укљу че на, али је  пи -
та ње опти мал них мера ове по ли ти ке важ ни је. 

Фран цус ки на учник, еко но мис та, ау тор „Ка -
пи та ла 21. века“, То мас  Пи ке ти, смат ра да би
ефи кас ни ја по бољ ша ња при вред ног раз во ја и
сма ње ње не за пос ле нос ти у ев ро зо ни  мог ли да се
по стиг ну  уко ли ко би одлу ке о ис тин ској про ме ни
ев ро зо не до но си ле не јед на држа ва (Не мач ка) или 
две држа ве (Не мач ка и Фран цус ка) на тај ним
сас тан ци ма, већ  ев роп ски пар ла мент  у коме би
сва ка зем ља била за ступ ље на сраз мер но бро ју
ста нов ни ка, јав но, де мок рат ски, уз при сус тво
ме ди ја. 

Зем ље у тран зи ци ји које су про шле кроз при -
ва ти за ци ју чија по сле ди ца је на ста нак и раст не -
јед на кос ти тре ба да успос та ве ал тер на тив не
инстру мен те кон тро ле не јед на кос ти, на при мер 
про гре сив ни по рез и транс па рен тност при хо да и 
бо га тства. Ефек ти гло ба ли за ци је, ко јој оне тре -
ба да се при ла го де, били би це лис ход ни ји када  би
по сто ја ле фис кал не, со ци јал не и фи нан сиј ске ин -
сти ту ци је  које кон тро ли шу мул ти на ци о нал не
ком па ни је и  фи нан сиј ски сек тор. Фис кал на ис -
то ри ја, ис то ри ја  држа ве, ис то ри ја рас по де ле
бо га тства, ука зу ју на ал тер на ти ве орга ни зо ва -
ња еко но ми је и друш тва, као и на то  да нема иде -
ал ног мо де ла при ла гођава ња, већ сва ка зем ља
мора да про нађе  со пстве на ре ше ња и уста но ви 
со пстве не ин сти ту ци је. 

У сав ре ме ним усло ви ма ре сур си зна ња из об -
лас ти ра чу но во дства пред став ља ју ну жан
услов  кре и ра ња опти мал них усло ва за раз вој
еко но ми је, што  ис тов ре ме но  зна чи по тре бу за
де фи ни са њем одго ва ра јуће стра те ги је. Основ ни



ци ље ви фис кал не по ли ти ке Срби је, ис ка за ни у
Фис кал ној стра те ги ји за 2015. го ди ну са про јек -
ци ја ма за 2016. и 2017, су  успос тав ља ње мак ро е -
ко ном ске ста бил нос ти и от кла ња ње пре пре ка
за  раст при вред не ак тив нос ти и  кон ку рен тнос -
ти спро вођењем све о бух ват них струк тур них ре -
фор ми. Пре ма на ве де ној стра те ги ји, еко ном ском 
рес трук ту и ра њу  српске при вре де зна чај но тре -
ба да доп ри не су сма ње ње не ра ци о нал не јав не по -
трош ње и про ме на мо де ла фи нан си ра ња ин вес -
ти ци ја, што би тре ба ло да под стак не при вред ни
раст и за пош ља ва ње, а стра те ги јом пред виђена
про јек ци ја кре та ња  БДП за 2015. го ди ну је - 0,5%,
за 2016. го ди ну пред виђен је  раст од 1,5% и за
2017. раст од 2%.  

Про фе си о нал на и шира јав ност има став да 
ак ту ел на ра чу но во дстве на за кон ска ре гу ла ти -
ва, упркос чи ње ни ци да је но во до не та,  нема одго -
ва ра јући по тен ци јал да буде под ршка фис кал ној 
стра те ги ји. Њени основ ни не дос та ци сад ржа ни
су у не а дек ват ним и пред и мен зи о ни ра ним фи -
нан сиј ским из веш та ји ма не усклађеним са међу -

на род ном про фе си о нал ном ре гу ла ти вом, и као
так вим не пре поз нат љи вим стра ним ин вес ти -
то ри ма, као и у иг но ри са њу про фе си је и про фе си -
о нал не ети ке.

У скла ду са на ве де ним, на пи си  пре теж но на -
учни и  по вре ме но струч ни ра до ви са те мат ском
ори јен та ци јом на ра чу но во дство, ре ви зи ју, по -
слов не фи нан си је, бан ка рство, оси гу ра ње и јав ни
сек тор, који ће у на ред ном пе ри о ду бити об јав љи -
ва ни у овом на учном ча со пи су, од ове го ди не тро -
ме сеч ном из да њу,  са го то во шест де це ни ја тра -
ја ња, тре ба да доп ри не су раз уме ва њу узро ка
теш коћа и не до у ми ца у  на ве де ним об лас ти ма, а
по том и њи хо вом пре ва зи ла же њу.

У том смис лу, от во рен је по зив ау то ри ма ра -
до ва, као и  чи та о ци ма за ко нструк тив не су гес -
ти је са ци љем ква ли тет ни јег тра ја ња и це лис -
ход ни јег ан га жо ва ња на шег ча со пи са.

Март 2015.
Одго вор ни уред ник 
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Упу тство ау то ри ма

На уч ни ча со пис Ра чу но во дство, који је Ми нис та рство за на уку ка те го ри зо ва ло као ча со -
пис од на ци о нал ног зна ча ја (озна ка М52), ина че је ди ни домаћи на учни ча со пис из об лас ти
ра чу но во дства, је тро ме сеч но из да ње у коме се об јав љу ју из вор ни на учни, пре глед ни на -
учни и струч ни ра до ви. У Ра чу но во дству се пре вас ход но об јав љу ју ра до ви са те ма ма из ра -
чу но во дства, по слов них фи нан си ја, фи нан сиј ске ана ли зе, ре ви зи је и кон тро ле, фи нан сиј -
ског сек то ра и јав них фи нан си ја, као и из дру гих об лас ти и дис цип ли на друш тве них на ука
које се одра жа ва ју на фи нан сиј ско по сло ва ње. 

Ру ко пис који се дос тав ља уред ниш тву ча со -
пи са не сме бити пре тход но об јав љи ван у да том
об ли ку. На кон про це ду ре про це не од но сно при -
хва та ња рада за об јав љи ва ње, ау то ри по тпи су ју
из ја ву о ори ги нал нос ти ру ко пи са у ко јој се на во -
ди да се ча со пи су пред а ју ау тор ска права.

Дос тиг ну ти ниво ква ли те та ча со пи са у ди -
рек тној је вези са ин те ре со ва њем ау то ра за об јав -
љи ва ње ра до ва у њему. У том смис лу при раз мат -
ра њу ра до ва прве нство има ју ау то ри који су пре -
тплат ни ци на ча со пис Ра чу но во дство, што сва ка -
ко не до во ди у пи та ње основ ни услов за об јав љи -
ва ње, а то је ква ли тет дос тав ље ног рада, који тре -
ба да буде по тврђен у по ступ ку ре цен зи је.

Ре цен зент пред ла же ка те го ри за ци ју рада,
при чему је ре цен зент ано ни ман за ау то ра, као
што је ау тор ано ни ман за ре цен зен та. По из -
врше ној ре цен зи ји ре цен зент може: дати по зи -
тив ну ре цен зи ју, пред ло жи ти до ра ду или дати
не га тив ну ре цен зи ју. 

Рад дос тав љен на об јав љи ва ње у Ра чу но во -
дству тре ба има сле деће ка рак те рис ти ке:
• пре тек ста рада, у гор њем дес ном углу на ве де -

но име и пре зи ме, на учно зва ње; на зив ин сти -
ту ци је од но сно прав ног лица, по сло ви које ау -
тор об ав ља, по штан ска и имејл ад ре са, број те -
ле фо на;

• рад тре ба да буде сас тав љен у елек тон ској
фор ми, у про гра му Word for Windows;

• фонт за цео рад: Times New Roman, ћири ли ца,
ве ли чи на фон та 12;

• осим глав ног на сло ва, на зна ке се могу став ља -
ти за два ни воа под нас ло ва; 

• под нас ло ви, на зи ви та бе ла и илус тра ци ја тре -
ба да буду ну ме ри са ни арап ским бро је ви ма;

• пре по ру че ни обим рада је је дан ау тор ски та -
бак, што из но си 15 стра на (са раз ма ком
између ре до ва 1).

Пос ле на сло ва рада тре ба да буду на ве де ни
ре зи ме и кључ не речи рада, а на кон тога сле ди
сад ржи на дата пре ма струк ту ри: увод, раз ра да
теме и за кљу чак. На кра ју рада на во ди се ко -
ришћена ли те ра ту ра, кла сич на или елек трон -
ска.

Ре зи ме тре ба да сад ржи општи при каз теме,
сврху, ме то до ло ги ју рада, ре зул та те и евен ту ал -
на огра ни че ња ве за на за на учно ис тра жи ва ње, у
об и му до 150 речи (око де сет ре че ни ца). Кључ не
речи тре ба да об ухва та ју на јви ше де сет речи.

Нас лов, ре зи ме и кључ не речи тре ба да буду
на пи са ни на српском и ен глес ком је зи ку. Уко ли -
ко није из вршен пре вод на ве де них де ло ва, ре -
дак ци ја ће орга ни зо ва ти пре вод.

Ли те ра ту ра се на во ди пре ма уо би ча је ном ре -
дос ле ду: пре зи ме и име ау то ра (го ди на из да ња),
на слов рада, из да вач, мес то из да ња и број стра -
не. За ау то ре ра до ва из ча со пи са тре ба на вес ти
на зив и број ча со пи са. Биб ли ог раф ске је ди ни це
би тре ба ло на вес ти аз буч ним ре дом, пре ма пре -
зи ме ну ау то ра. Изво ри са ин тер не та, у навођењу
по сле ин тер нет ад ре се тре ба да има ју у за гра ди
на ве ден да тум рас по ло жи вос ти. Ре дос лед ко -
ришћене ли те ра ту ре под ра зу ме ва навођење ко -
ришћених књи га, за тим збор ни ка ра до ва са на -
учних ску по ва, ча со пи са и на кра ју из во ра са
интернета.

Рад тре ба дос та ви ти на ад ре су елек трон ске
по ште: stojanovicr@srrs.rs и по штом, на ад ре су
‘’Ра чу но во дство’’, Њего ше ва 19, Бе ог рад.

Одго вор ни уред ник 



Извеш тај о раду  IASB-а
Де цем бар, 2014.

Одбор за Међуна род не ра чу но во дстве не
стан дар де (IASB) одржао је јав ну сед ни цу 16. де -
цем бра у се диш ту  IASB у Лон до ну, у Ве ли кој Бри -
та ни ји.  

На днев ном реду биле су сле деће теме: 
• IFRS за SME: Све о бух ват ни пре глед

2012–2014. (До ку мен та ци ја о пла ну рада 5),

• Прег лед по сле им пле мен та ци је: IFRS 3 - Пос -
лов не ком би на ци је (До ку мен та ци је о пла ну
рада 12А-12Б),

• IAS 40 Инвес ти ци о не не крет ни не: ра чу но во -
дстве но об ухва та ње струк ту ре која нема фи -
зич ке ка рак те рис ти ке згра де (До ку мен та ци ја
о пла ну рада 12C),

• Извеш тај о раду IFRIC (До ку мен та ци ја о пла ну
рада 12D),

• Ли зинг (До ку мен та ци ја о пла ну рада 3),

• Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње (До ку мен та -
ци ја о пла ну рада 11).

IFRS за SME: Све о бух ват ни 
пре глед 2012–2014. 

(До ку мен та ци ја о пла ну рада 5)

На сас тан ку одржа ном у но вем бру 2014.  IASB 
је при вео кра ју тех нич ка раз мат ра ња из ме на
IFRS за SME које су ре зул тат по чет ног све о бух -
ват ног пре гле да IFRS за SME. Сход но томе,  IASB
је одржао сас та нак 16. де цем бра ради пре гле да
ко ра ка који су до тада пред узе ти у про це су рада
и до но ше ња одлу ке да ли особ ље тре ба да за поч -
не про цес гла са ња за те из ме не. 

До ку мен та ци ја о пла ну рада 5: Ко ра ци у
про це су рада и одоб ра ва ње гла са ња

 IASB је раз мат рао ко ра ке у про це су рада који
су пред узе ти при раз во ју пред ло га. Сви чла но ви 
IASB су се сло жи ли да пред ло же не из ме не тре ба
да буду при ве де не кра ју без по нов ног из ла га ња.
Сви чла но ви  IASB су по тврди ли да су за до вољ ни
што је  IASB ис пу нио све не опход не ко ра ке у про -
це су рада на про јек ту до тада и сто га су дали
инструк ци је особ љу да за поч не про цес гла са ња о 
из ме на ма IFRS за SME. Један члан  IASB из нео је
на ме ру да из ра зи не сла га ње са об јав љи ва њем
ко нач них из ме на.  

Сле дећи ко ра ци

Особ ље ће за по че ти про цес гла са ња о из ме -
на ма IFRS за SME. Оче ку је се да ће из ме не бити
об јав ље не у првој по ло ви ни 2015. го ди не.  

Неки ко мен та то ри Нац рта за из ла га ње пред -
ло же них из ме на IFRS за SME и неки чла но ви СМЕ
гру пе за им пле мен та ци ју по ста ви ли су општа
пи та ња о IFRS за SME која пре ва зи ла зе де лок руг
све о бух ват ног пре гле да. Та пи та ња су укљу чи ва -
ла, на при мер, под ржа ва ње им пле мен та ци је IFRS 
за SME и веће ан га жо ва ња са стеј кхол де ри ма. 
IASB ће раз мат ра ти ова пи та ња по чет ком 2015.
го ди не за јед но са ко мен та ри ма пру же ним као
одго вор на Пи та ње 7 у Нац рту за из ла га ње о про -
це ду ра ма које окру жу ју будуће пре гле де IFRS за
SME.   

Из рада про фе си о нал них организација



Прег лед по сле им пле мен та ци је: IFRS 3 -
Пос лов не ком би на ци је (До ку мен та ци је о

пла ну рада 12А-12B)

 IASB је 16. де цем бра раз мат рао по врат не ин -
фор ма ци је до би је не у пре гле ду по сле им пле мен -
та ци је (PIR-post-implementation review) о на јзна -
чај ни јим об лас ти ма IFRS 3 - Пос лов не ком би на -
ци је.  IASB је такође рас прав љао о поређењу по -
врат них ин фор ма ци ја које је до био у вези са Зах -
те вом за ин фор ма ци је са пре гле дом ре ле ван тне
ака дем ске ли те ра ту ре.  

У кон тек сту ових раз мат ра ња,  IASB се у на че -
лу сло жио са кла си фи ка ци јом зна ча ја иден ти фи -
ко ва них об лас ти IFRS 3 које је пре по ру чи ло особ -
ље у До ку мен та ци ји о пла ну рада 12Б. Свих чет -
рна ест чла но ва  IASB сло жи ло се са овом одлу -
ком.

Сле дећи ко ра ци 

Особ ље ће за по че ти са из ра дом на црта
Извеш та ја о по врат ним ин фор ма ци ја ма.  IASB
оче ку је да ће Извеш тај о по врат ним ин фор ма ци -
ја ма бити об јав љен у првом квар та лу 2015.

IAS 40 Инвес ти ци о не не крет ни не -
ра чу но во дстве но об ухва та ње струк ту ре

која нема фи зич ке ка рак те рис ти ке згра де
(До ку мен та ци ја о пла ну рада 12C)

 IASB је 16. де цем бра раз мат рао пи та ње о ко -
јем је пре тход но во дио рас пра ву са Ко ми те том за 
ту ма че ње. Пи та ње је било да ли ен ти тет тре ба да 
при ме њу је IAS 40 - Инвес ти ци о не не крет ни не за
ра чу но во дстве но об ухва та ње сре дства, као што
је те ле ко му ни ка ци о ни то рањ, коме не дос та ју
фи зич ке ка рак те рис ти ке згра де, ако ен ти тет из -
нај мљу је так ва сре дства  за куп ци ма ради оства -
ри ва ња при хо да од из да ва ња.  

Ко ми тет за ту ма че ње по ста вио је пи та ње да
ли се овак во сре дство ква ли фи ку је као „гра ђе -
вин ски објекат“ будући да му не дос та ју ка рак те -
рис ти ке које се об ич но ве зу ју за згра де, као што
су зи до ви, по до ви и кров, али је дао под ршку раз -
мат ра њу да ли де лок руг IAS 40 тре ба да се про -
ши ри како би об ухва тао овак ве струк ту ре. Ме -
ђутим, Ко ми тет за ту ма че ње из ра зио је за бри ну -
тост да би такође мог ла да се јаве пи та ња у вези
са дру гим сре дстви ма, као што су ре зер во а ри за
скла диш те ње бен зи на, рек лам ни бил бор ди и
упу тио је ово пи та ње  IASB. 

 IASB је у јулу 2014. го ди не дао упу тство особ -
љу да пред узме пре ли ми нар но ис тра жи ва ње

како би по мог ло  IASB да одлу чи како ће на ста ви -
ти даље. На овом сас тан ку  IASB је раз мат рао кра -
так пре глед про гра ма са рад ње и ана ли зу коју је
об а ви ло особ ље и одлу чио је које будуће мере
тре ба пред узе ти.  IASB је одлу чио да у овом тре -
нут ку не на став ља са да љим ра дом на овом пи та -
њу због тога што из гле да по сто ји огра ни чен за -
хтев за ра чу но во дстве ни ом об ухва та њем ове
врсте сред ста ва на осно ву фер вред нос ти, као и
огра ни че на раз но врсност у прак си. 

Осам од чет рна ест чла но ва  IASB сло жи ло се
са овом одлу ком.

Сле дећи ко ра ци

Није пла ни ран до да тан рад на овом пи та њу.

Извеш тај о раду IFRIC-а 
(До ку мен та ци ја о пла ну рада 12D)

 IASB је до био из веш тај о раду Ко ми те та за
ту ма че ње IFRS („Ко ми тет за ту ма че ње“) са сас -
тан ка одржа ног у но вем бру 2014. Де та љи са овог 
сас тан ка об јав ље ни су у Извеш та ју о раду IFRIC.

Ли зинг (До ку мен та ци ја о пла ну рада 3)

FASB и  IASB (одбо ри) су се сас та ли 16. де цем -
бра 2014. како би на ста ви ли раз мат ра ње пред -
ло га из Нац рта за из ла га ње Ли зинг из маја 2013.
го ди не, кон крет но, како би на ста ви ли рас пра ву
са за јед нич ког сас тан ка Одбо ра одржа ног у
октоб ру 2014. го ди не о де фи ни ци ји ли зин га.  

До ку мен та ци ја о пла ну рада 3А: Де фи ни ци ја
ли зин га - могућност при ли ва  ко рис ти по осно ву
упот ре бе иден ти фи ко ва ног сре дства 

Одбо ри су оквир но одлу чи ли да не укљу чу ју
у де фи ни ци ју ли зин га за хтев да кли јент мора да
има могућност да из ву че ко рис ти из усме ра ва ња
упот ре бе иден ти фи ко ванг сре дства са мос тал но
или за јед но са дру гим сре дстви ма која се про да ју 
за себ но или која се могу на ба ви ти у раз умном
вре мен ском пе ри о ду. У скла ду са тим, ли зинг је
де фи ни сан како су одбо ри оквир но одлу чи ли на
за јед нич ком сас тан ку одржа ном у октоб ру 2014.
го ди не.   

Једа на ест чла но ва  IASB сло жи ло се са овом
одлу ком, а тро је је било про тив. Шест чла но ва
FASB сло жи ло се са овом одлу ком, а је дан је био
про тив. 
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Сле дећи ко ра ци

Одбо ри ће на ста ви ти са сво јим раз мат ра њи -
ма на не ком од будућих сас та на ка одбо ра.

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње
(До ку мен та ци ја о пла ну рада 11)

 IASB је одржао сас та нак 16. де цем бра  како
би на ста вио раз мат ра ње тема које ће бити укљу -
че не у До ку мент за дис ку си ју - Прин ци пи об е ло -
да њи ва ња у окви ру Ини ци ја ти ве за об е ло да њи -
ва ње. Раз мат ра не су сле деће теме:

а. дос лед ност у фи нан сиј ским из веш та ји ма;
и

б. ‘го то ви на и ек ви ва лен ти го то ви не’ и
управ ља ње лик вид ним сре дстви ма.

До ку мен та ци ја о пла ну рада 11А: Дос лед -
ност у фи нан сиј ским из веш та ји ма

 IASB је оквир но одлу чио да:
а. основ ни кон цеп ти дос лед нос ти (ко хе зив -

нос ти) тре ба да буду укљу че ни у при нцип
ко му ни ка ци је о по ве зи ва њу ин фор ма ци ја
у фи нан сиј ским из веш та ји ма пре ма IFRS;
и

б. про ме не  IFRS које про ис ти чу из Ини ци ја -
ти ве за об е ло да њи ва ње не тре ба да об -
ухва та ју за се бан при нцип који за хте ва
дос лед ност на ни воу ком плет ног сета фи -
нан сиј ских из веш та ја.  

Де сет чла но ва  IASB сло жи ло се са овом одлу -
ком, а три чла на  IASB била су про тив. Један члан 
IASB био је одсу тан.

До ку мен та ци ја о пла ну рада 11B: из веш та ји
о то ко ви ма го то ви не - ‘го то ви на и ек ви ва лен ти
го то ви не’ и управ ља ње лик вид ним сре дстви ма

IASB је рас прав љао о до ку мен та ци ји коју је
сас та ви ло Веће за фи нан сиј ско из веш та ва ње Ве -
ли ке Бри та ни је, при чему су из не та оквир на
миш ље ња ње го вог особ ља на сле дећи на чин:  

а. из веш тај о то ко ви ма го то ви не тре ба ло би
да се усме ра ва на  то ко ве го то ви не, а не на
‘го то ви ну  и ек ви ва лен те го то ви не’.

б. из веш тај о то ко ви ма го то ви не тре ба да
на гла ша ва то ко ве го то ви не ен ти те та који
се од но се на лик вид на сре дства и по ли ти -
ку ен ти те та за управ ља ње так вим сре -
дстви ма;   

ц. нето при каз то ко ва го то ви не, осим оних
који се од но се на по слов не ак тив нос ти,
тре ба да буде до пуш тен само за то ко ве го -
то ви не који се од но се на фи нан сиј ске
инстру мен те исте кла се.  

Није до не та ни јед на одлу ка.

Сле дећи ко ра ци

На сас тан ку у ја ну а ру  IASB оче ку је да ће до -
би ти ажу ри ра ни из веш тај о текућем раду на
Ини ци ја ти ви за об е ло да њи ва ње.  

План рада—про јек то ва ни ци ље ви на дан 18. де цем бар 2014.1
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Глав ни про јек ти

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

 2015. Квар тал 1 2015.  Квар тал 2 2015.  Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Пред сто јећи стан дар ди 

 Уго во ри о оси гу ра њу По нов на 
раз мат ра ња   

 Ли зинг   Циљ ни IFRS

Све о бух ват ни пре глед IFRS за SME Циљ ни из ме ње ни IFRS за SME  

Пред сто јећи на црти за из ла га ње

Кон цеп ту ал ни оквир Циљ ни ЕД    

 Објав ље ни до ку мен ти за дис ку си ју 
Ра чу но во дстве но об ухва та ње управ ља ња ди на мич ним
ри зи ком: Прис туп ре ва о ри за ци је по ртфо ли ја мак ро хе -
џин гу [рок за сла ње ко мен та ра био је 17. окто бар 2014.]

Анализа 
ко мен та ра

1)  Извор: http://media.ifrs.org/2014/IASB/Update-December-2014.html
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Активности ве за не за про пи си ва ње цена 
[рок за сла ње ко мен та ра је 15. ја ну ар 2015.]

Јавне 
кон сул та ци је

Пред сто јећи до ку мен ти за дис ку си ју

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње

Прин ци пи об е ло да њи ва ња Циљ ни ДП

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње је по рто фи ло про је ка та ис тра жи ва ња и им пле мен та ци је. 

Про јек ти им пле мен та ци је

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

Изме не ога ни че ног об и ма 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Го диш ња по бољ ша ња 2014-2016. Циљ ни ЕД

Раз јаш ња ва ње кла си фи ка ци је и одме ра ва ња транс -
акција плаћања ак ци ја ма (Пред ло же на из ме на стан дар -
да IFRS 2) 

По нов на 
раз мат ра ња

Кла си фи ка ци ја об а ве за (Пред ло же не из ме не стан дар да IAS 1) Циљ ни ЕД

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње 

Изме не IAS 7 [рок за сла ње ко мен та ра је 17. ап рил 2015.] Јавне 
кон сул та ци је

Ели ми на ци ја до би та ка или гу би та ка који на ста ју из
транс акција између ен ти те та и ње го вог при дру же ног
ен ти те та или за јед нич ког под ухва та (Пред ло же не из ме -
не стан дар да IAS 28)

Циљ ни ЕД

Одме ра ва ње фер вред нос ти: Обра чун ска је ди ни ца [Рок
за сла ње ко мен та ра је 16. ја ну ар 2015.]

Анализа 
ко мен та ра    

Приз на ва ње одло же них по рес ких сред ста ва за не ре а ли -
зо ва не гу бит ке 
(Пред лог из ме на стан дар да IAS 12) [Рок за сла ње ко мен -
та ра је за вршен 18. де цем бра 2014.]

 По нов на 
раз мат ра ња   

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

Прег ле ди по сле им пле мен та ци је 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

IFRS 3 Пос лов не ком би на ци је
Циљ ни из веш тај
о по врат ним ин -
фор ма ци ја ма

  

 

Кон цеп ту ал ни оквир

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Кон цеп ту ал ни оквир Циљ ни ЕД

Истра жи вач ки про јек ти

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Крат ко роч ни и сред њо роч ни про јек ти:

Пос лов не ком би на ци је под за јед нич ком кон тро лом Дис ку си ја одбо ра

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње  

Општи пре глед об е ло да њи ва ња Дис ку си ја одбо ра

Ма те ри јал ност (ма те ри јал ни зна чај) Дис ку си ја одбо ра Циљ ни на црт из -
веш та ја о прак си

Прин ци пи об е ло да њи ва ња Циљ ни ДП

Дис кон тне сто пе Дис ку си ја Одбо ра
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Схе ме за трго ви ну еми си ја ма га со ва Дис ку си ја Одбо ра

Ра чу но во дстве ни ме тод уде ла Дис ку си ја Одбо ра

Фи нан сиј ски инстру мен ти са ка рак те рис ти ка ма ка пи та ла  Дис ку си ја 
одбо ра

Инфла ци ја Дис ку си ја одбо ра

Оба ве зе – из ме не Стан дар да IAS 37  У при пре ми раз ра да про јек та Кон цеп ту ал ног окви ра

Извеш та ва ње о пер фор ман са ма Дис ку си ја одбо ра

Ду го роч ни ји про јек ти: 

Екстрак тив не ак тив нос ти/не ма те ри јал на сре дства/ак -
тив нос ти ис тра жи ва ња и раз во ја

Пре вођење стра не ва лу те

По рез на до би так  Дис ку си ја одбо ра

При ма ња по пре стан ку за пос ле ња (укљу чу јући пен зи је) Дис ку си ја одбо ра

Плаћања ак ци ја ма  Дис ку си ја одбо ра

IASB раз ви ја сво је ис тра жи вач ке ка па ци те те – за де таљ ни је ин фор ма ци је по се ти те IFRS Истра жи вач ки цен тар

Ком пле ти ра ни IFRS

Глав ни про јек ти Да тум об јав -
љи ва ња Сту па на сна гу

Го ди на оче ки -
ва ног по чет ка

при ме не*

IFRS 9 Фи нан сиј ски инстру мен ти јул 2014. 1. ја ну ар 2018. Није одлу че но  

IFRS 14 Ре гу ла тор ни одло же ни ра чу ни ја ну ар 2014. 1. ја ну ар 2016. Није одлу че но

IFRS 15 При хо ди од уго во ра са кли јен ти ма мај 2014. 1. ја ну ар 2017. Није одлу че но

*Прег лед по сле им пле мен та ци је об ич но по чи ње на кон што су нови за хте ви две го ди не при ме њи ва ни на међуна род ном ни воу, што је
об ич но око 30–36 ме се ци по сле да ту ма сту па ња на сна гу.

Изме не ога ни че ног об и ма Да тум об јав -
љи ва ња Сту па на сна гу  

IAS 32: Фи нан сиј ски инстру мен ти: Пре зен та ци ја – пре би -
ја ње фи нан сиј ских сред ста ва и фи нан сиј ских об а ве за
(Изме не стан дар да IAS 32) 

де цем бар 2011. 1. ја ну ар 2014. 

Инвес ти ци о ни ен ти те ти (Изме не Стан дар да IFRS 10, IFRS
12 и IAS 27) окто бар 2012. 1. ја ну ар 2014. 

Обе ло да њи ва ње над окна ди вог из но са за не фи нан сиј ска
сре дства (Изме не стан дар да IAS 36) мај 2013. 1. ја ну ар 2014.

За ме на ста рих де ри ва та но вим и на ста вак ра чу но во -
дства хе џин га 
(Изме не IAS 39)

јун 2013. 1. ја ну ар 2014.

Пла но ви де фи ни са них при ма ња: При ма ња за пос ле них
(Изме не стан дар да IAS 19)

но вем бар 2013. 1. јул 2014.
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Го диш ња по бољ ша ња 2010–2012. 

= IFRS 2 Плаћања ак ци ја ма 

< Де фи ни ци ја усло ва сти ца ња
= IFRS 3 Пос лов не ком би на ци је 

< Ра чу но во дстве но об ухва та ње по тен ци јал -
не на кна де у по слов ној ком би на ци ји

= IFRS 8 Сег мен ти по сло ва ња
< Обје ди ња ва ње сег ме на та по сло ва ња
< Усаг ла ша ва ње сал да имо ви не из веш тај -

них сег ме на та по сло ва ња са сал дом имо -
ви не ен ти те та 

= IFRS 13 Одме ра ва ње фер вред нос ти 

< Крат ко роч на по тра жи ва ња и об а ве зе 
= IAS 16 Нек рет ни не, по стро је ња и опре ма 

< Ме тод ре ва ло ри за ци је—про пор ци о нал но 
пре прав ља ње аку му ли ра не амор ти за ци је 

= IAS 24 Обе ло да њи ва ња по ве за них стра на 

< Услу ге кључ ног ру ко во дства ен ти те та 
= IAS 38 Не ма те ри јал на имо ви на 

< Ме тод ре ва ло ри за ци је—про пор ци о нал но 
пре прав ља ње аку му ли ра не амор ти за ци је

де цем бар 2013. 1 јул 2014.  

Го диш ња по бољ ша ња 2011–2013. 

= IFRS 1 Прва при ме на Међуна род них стан дар да
фи нан сиј ског из веш та ва ња 

< Зна че ње ‘е фек тив них IFRS’
= IFRS 3 Пос лов не ком би на ци је 

< Изу зе ци де лок ру га за за јед нич ке под ухва те 
= IFRS 13 Одме ра ва ње фер вред нос ти 

< Де лок руг па раг ра фа 52 (из узе так у вези по -
ртфо ли ја)

= IAS 40 Инвес ти ци о не не крет ни не 

< Раз јаш ње ње међусоб не везе између стан -
дар да IFRS 3 и IAS 40 при ли ком кла си фи ка -
ци је не крет ни не као ин вес ти ци о не не крет -
ни не или не крет ни не у ко јој бо ра ви влас -
ник

де цем бар 2013. 1. јул 2014.  

Ра чу но во дстве но об ухва та ње сти ца ња учешћа у за јед -
нич ким по сло ва њи ма
(Изме не стан дар да IFRS 11)

мај 2014. 1. ја ну ар 2016.  

Раз јаш ња ва ње при хват љи вих ме то да деп ре ци ја ци је и
амор ти за ци је
(Изме не стан дар да IAS 16 и IAS 38)

мај 2014. 1. ја ну ар 2016.  

По љоп рив ре да: Ви ше го диш ње по љоп рив ред не кул ту ре 
(Изме не IAS 16 и IAS 41) јун 2014. 1. ја ну ар 2016.  

Ме тод уде ла у по је ди нач ним фи нан сиј ским из веш та ји -
ма (Пред ло же не из ме не стан дар да IAS 27) ав густ 2014. 1. ја ну ар 2016. 

Про да ја или ула га ње сред ста ва између ин вес ти то ра И
ње го вог при дру же ног ен ти те та или за јед нич ког под -
ухва та (Пред ло же не из ме не стан дар да IFRS 10 и IAS 28) 

сеп тем бар 2014. 1. ја ну ар 2016. 
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Го диш ња по бољ ша ња 2012-2014.

= IFRS 5 Стал на сре дства која се држе за про да ју и
пре кид по сло ва ња 

Про ме не у на чи ну отуђења
= IFRS 7 Фи нан сиј ски инстру мен ти: Обе ло да њи -

ва ња 
Услуж ни уго во ри
При мен љи вост из ме на IFRS-а 7 на са же те пе ри о -
дич не фи нан сиј ске из веш та је

= IFRS 19 При ма ња за пос ле них
Дис кон тна сто па: пи та ње ре ги о нал ног тржиш та

= IAS 34 Пе ри о дич но фи нан сиј ско из веш та ва ње 
Обе ло да њи ва ње ин фор ма ци ја на дру гом мес ту у
пе ри о дич ном фи нан сиј ском из веш та ју

сеп тем бар 2014. 1. ја ну ар 2016.

Инвес ти ци о ни ен ти те ти: При ме на из узећа од кон со ли до -
ва ња (Изме не стан дар да IFRS 10, IFRS 12 и IAS 28) де цем бар 2014. 1. ја ну ар 2016.

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње 
(Изме не стан дар да IAS 1) де цем бар 2014. 1. ја ну ар 2016.

Ту ма че ња Да тум 
об јав љи ва ња Сту па на сна гу

IFRIC 21 Даж би не мај 2013. 1. ја ну ар 2014.  

Кон сул та ци је о пла ну рада

IASB је по свећен спро вођењу ре дов них јав них кон сул та ци ја о пла ну рада у циљу тра же ња фор мал ног ин пу та о стра теш ком прав цу и
укуп ног ба лан са про гра ма рада. Пов рат не ин фор ма ци је са на ших првих фор мал них кон сул та ци ја об јав ље не су у де цем бру 2012. 

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

2014. 2015. 2016.

Јавне кон сул та ци је на тро го диш њем ни воу  

Ини ци ра ње дру -
гих јав них кон -
сул та ци ја на
тро го диш њем

ни воу

Пре ве ла: Маја Стар че вић Јан ков ски



Извеш тај о раду IASB 
ја ну ар, 2015.

Одбор за Међуна род не ра чу но во дстве не
стан дар де (IASB) одржао је јав ну сед ни цу од
20. до 22. ја ну а ра 2015. го ди не у се диш ту IASB у 
Лон до ну, у Ве ли кој Бри та ни ји. 

На днев ном реду биле су сле деће теме: 
• Ли зинг
• Кон цеп ту ал ни оквир
• IFRS за SME: Све о бух ват ни пре глед

2012–2014.
• Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње
• Изме не уског об и ма стан дар да IAS 19 - При -

ма ња за пос ле них и IFRIC 14 IAS19 - Огра ни -
че ња на сре дства де фи ни са них при ма ња,
за хте ви за ми ни мал ним фи нан си ра њем и
њи хо ва ин те рак ци ја 

• Одме ра ва ње ен ти те та у које се ин вес ти ра
по фер вред нос ти у би лан су успе ха: ал тер -
на ти ва ин вес ти ци ја-по-ин вес ти ци ја или
ал тер на ти ва дос лед не по ли ти ке ,

• Про да ја или ула га ње сред ста ва између ин -
вес ти то ра и ње го вог при дру же ног ен ти -
те та или за јед нич ког под ухва та:
Изме на уског об и ма стан дар да IFRS 10 и

IAS 28, об јав ље но у сеп тем бру 2014. у ин те -
рак ци ји са па раг ра фом 32 IAS 28
• Уго во ри о оси гу ра њу
• Схе ме за трго ви ну еми си ја ма га со ва

Ли зинг (До ку мен та ци ја о пла ну рада 3)
(IASB - са мо е ду ка тив на се си ја)

IASB је одржао еду ка тив ну се си ју 20. ја ну а ра
2015, о сво јим пред ло зи ма који се од но се на ли -

зинг. IASB је такође дис ку то вао о за хте ви ма за
об е ло да њи ва ње за ко рис ни ке ли зин га. 

Није до не та ни јед на одлу ка.

(За јед нич лка се си ја са FASB)

FASB и IASB (одбо ри) одржа ли су сас та нак 21. 
ја ну а ра 2015. го ди не ради на став ка раз мат ра ња
пред ло га Нац рта за из ла га ње из маја 2013. Ли -
зинг (ЕД 2013), кон крет но, дис ку ту јући о за хте -
ви ма за об е ло да њи ва ње за ко рис ни ке ли зин га. 

Општи циљ об е ло да њи ва ња

Одбо ри су одлу чи ли да ко нач ни стан дард о
ли зин гу тре ба да об ухва та циљ об е ло да њи ва ња,
што би ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја
омо гућило да про це не ко ли чи ну, вре ме и не из -
вес ност то ко ва го то ви не који про ис ти чу из ли -
зин га. Одбо ри су такође одлу чи ли да за држе
пред лог из Нац рта за из ла га ње из 2013. ко јим се
за хте ва да ко рис ник ли зин га раз мот ри сте пен
де та ља не опхо дан да би се по сти гао циљ об е ло -
да њи ва ња. Сви чла но ви FASB и сви чла но ви IASB
су се сло жи ли. 

Кван ти та тив ни за хте ви који се од но се на
об е ло да њи ва ње 

Одбо ри су одлу чи ли да не за држе пред лог из
2013. ко јим се од ко рис ни ка ли зин га за хте ва да
об е ло да ни усаг ла ша ва ње по чет них и за вршних
би лан са сво јих об а ве за по осно ву ли зин га. Сви
чла но ви FASB и сви чла но ви IASB су се сло жи ли.



IASB је такође одлу чио да не за држи пред лог из
Нац рта за из ла га ње из 2013. ко јим се од ко рис ни -
ка ли зин га за хте ва да об е ло да ни усаг ла ша ва ње
по чет них и за вршних би лан са за сре дства са пра -
вом упот ре бе (ROU). Два на ест чла но ва IASB се
сло жи ло. 

FASB је одлу чио да за хте ва од ко рис ни ка ли -
зин га да об е ло да ни сле деће кван ти та тив не
став ке: 
а. рас ход по осно ву ли зин га типа А, одво -

јен између амор ти за ци је сред ста ва са
пра вом упот ре бе (ROU) и ка ма те по
осно ву ли зин га. Сви чла но ви FASB су се
сло жи ли;

б. рас ход по осно ву ли зин га типа Б. Сви
чла но ви FASB су се сло жи ли;

ц. рас ход по осно ву крат ко роч ног ли зин га,
ис кљу чу јући рас хо де који се од но се на
ли зинг са тра ја њем од ме сец дана или
мање. Пет чла но ва FASB се сло жи ло; 

д. про мен љи ви рас ход по осно ву ли зин га.
Сви чла но ви FASB су се сло жи ли;

е. при ход по осно ву под ли зин га. Сви чла -
но ви FASB су се сло жи ли;

ф. го то ви ну плаћену за из но се об ухваћене
одме ра ва њем об а ве за по осно ву ли зин -
га, одво је на између то ко ва го то ви не из
по сло ва ња и фи нан сиј ских то ко ва го то -
ви не и између ли зин га Типа А и Типа Б.
Че ти ри чла на FASB су се сло жи ла;

г. до дат не не го то вин ске ин фор ма ци је о
об а ве за ма по осно ву ли зин га које про ис -
ти чу из сти ца ња сред ста ва са пра вом
упот ре бе (ROU), одво је них између ли -
зин га Типа А и Типа Б. Шест чла но ва
FASB се сло жи ло; 

х. по нде ри са ни про сек пре оста лог тра ја ња 
ли зин га, об е ло да њен одво је но за ли -
зинг Типа А и Типа Б. Сви чла но ви FASB
су се сло жи ли;

и. по нде ри са ни про сек дис кон тне сто пе
ли зин га Типа Б од да ту ма из веш та ва ња.
Сви чла но ви FASB су се сло жи ли;

ј. до би ци и гу би ци који про ис ти чу из
транс акција про да је и по врат ног ли зин -
га. Сви чла но ви FASB су се сло жи ли. 

FASB је одлу чио да од ко рис ни ка ли зин га не
за хте ва да пре зен ту ју об е ло да њи ва ња у фор ма -
ту та бе ле. Пет чла но ва FASB се сло жи ло. 

FASB је одлу чио да раз јас ни да став ке рас хо -
да које су об е ло да ње не такође тре ба да об ухва -
та ју из но се ка пи та ли зо ва не као део на бав не
цене не ког дру гог сре дства. Шест чла но ва FASB
се сло жи ло.

IASB је одлу чио да од ко рис ни ка ли зин га за -
хте ва да об е ло да не сле деће кван ти та тив не став -
ке: 
а. амор ти за ци ју сред ста ва са пра вом упот -

ре бе, под е ље них по кла са ма основ ног
сре дства. Свих чет рна ест чла но ва IASB
се сло жи ло; 

б. ка ма ту на об а ве зе по осно ву ли зин га.
Свих чет рна ест чла но ва IASB се сло жи -
ло;

ц. рас ход по осно ву крат ко роч ног ли зин га,
ис кљу чу јући рас хо де који се од но се на
ли зинг са тра ја њем од ме сец дана или
мање. Једа на ест чла но ва IASB се сло жи -
ло, а тро је се није сло жи ло; 

д. рас ход по осно ву ли зин га сред ста ва
мале вред нос ти. Три на ест чла но ва IASB
се сло жи ло, а је дан се није сло жио;

е. рас ход по осно ву про мен љи вог ли зин га.
Свих чет рна ест чла но ва IASB се сло жи ло;

ф. при ход од под ли зин га сред ста ва са пра -
вом упот ре бе. Де сет чла но ва IASB се сло -
жи ло, а чет во ро се није сло жи ло;

г. уку пан одлив го то ви не за ли зинг. Три -
на ест чла но ва IASB се сло жи ло, а је дан
се није сло жио;

х. до дат ке сре дстви ма са пра вом упот ре бе. 
Свих чет рна ест чла но ва IASB се сло жи -
ло;

и. до бит ке и гу бит ке који про ис ти чу из
транс акција про да је и по врат ног лиз ни -
га. Де сет чла но ва IASB се сло жи ло, а чет -
во ро се није сло жи ло;

ј. за вршну књи го во дстве ну вред ност
сред ста ва са пра вом упот ре бе, под е ље -
них по кла си основ ног сре дства. Свих
чет рна ест чла но ва IASB се сло жи ло.

IASB је такође одлу чио да за хте ва од ко рис -
ни ка ли зин га да пре зен ту је:
• сва об е ло да њи ва ња ко рис ни ка ли зин га у јед -

ној на по ме ни или по себ ном одељ ку у сво јим
фи нан сиј ским из веш та ји ма. Де сет чла но ва
IASB се сло жи ло, а чет во ро се није сло жи ло; 

• кван ти та тив на об е ло да њи ва ња ко рис ни ка
ли зин га у фор ма ту та бе ле, осим уко ли ко није
при клад ни ји неки дру ги фор мат. Де вет чла но -
ва IASB се сло жи ло, а пе то ро се није сло жи ло. 

FASB је одлу чио да за држи пред лог Нац рта за 
из ла га ње из 2013. да ко рис ник ли зин га об е ло да -
њу је ана ли зу дос пећа сво јих об а ве за по осно ву
ли зин га, где су при ка за ни не дис кон то ва ни то -
ко ви го то ви не на го диш њој осно ви на јма ње за
сва ку од првих пет го ди на и укуп ни из но си за
пре оста ле го ди не, и усаг ла ша ва ња не дис кон то -
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ва них то ко ва го то ви не са дис кон то ва ним об а ве -
за ма по осно ву ли зин га у из веш та ју о фи нан сиј -
ској позицији. 

Сви чла но ви FASB су се сло жи ли.
FASB је одлу чио да не за држи пред лог Нац -

рта за из ла га ње из 2013. ко јим се од ко рис ни ка
ли зин га за хте ва да об е ло да ни ана ли зу дос пећа
за об а ве зе које не пред став ља ју ком по нен те ли -
зин га, а које се од но се на ли зинг. Шес то ро чла но -
ва FASB се сло жи ло. 

FASB је одлу чио да од ко рис ни ка ли зин га не
за хте ва да об ез бе де ква ли та тив на об е ло да њи -
ва ња по сто ја ња и усло ва зна чај них об а ве за које
нису ком по нен те ли зин га које је пре узео као ре -
зул тат за кљу чи ва ња уго во ра о ли зин гу. Че ти ри
чла на FASB су се сло жи ла. 

IASB је одлу чио да од ко рис ни ка ли зин га тре -
ба да се за хте ва да об е ло да ни ана ли зу дос пећа
ње го вих об а ве за по осно ву ли зин га у скла ду са
па раг ра фи ма 39 и Б11 стан дар да IFRS 7 Фи нан -
сиј ски инстру мен ти: об е ло да њи ва ња. Од ко рис -
ни ка ли зин га за хте ва ло би се да об е ло да не ову
ана ли зу дос пећа одво је но од ана ли за дос пећа
дру гих фи нан сиј ских об а ве за. Сви чла но ви IASB
су се сло жи ли. 

Ква ли та тив ни за хте ви који се од но се на
об е ло да њи ва ња

FASB је одлу чио да за држи ква ли та тив не за -
хте ве об е ло да њи ва ња пред ло же не у Нац рту за
из ла га ње из 2013, ко ји ма се од ко рис ни ка ли зин -
га за хте ва да об е ло да ни сле деће ква ли та тив не
став ке: 
a. Инфор ма ци је о при ро ди сво јих ли зин -

га (и под ли зин га), укљу чу јући: 
i. општи опис ових ли зин га;
ii. осно ву и усло ве и тра ја ње, пре ма

ко ји ма су утврђена плаћања про -
мен љи вих ли зин га;

iii. по сто ја ње, и усло ве, опци ја да се
про ду жи или пре ки не ли зинг.
Ко рис ник ли зин га тре ба да об ез -
бе ди на ра тив но об е ло да њи ва ње
опци ја које се при зна ју као сре -
дства са пра вом упот ре бе и об а -
ве за по осно ву ли зин га и оних
које то нису; 

iv. по сто ја ње, и усло ве, га ран ци ја са
ре зи ду ал ном вред ношћу које об ез -
беђује ко рис ник ли зин га; и 

v. огра ни че ња или за бра не које намеће
ли зинг.

б. Инфор ма ци је о ли зин гу који још није по -
чео, али може да узро ку је зна чај на пра ва 
и об а ве зе за ко рис ни ка ли зин га. 

ц. Инфор ма ци је о зна чај ним пре тпос тав ка -
ма и про суђива њи ма до не тим при ли ком 
при ме не за хте ва из стан дар да о ли зин -
гу, што може да об ухва та сле деће:
i. утврђива ње да ли уго вор сад ржи

ли зинг;
ii. рас по де лу на кна де у уго во ру из -

међу ли зин га и ком по нен ти које не 
чине део ли зин га; и

iii. одређива ње дис кон тне сто пе.
д. Глав не усло ве и тра ја ње транс акција

про да је и по врат ног ли зин га.
е. Да ли је из аб ра на ра чу но во дстве на по -

ли ти ка за из узе так крат ко роч них ли -
зин га. 

Че ти ри чла на FASB су се сло жи ла.
При ли ком опи си ва ња сте пе на де таљ нос ти у

ко јем ква ли та тив на об е ло да њи ва ња тре ба да
буду пре зен то ва на, FASB је одлу чио да не укљу -
чи упу тство о дис аг ре га ци ји, слич но упу тству у
Теми 606 о при хо ду од уго во ра са кли јен ти ма. 

Че ти ри чла на FASB су се сло жи ла. 
IASB је одлу чио да не за држи ква ли та тив не

за хте ве у вези са об е ло да њи ва њем, пред ло же не у
Нац рту за из ла га ње из 2013. и да, умес то тога, од
ко рис ни ка ли зин га за хте ва да об е ло да ни до вољ -
но до дат них ин фор ма ци ја како би се ис пу нио
општи циљ об е ло да њи ва ња. IASB је одлу чио да
до пу ни овај за хтев лис том по себ них ци ље ва об е -
ло да њи ва ња и да укљу чи илус тра тив не при ме ре
у ко нач ни стан дард о ли зин гу, ради по ка зи ва ња
како ко рис ник ли зин га може да се ускла ди са
овим за хте вом. Сви чла но ви IASB су се сло жи ли. 

Раз мат ра ња по слов них ен ти те та 
који нису јав ни

FASB је одлу чио да не об ез беђује на зна че но
осло бађање од за хте ва об е ло да њи ва ња за по -
слов не ен ти те те који нису јав ни (од но сно, све
дру ге ен ти те те, осим јав них по слов них ен ти те -
та). Сход но томе, па кет об е ло да њи ва ња за ко -
рис ни ке ли зин га јед на ко је при мен љив и на јав -
не по слов не ен ти те те и на ен ти те те који нису
јав ни. Сви чла но ви FASB су се сло жи ли. 
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Сле дећи ко ра ци

Одбо ри ће на ста ви ти сво ја раз мат ра ња на
не ком од будућих сас та на ка.

Кон цеп ту ал ни оквир (До ку мен та ци ја о
пла ну рада 10)

IASB је 21. ја ну а ра раз мат рао пи та ња која су
на ста ла то ком из ра де Нац рта за из ла га ње Кон -
цеп ту ал ног окви ра (Нацрт за из ла га ње). 

До ку мен та ци ја о пла ну рада 10: 
пре оста ла пи та ња

IASB је оквир но одлу чио да:
а. опи ше ре ле ван тност, вер ни при каз и

огра ни че ње у смис лу ис пла ти вос ти као
кри те ри ју ме за при зна ва ње, а не као
фак то ре које тре ба раз мат ра ти при ли -
ком одлу чи ва ња да ли тре ба при зна ти
одређено сре дство или об а ве зу. Два на -
ест чла но ва IASB се сло жи ло са овом
одлу ком, а два чла на IASB се нису сло жи -
ла; 

б. за ме ни из раз ‘је спо со бан да’ из ра зом
‘има по тен ци јал да’ у де фи ни ци ји еко -
ном ског ре сур са. Сход но томе, Нацрт за
из ла га ње би де фи ни сао еко ном ске ре -
сур се на сле дећи на чин: 

Еко ном ски ре сур си пред став ља ју пра во које
има по тен ци јал да ство ри еко ном ске ко рис ти. 

Сви чла но ви IASB су се сло жи ли са овом одлу -
ком. 

По ред тога, IASB је оквир но по тврдио да
Нацрт за из ла га ње тре ба да об ухва та:
а. кон цепт да при хо ди и рас хо ди који су

укљу че ни у би ланс успе ха:
i. при ка зу ју по враћај који је ен ти тет

оства рио у смис лу сво јих еко ном -
ских ре сур са то ком да тог пе ри о да;
и 

ii. об ез беђују ин фор ма ци је ко рис не
за про це ну из гле да будућих то ко ва 
го то ви не. 

Међутим, IASB је оквир но одлу чио да не опи -
ше овај кон цепт као циљ би лан са успе ха. 

Два на ест чла но ва IASB се сло жи ло са овом
одлу ком, а два чла на IASB се нису сло жи ла; 
б. из ја ву да фи нан сиј ски из веш та ји тре ба

да буду сас тав ље ни са ста но виш та из -
веш тај ног ен ти те та као це ли не. Два на -
ест чла но ва IASB се сло жи ло са овом

одлу ком, а два чла на IASB се нису сло жи -
ла. 

Сле дећи ко ра ци

IASB пла ни ра да об ја ви Нацрт за из ла га ње у
првом квар та лу 2015.

IFRS за SME: Све о бух ват ни пре глед за пе ри од
2012–2014. (До ку мен та ци ја о пла ну рада 5)

IASB је одржао сас та нак 21. ја ну а ра 2015.
ради раз мат ра ња пи та ња на ста лих то ком про це -
са гла са ња о из ме на ма IFRS за SME. Ове из ме не
ре зул тат су по чет ног све о бух ват ног пре гле да
IFRS за SME. Пи та ње се од но си ло на пре лаз не за -
хте ве за опци ју при ме не мо де ла ре ва ло ри за ци је
за не крет ни не, по стро је ња и опре му. IASB је
одлу чио да за хте ва про спек тив ну при ме ну
опци је ко ришћења мо де ла ре ва ло ри за ци је од
по чет ка пе ри о да у ко јем ен ти тет први пут усва ја
из ме не. 

Сви чла но ви IASB су се сло жи ли.

Сле дећи ко ра ци

Објав љи ва ње из ме на оче ку је се у првој по ло -
ви ни 2015. го ди не.

IASB ће на сас тан ку у феб ру а ру 2015. раз мат -
ра ти про це ду ре које окру жу ју будуће пре гле де
IFRS за SME .

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње
(До ку мен та ци ја о пла ну рада 11)

(еду ка тив на се си ја IASB )

До ку мен та ци ја о пла ну рада 11А: 
ажу ри ра ње про јек та

IASB је одржао сас та нак 22. ја ну а ра ради до -
би ја ња но вих ин фор ма ци ја о текућем раду на
Ини ци ја ти ви за об е ло да њи ва ње. Нове ин фор ма -
ци је об ухва та ле су пре глед ак тив нос ти које за -
јед но чине Ини ци ја ти ву за об е ло да њи ва ње, као
и на пре до ва ња ових ак тив нос ти у од но су на
план који се сас то ји из де сет та ча ка који је на ја -
вио Ханс Хо о гер ворст у јуну 2013. IASB је такође
до био нове ин фор ма ци је о про јек ту Про фи ли за -
кон ских ка те го ри за ци ја и кла си фи ка ци ја IFRS.

Није до не та ни јед на одлу ка.
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Сле дећи ко ра ци

На сас тан ку у феб ру а ру IASB ће раз мат ра ти
ин фор ма ци је које се не од но се на IFRS у ком плет -
ном сету фи нан сиј ских из веш та ја и сад ржај на -
по ме на као део про јек та Прин ци пи об е ло да њи -
ва ња. 

Изме не уског об и ма стан дар да IAS 19 -
При ма ња за пос ле них и IFRIC 14 IAS 19
-Огра ни че ња сре дства де фи ни са них
при ма ња, за хте ви за ми ни мал ним

фи нан си ра њем и њи хо ва ин те рак ци ја
(До ку мен та ци ја о пла ну рада 12А-12C)

IASB је раз мат рао пре по ру ке Ко ми те та за ту -
ма че ње IFRS да се из ме не IAS 19 и IFRIC 14. 

До ку мен та ци ја о пла ну рада 12B: Дос туп -
ност ре фун ди ра ња су фи ци та из пла на де фи ни са -
них при ма ња када не за вис ни по ве ре ник има јед -
нос тра на овлашћења 

IASB је раз мат рао пре по ру ку Ко ми те та за ту -
ма че ње да се раз јас ни да ли овлашћење по ве ре -
ни ка да повећа ко рис ти или да за врши план ути -
че на бе зус лов но пра во по сло дав ца на ре фун ди -
ра ње су фи ци та и, са мим тим, у скла ду са IFRIC 14, 
огра ни ча ва при зна ва ње сре дства. 

На овом сас тан ку IASB се оквир но сло жио са
пре по ру ком Ко ми те та за ту ма че ње да IFRIC 14 тре -
ба да буде из ме њен како би се раз јас ни ло сле деће: 
а. Износ су фи ци та који ен ти тет при зна је

као сре дство на осно ву будућег ре фун -
ди ра ња не тре ба да об ухва та из но се за
које нека дру га стра на (на при мер, по ве -
ре ник пла на) има јед нос тра но ов лаш ће -
ње за ко ришћење у дру ге сврхе (на
при мер, ради повећања ко рис ти чла но -
ва пла на);

б. Енти тет не тре ба да пре тпос тав ља по -
сте пе но из ми ре ње пла на као што је опи -
са но у па раг ра фу 11(b) IFRIC 14 ако
дру га стра на може јед нос тра но да одлу -
чи да за врши план и спре чи по сте пе но
из ми ре ње;

ц. Јед нос тра но овлашћење дру ге стра не да
купи ану и те те или да до не се дру ге одлу -
ке о ин вес ти ра њу без про ме не обећања
о пен зи ја ма је овлашћење за до но ше ње
одлу ка о ин вес ти ра њу и сто га се раз ли -
ку је од овлашћења за за врша ва ње пла на 
пу тем из ми ре ња об а ве за из пла на, или
овлашћења за ко ришћење су фи ци та
ради повећања ко рис ти; 

д. Када ен ти тет утврди дос туп ност ре фун -
да ци је или сма ње ња у будућим доп ри -

но си ма, ен ти тет тре ба да узме у об зир
за кон ске за хте ве који су до не ти, као и
усло ве који су уго вор но уго во ре ни и
евен ту ал не из ве де не об а ве зе. 

IASB се оквир но сло жио са пре по ру ком Ко -
ми те та за ту ма че ње да IAS 19 тре ба да буде из ме -
њен како би се раз јас ни ло да, када дође до из ме -
не, огра ни че ња или из ми ре ња пла на:
a. до би так или гу би так по из ми ре њу или

про шлим услу га ма тре ба да се из ра чу -
на ва ју и при зна ју у би лан су успе ха у
скла ду са па раг ра фи ма 99-112 IAS 19; и 

b. ен ти тет тре ба по но во да про це ни гор -
њу гра ни цу сре дства која ће се при ме -
ни ти на ажу ри ра ни су фи цит, а
ко ри го ва ње гор ње гра ни це сре дства
тре ба при зна ти у оста лом укуп ном ре -
зул та ту као што се за хте ва у па раг ра -
фу 57(d)(iii) IAS 19.

IASB се такође оквир но сло жио са за па жа -
њем Ко ми те та за ту ма че ње да, када на ста не
за кон ска или из ве де на об а ве за ен ти те та да
повећа ко рис ти у скла ду са па раг ра фом 61 IAS
19, ен ти тет тре ба да при ка же ту об а ве зу при
одме ра ва њу об а ве за де фи ни са них при ма ња, у
скла ду са па раг ра фом 88 IAS 19. 

Свих чет рна ест чла но ва IASB се сло жи ло. 

До ку мен та ци ја о пла ну рада 12C: по нов но
одме ра ва ње при из ме ни, огра ни че њу или

из ми ре њу пла на 

Па раг раф 99 IAS 19 за хте ва од ен ти те та да
по но во одме ри нето об а ве зу (сре дство) за де -
фи ни са но при ма ње када дође до из ме не, огра -
ни че ња или из ми ре ња пла на. IASB је раз мот -
рио пре по ру ку Ко ми те та за ту ма че ње да се
раз јас ни из ра чу на ва ње трош ко ва текућих
услу га и нето ка ма та у овим окол нос ти ма. 

На овом сас тан ку IASB се оквир но сло жио
са пре по ру ком Ко ми те та за ту ма че ње да IAS 19 
тре ба да се из ме ни како би се раз јас ни ло да: 
а. Када се нето об а ве за (сре дство) за де -

фи ни са на при ма ња по но во одме ра ва у
скла ду са па раг ра фом 99 IAS 19: 
i. тро шак текућих услу га и нето ка -

ма та за пре оста ли пе ри од на кон
по нов ног одме ра ва ња тре ба да се
утврди помоћу пре тпос тав ки које
се при ме њу ју на по нов но одме ра -
ва ње; и 

ii. ен ти тет тре ба да из ра чу на нето
ка ма ту за пре оста ли пе ри од на
осно ву по нов но одме ре не нето
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об а ве зе (сре дства) за де фи ни са -
но при ма ње;

б. Тро шак услу га у текућем из веш тај ном
пе ри о ду пре из ме не или огра ни че ња
пла на је тро шак текућих услу га и на
њега не тре ба да ути че тро шак про -
шлих услу га, нити тре ба да буде укљу -
чен у тро шак про шлих услу га.

IASB се оквир но сло жио са за па жа њем Ко -
ми те та за ту ма че ње да се за хте ви за одме ра ва -
ње нето об а ве зе (сре дства) за де фи ни са но
при ма ње одређују „од пла на до пла на“. 

Једа на ест чла но ва IASB се сло жи ло, а тро је
се није сло жи ло.

Пре лаз не одред бе и прво усва ја ње из ме на у
До ку мен та ци ји о пла ну рада 12Б и 12Ц 

IASB се такође сло жио да:
а. Енти тет тре ба да при ме њу је из ме не

IFRIC 14 и IAS 19 рет рос пек тив но, али
да тре ба дати из узеће од рет рос пек -
тив ног ко ри го ва ња књи го во дстве не
вред нос ти сред ста ва која об ухва та ју
трош ко ве за при ма ња за пос ле них, али
су из ван де лок ру га IAS 19 (на при мер,
за ли хе); 

б. Ра ни ја при ме на из ме на стан дар да IAS
19 тре ба да буде доз во ље на;

ц. Изме на стан дар да IFRS 1 - Прва при ме -
на међуна род них стан дар да фи нан сиј -
ског из веш та ва ња није не опход на.

Свих чет рна ест чла но ва IASB се сло жи ло.

Сле дећи ко ра ци

IASB пла ни ра да спо ји пред ло ге опи са не у
До ку мен та ци ји о пла ну рада 12Б и До ку мен та -
ци ји о пла ну рада 12C у јед ну из ме ну и раз мот -
риће про цес рада пред узет у вези са овим
пред ло же ним из ме на ма на не ком од будућих
сас та на ка. 

Одме ра ва ње ен ти те та у које се ин вес ти ра
по фер вред нос ти кроз би ланс успе ха:

ал тер на ти ва ин вес ти ци ја-по-ин вес ти ци ја
или ал тер на ти ва дос лед не по ли ти ке

(До ку мен та ци ја о пла ну рада 12Д) 

Па раг раф 18 IAS 28 - Инвес ти ци је у при дру -
же не ен ти те те и за јед нич ке под ухва те доз во -
ља ва дру га чи ју осно ву одме ра ва ња када ин -
вес ти ци ју у при дру же ни ен ти тет или за јед -
нич ки под ухват држи ен ти тет који је орга ни -

за ци ја ви со ко ри зич ног ула гач ког ка пи та ла
или неки дру ги ен ти тет који се ква ли фи ку је.
Када ин вес ти ци ју у при дру же ни ен ти тет и или
за јед нич ки под ухват држи ова кав ен ти тет, он
може одлу чи ти да одме ра ва ту ин вес ти ци ју по
фер вред нос ти у би лан су успе ха. 

У но вем бру 2014. го ди не Ко ми тет за ту ма -
че ње IFRS је раз мат рао да ли је овај из бор дос -
ту пан на бази ин вес ти ци ја-по-ин вес ти ци ја
или се ода бир мора при ме њи ва ти дос лед но на
одме ра ва ње свих при дру же них ен ти те та и за -
јед нич ких под ухва та. IASB је на по ме нуо да је у
ре ви ди ра њи ма IAS 28 из 2011. го ди не на ме ра -
вао да пре не се не из ме ње ни из бор одме ра ва ња
који је био дос ту пан у пре тход ној вер зи ји
стан дар да. IASB је сто га оквир но одлу чио да
раз јас ни да је из бор дос ту пан на бази ин вес ти -
ци ја-по-ин вес ти ци ја. 

По ред тога, ен ти тет који није ин вес ти ци о -
ни ен ти тет може има ти при дру же ни ен ти тет
или за јед нич лки под ухват који је ин вес ти ци о -
ни ен ти тет. IASB је на по ме нуо да па раг раф 36А
IAS 28 овак вом ен ти те ту доз во ља ва из бор да
за држи одме ра ва ња фер вред нос ти које је ко -
рис тио тај ин вес ти ци о ни ен ти тет или за јед -
нич ки под ухват при ли ком при ме не ме то да
уде ла. IASB је одлу чио да раз јас ни да је овај из -
бор такође дос ту пан на бази ин вес ти ци -
ја-по-ин вес ти ци ја. 

Де сет чла но ва IASB се сло жи ло са овом
одлу ком, а чет во ро се није сло жи ло. 

Сле дећи ко ра ци

IASB ће пред ло жи ти ове из ме не у окви ру
про це са Го диш њих по бољ ша ња. 

Про да ја или ула га ње сред ста ва између
ин вес ти то ра и ње го вог при дру же ног

ен ти те та или за јед нич ког под ухва та:
Изме на уског об и ма IFRS 10 и IAS 28,
об јав ље но 2014. - у ин те рак ци ји са

па раг ра фом 32 IAS 28 (До ку мен та ци ја о
пла ну рада 12Е)

IASB је раз мат рао не пла ни ра ну по сле ди цу
из ме не уског об и ма IFRS 10 - Кон со ли до ва ни
фи нан сиј ски из веш та ји и IAS 28 - Инвес ти ци је у
при дру же не ен ти те те и за јед нич ке под ухва те
која је об јав ље на у сеп тем бру 2014. Ова из ме на
за хте ва ла је да, у одређеним окол нос ти ма, део
до би ти која на ста је по осно ву гу бит ка кон тро -
ле над за вис ним ен ти те том не тре ба да се при -
зна је. Ове окол нос ти на ста ју када ен ти тет за -
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држа ва ин вес ти ци ју у бив шем за вис ном ен ти -
те ту и има зна ча јан ути цај или за јед нич ку кон -
тро лу над тим бив шим за вис ним ен ти те том.
Зах те ва се да део до би ти који није при знат
буде укло њен из књи го во дстве не вред нос ти
за држа не ин вес ти ци је у бив шем за вис ном ен -
ти те ту.

IASB је об а веш тен да је укла ња ње до би ти
које се за хте ва из ме ном из сеп тем бра 2014. го -
ди не, чини се, у су ко бу са па раг ра фом 32(b) IAS
28, што за хте ва да ен ти тет при зна као при ход
сва ки ви шак фер вред нос ти нето сред ста ва
сте че ног при дру же ног ен ти те та (или за јед -
нич ког под ухва та) из над на бав не вред нос ти
тог при дру же ног ен ти те та (или за јед нич ког
под ухва та). При ме на за хте ва па раг ра фа 32(b)
IAS 28 у огра ни че ним окол нос ти ма које су опи -
са не доп ри не ла би стор ни ра њу укла ња ња до -
би ти које се за хте ва из ме ном из сеп тем бра
2014. 

IASB је оквир но одлу чио да раз јас ни за хте -
ве IFRS 10 и IAS 28 пу тем:
а. из ме не IFRS 10 са ци љем об јаш ња ва ња

да је, под огра ни че ним усло ви ма који
су опи са ни, на бав на вред ност при ли -
ком по чет ног при зна ва ња за држа не
ин вес ти ци је, фер вред ност те ин вес -
ти ци је; и да сви до би ци или гу би ци
пред став ља ју на кнад но ко ри го ва ње; и 

б. из ме не IAS 28 за окол нос ти у ко ји ма:
i. при дру же ни ен ти тет или за јед -

нич ки под ухват на ста је из ре зи ду -
а ла ка ма те за држа не на кон
гу бит ка кон тро ле над за вис ним
ен т и те том; и 

ii. тај при дру же ни ен ти тет или за јед -
нич ки под ухват не об ухва та ју по -
сло ва ње;

у циљу об јаш ња ва ња да је, за сврхе ра чу но во -
дства сти ца ња, које се за хте ва у па раг ра фу 32
овог стан дар да, на бав на вред ност при ли ком по -
чет ног при зна ва ња тог при дру же ног ен ти те та
или за јед нич ког под ухва та фер вред ност ин вес -
ти ци је на да тум на који је из губ ље на кон тро ла и
одређује се пре евен ту ал ног укла ња ња до би та ка 
или гу би та ка које се за хте ва па раг ра фом 99А
IFRS 10. 

IASB је такође оквир но одлу чио да пред ло жи
одла га ње да ту ма сту па ња на сна гу из ме на из
сеп тем бра 2014, IFRS 10 и IAS 28, у свет лу ин те -
рак ци је између пред ло же ног раз јаш ње ња и из -
ме на из сеп тем бра 2014. го ди не. IASB пла ни ра да

да тум сту па ња на сна гу овог пред ло га и из ме на
из 2014. го ди не буде исти. 

Свих чет рна ест чла но ва IASB се сло жи ло.
Сле дећи ко ра ци
IASB оче ку је да пре глед про це са рада за ове

из ме не об а ви на не ком од будућих сас та на ка.
IASB пла ни ра да об је ди ни ове пред ло же не из ме -
не са дру гим пред ло зи ма за из ме ну IAS 28 који су
већ из гла са ни. Оче ку је са да Нацрт за из ла га ње
буде об јав љен у дру гом квар та лу 2015. го ди не. 

Уго во ри о оси гу ра њу 
(До ку мен та ци ја о пла ну рада 2)
(се си ја до но ше ња одлу ка IASB )

IASB је одржао сас та нак 22. ја ну а ра 2015.
ради рас прав ља ња о олак ши ца ма за пре лаз ни
пе ри од у свет лу чи ње ни це да ће на јра ни ји
могући да тум сту па ња на сна гу но вог стан дар да
о уго во ри ма о оси гу ра њу бити на кон об а вез ног
да ту ма сту па ња на сна гу IFRS 9 - Фи нан сиј ски
инстру мен ти. 

IASB је оквир но по трвдио пред ло ге олак ши -
ца за пре лаз ни пе ри од у Нац рту за из ла га ње из
2013. го ди не, да, при ли ком по чет не при ме не но -
вог стан дар да о уго во ри ма о оси гу ра њу: 
а. ен ти те ту се доз во ља ва да из но ва на зна -

чи фи нан сиј ска сре дства по фер вред нос -
ти која су одме ре на по фер вред нос ти у
би лан су ста ња, ради укла ња ња (или зна -
чај ног сма ње ња) ра чу но во дстве ног не -
сла га ња у скла ду са па раг ра фом 4.1.5
IFRS 9; 

б. од ен ти те та се за хте ва да опо зо ве пре -
тход на на зна ча ва ња у опци ји фер вред -
нос ти за фи нан сиј ска сре дства ако
ра чу но во дстве но не сла га ње које је до -
ве ло до пре тход ног на зна ча ва ња у скла -
ду са па раг ра фом 4.1.5 IFRS 9 више не
по сто ји; и

ц. ен ти те ту се доз во ља ва да из но ва на зна -
чи ин вес ти ци ју у инстру мент ка пи та ла
одме рен по фер вред нос ти кроз оста ли
уку пан ре зул тат у скла ду са па раг ра фом
5.7.5 IFRS 9 и доз во ље но му је да опо зо ве 
пре тход на на зна ча ва ња.

Свих чет рна ест чла но ва IASB се сло жи ло са
овом одлу ком.

IASB је оквир но одлу чио да:
а. раз мот ри об ез беђива ње до дат них олак -

ши ца за пре лаз ни пе ри од ко ји ма се ен -
ти те ту доз во ља ва или се од њега
за хте ва да по но во про це ни мо дел по сло -
ва ња за фи нан сиј ска сре дства на да тум
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по чет не при ме не но вог стан дар да о уго -
во ри ма о оси гу ра њу. Ова по нов на про це -
на била би за сно ва на на усло ви ма за
про це ну мо де ла по сло ва ња у па раг ра -
фи ма 4.1.2(а) или 4.1.2А(а) IFRS 9 и чи -
ње ни ца ма и окол нос ти ма које по сто је
на да тум прве при ме не но вог стан дар да
о уго во ри ма о оси гу ра њу; и

б. не раз мат ра одла га ње об а вез ног да ту ма
сту па ња на сна гу IFRS 9 за ен ти те те који из да ју
уго во ре о оси гу ра њу. 

Три на ест чла но ва IASB се сло жи ло са овом
одлу ком, а је дан члан IASB се није сло жио.

Сле дећи ко ра ци

IASB ће на ста ви ти раз мат ра ње про јек та Уго -
во ра о оси гу ра њу на на ред ним сас тан ци ма.

Схе ме за трго ви ну еми си ја ма га со ва
(До ку мен та ци ја о пла ну рада 6)

IASB је одржао сас та нак 22. ја ну а ра 2015. са
ци љем раз мат ра ња про јек та Схе ма за трго ви ну
еми си ја ма га со ва. План је осли ка вао по чет на ста -
но виш та која су из ра зи ли IASB, лица која сас тав -
ља ју фо рум на гло бал ном пла ну и са ве то дав ни
фо рум за ра чу но во дстве не стан дар де на сас тан -
ку одржа ном у че твртом квар та лу 2014. го ди не. 

До ку мен та ци ја о пла ну рада 6: План про јек та

IASB се оквир но сло жио да:
а. одре ди ши рок де лок руг за про је кат како

би узео у об зир ра чу но во дстве но об ухва -
та ње раз ли чи тих схе ма које кор си те доз -
во ле за еми си ју и дру ге фи нан сиј ске ала те
за управ ља ње еми си јом загађива ча, као и
да про ме ни на зив про јек та у циљу одра жа -
ва ња овог ши рег де лок ру га; 

б. пре ма про јек ту за узме став ‘по чи ња ња ис -
по чет ка’, то јест да IASB не по чи ње од
оквир них одлу ка које су до не те у пре тход -
ном про јек ту, већ да умес то тога уста но ви
фи нан сиј ски ути цај овак вих схе ма пре
него што по но во раз мот ри како да ра чу но -
во дстве но об ухва та спој ком по не на та које 
у њима на ста ју; 

ц. сарађује са дру гим до но си о ци ма стан дар -
да у ис тра жи ва њу;

д. сас та ви до ку мент за дис ку си ју као први
ре зул тат про це са рада. 

Сви чла но ви IASB су се сло жи ли са овим
одлу ка ма.

Сле дећи ко ра ци

Особ ље ће на ста ви ти да ис тра жу је раз ли чи -
те схе ме пре него што за тра жи од IASB да раз мот -
ри могуће ра чу но во дстве не при сту пе. 
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План рада - про јек то ва ни ци ље ви на дан 27. ја ну а ра 2015.

Глав ни про јек ти

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Пред сто јећи стан дар ди 

 Уго во ри о оси гу ра њу По нов на 
раз мат ра ња   

 Ли зинг Циљ ни IFRS

Све о бух ва тан
 пре глед 
IFRS за SMEs 

Циљ ни 
из ме ње ни 
IFRS за SME

  

Пред сто јећи на црти за из ла га ње

Кон цеп ту ал ни оквир Циљ ни ЕД    

 Објав ље ни до ку мен ти за дис ку си ју 
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Ра чу но во дстве но об ухва та ње управ ља ња ди на -
мич ним ри зи ком: Прис туп ре ва ло ри за ци је по -
ртфо ли ја мак ро хе џин гу [рок за сла ње ко мен та ра био
је 17. окто бар 2014.]

Анализа 
ко мен та ра

Активности ве за не за про пи си ва ње цена 
[рок за сла ње ко мен та ра је 15. ја ну ар 2015]

Јавне 
кон сул та ци је

Пред сто јећи до ку мен ти за дис ку си ју

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње

Прин ци пи об е ло да њи ва ња Циљ ни ДП

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње је по ртфо лио про је ка та ис тра жи ва ња и имплементације. 

Про јек ти им пле мен та ци је

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

Изме не ога ни че ног об и ма 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Го диш ња по бољ ша ња 2014-2016. Циљ ни ЕД

Раз јаш ња ва ње кла си фи ка ци је и одме ра ва ња
транс акција плаћања ак ци ја ма (Пред ло же на из ме на 
стан дар да IFRS 2) 

По нов на
раз мат ра ња

Кла си фи ка ци ја об а ве за (Пред ло же не из ме не стан -
дар да IAS 1) Циљ ни ЕД

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње 

Изме не IAS 7 [рок за сла ње ко мен та ра је 17. ап рил
2015]
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/
Pages/Leases.aspx

Јавне
кон сул та ци је

Ели ми на ци ја до би та ка или гу би та ка који на ста ју
из транс акција између ен ти те та и ње го вог при дру -
же ног ен ти те та или за јед нич ког под ухва та (Пред -
ло же не из ме не стан дар да IAS 28)

Циљ ни ЕД

Одме ра ва ње фер вред нос ти: Обра чун ска је ди ни ца
[Рок за сла ње ко мен та ра је 16. ја ну ар 2015]

Анализа
ко мен та ра    

Приз на ва ње одло же них по рес ких сред ста ва за не -
ре а ли зо ва не гу бит ке 
(Пред лог из ме на стан дар да IAS 12) [Рок за сла ње ко мен -
та ра за вршен је 18. де цем бра 2014]

 По нов на
раз мат ра ња   

По нов но одме ра ва ње при из ме ни, огра ни че њу
или из ми ре њу пла на/Дос туп ност ре фун ди ра ња су -
фи ци та из пла на де фи ни са них при ма ња (Пред лог
из ме на стан дар да IAS 19 и IFRIC 14) 

Циљ ни ЕД

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

Прег ле ди по сле им пле мен та ци је 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

IFRS 3 - Пос лов не ком би на ци је

Циљ ни 
из веш тај о 
по врат ним 

ин фор ма ци ја ма

  

 

Кон цеп ту ал ни оквир

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та
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 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Кон цеп ту ал ни оквир Циљ ни ЕД

Истра жи вач ки про јек ти

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

 2015. Квар тал 1 2015. Квар тал 2 2015. Квар тал 3 2015. Квар тал 4

Крат ко роч ни и сред њо роч ни про јек ти:

Пос лов не ком би на ци је под за јед нич ком кон тро лом Дис ку си ја одбо ра

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње  

Општи пре глед об е ло да њи ва ња Дис ку си ја одбо ра

Ма те ри јал ност (ма те ри јал ни зна чај) Дис ку си ја одбо ра Циљ ни на црт из -
веш та ја о прак си

Прин ци пи об е ло да њи ва ња Циљ ни ДП

Дис кон тне сто пе Дис ку си ја Одбо ра

Схе ме за трго ви ну еми си ја ма га со ва Дис ку си ја Одбо ра

Ра чу но во дстве ни ме тод уде ла Дис ку си ја Одбо ра

Фи нан сиј ски инстру мен ти са ка рак те рис ти ка ма ка -
пи та ла

 Дис ку си ја 
одбо ра

Инфла ци ја Дис ку си ја одбо ра

Оба ве зе – из ме не Стан дар да IAS 37  У при пре ми раз ра да про јек та Кон цеп ту ал ног окви ра

Извеш та ва ње о пер фор ман са ма Дис ку си ја одбо ра

Ду го роч ни про јек ти: 

Екстрак тив не ак тив нос ти/не ма те ри јал на сре -
дства/ак тив нос ти ис тра жи ва ња и раз во ја

Пре вођење стра не ва лу те

По рез на до би так  Дис ку си ја одбо ра

При ма ња по пре стан ку за пос ле ња (укљу чу јући пен зи је) Дис ку си ја одбо ра

Плаћања ак ци ја ма  Дис ку си ја одбо ра

IASB раз ви ја сво је ис тра жи вач ке ка па ци те те – за де таљ ни је ин фор ма ци је по се ти те Истра жи вач ки цен тар IFRS

Ком пле ти ра ни IFRS

Глав ни про јек ти Да тум об јав -
љи ва ња Сту па на сна гу

Го ди на оче ки -
ва ног по чет ка

при ме не*

IFRS 9 - Фи нан сиј ски инстру менти јул 2014. 1. ја ну ар 2018. Није одлу че но  

IFRS 14 - Ре гу ла тор ни одло же ни ра чу ни ја ну ар 2014. 1. ја ну ар 2016. Није одлу че но

IFRS 15 - При хо ди од уго во ра са кли јен ти ма мај 2014. 1. ја ну ар 2017. Није одлу че но

*Прег лед по сле им пле мен та ци је об ич но по чи ње на кон што су нови за хте ви две го ди не при ме њи ва ни на међуна род ном ни воу, што је
об ич но око 30–36 ме се ци по сле да ту ма сту па ња на сна гу.

Изме не ога ни че ног об и ма Да тум об јав -
љи ва ња Сту па на сна гу  

IAS 32 - Фи нан сиј ски инстру мен ти: Пре зен та ци ја –
пре би ја ње фи нан сиј ских сред ста ва и фи нан сиј ских
об а ве за (Изме не стан дар да IAS 32) 

де цем бар 2011. 1. ја ну ар 2014. 
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Инвес ти ци о ни ен ти те ти (Изме не Стан дар да IFRS 10, 
IFRS 12 и IAS 27) окто бар 2012. 1. ја ну ар 2014. 

aspnumОбе ло да њи ва ње над окна ди вог из но са за не -
фи нан сиј ска сре дства (Изме не стан дар да IAS 36) мај 2013. 1. ја ну ар 2014.

За ме на ста рих де ри ва та но вим и на ста вак ра чу -
но во дства хе џин га 
(Изме не IAS 39)

јун 2013. 1. ја ну ар 2014.

Пла но ви де фи ни са них при ма ња: При ма ња за пос ле -
них (Изме не стан дар да IAS 19) но вем бар 2013. 1. јул 2014.

Го диш ња по бољ ша ња 2010–2012. 
= IFRS 2 Плаћања ак ци ја ма 

< Де фи ни ци ја усло ва сти ца ња
= IFRS 3 Пос лов не ком би на ци је 

< Ра чу но во дстве но об ухва та ње по тен ци -
јал не на кна де у по слов ној ком би на ци ји

= IFRS 8 Сег мен ти по сло ва ња
< Обје ди ња ва ње сег ме на та по сло ва ња
< Усаг ла ша ва ње сал да имо ви не из веш -

тај них сег ме на та по сло ва ња са сал -
дом имо ви не ен ти те та 

= IFRS 13 - Одме ра ва ње фер вред нос ти 
< Крат ко роч на по тра жи ва ња и об а ве зе 

= IAS 16 - Нек рет ни не, по стро је ња и опре ма 
< Ме тод ре ва ло ри за ци је—про пор ци о -

нал  но пре прав ља ње аку му ли ра не
амор ти за ци је 

= IAS 24 - Обе ло да њи ва ња по ве за них стра на 
< Услу ге кључ ног ру ко во дства ен ти те та 

= IAS 38 Не ма те ри јал на имо ви на 
< Ме тод ре ва ло ри за ци је—про пор ци о -

нал  но пре прав ља ње аку му ли ра не
амор ти за ци је

де цем бар 2013. 1 јул 2014.  

Го диш ња по бољ ша ња 2011–2013. 
= IFRS 1 Прва при ме на Међуна род них стан дар да

фи нан сиј ског из веш та ва ња 
< Зна че ње ‘ефек тив них IFRS’

= IFRS 3 - Пос лов не ком би на ци је 
< Изу зе ци де лок ру га за за јед нич ке под -

ухва те 
= IFRS 13 - Одме ра ва ње фер вред нос ти 

< Де лок руг па раг ра фа 52 (из узе так у
вези са по ртфо ли јом)

= IAS 40 Инвес ти ци о не не крет ни не 
< Раз јаш ње ње међусоб не везе између

стан дар да IFRS 3 и IAS 40 при ли ком
кла си фи ка ци је не крет ни не као ин вес -
ти ци о не не крет ни не или не крет ни не у
ко јој бо ра ви влас ник

де цем бар 2013. 1. јул 2014.  

Ра чу но во дстве но об ухва та ње сти ца ња учешћа у
за јед нич ким по сло ва њи ма
(Изме не стан дар да IFRS 11)

мај 2014. 1. ја ну ар 2016.  
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Раз јаш ња ва ње при хват љи вих ме то да деп ре ци ја -
ци је и амор ти за ци је
(Изме не стан дар да IAS 16 и IAS 38)

мај 2014. 1. ја ну ар 2016.  

По љоп рив ре да: Ви ше го диш ње по љоп рив ред не кул -
ту ре 
(Изме не IAS 16 и IAS 41)

јун 2014. 1. ја ну ар 2016.  

Ме тод уде ла у по је ди нач ним фи нан сиј ским из веш -
та ји ма (Пред ло же не из ме не стан дар да IAS 27) ав густ 2014. 1. ја ну ар 2016. 

Про да ја или ула га ње сред ста ва између ин вес ти -
то ра И ње го вог при дру же ног ен ти те та или за јед -
нич ког под ухва та (Пред ло же не из ме не стан дар да IFRS 
10 и IAS 28) 

сеп тем бар 2014. 1. ја ну ар 2016. 

Го диш ња по бољ ша ња 2012-2014.
= IFRS 4 - Стал на сре дства која се држе за про да ју

и пре кид по сло ва ња 
Про ме не на чи на отуђења

= IFRS 7 - Фи нан сиј ски инстру мен ти: Обе ло да њи -
ва ња 

Услуж ни уго во ри
При мен љи вост из ме на IFRS 7 на са же те пе ри о дич -
не фи нан сиј ске из веш та је

= IFRS 19 - При ма ња за пос ле них
Дис кон тна сто па: пи та ње ре ги о нал ног тржиш та

= IAS 34 - Пе ри о дич но фи нан сиј ско из веш та ва ње 
Обе ло да њи ва ње ин фор ма ци ја на дру гом мес ту у
пе ри о дич ном фи нан сиј ском из веш та ју

сеп тем бар 2014. 1. ја ну ар 2016.

Инвес ти ци о ни ен ти те ти: При ме на из узећа од
кон со ли до ва ња (Изме не стан дар да IFRS 10, IFRS 12 И
IAS28)

де цем бар 2014. 1. ја ну ар 2016.

Ини ци ја ти ва за об е ло да њи ва ње (Изме не стан дар да
IAS 1) де цем бар 2014. 1. ја ну ар 2016.

Ту ма че ња Да тум об јав -
љи ва ња Сту па на сна гу

IFRIC 21 - Даж би не мај 2013. 1. ја ну ар 2014.  

Кон сул та ци је о пла ну рада

IASB је по свећен спро вођењу ре дов них јав них кон сул та ци ја о пла ну рада са ци љем тра же ња фор мал ног ин пу та о стра теш ком прав цу и
укуп ног ба лан са про гра ма рада. Пов рат не ин фор ма ци је са на ших првих фор мал них кон сул та ци ја об јав ље не су у де цем бру 2012. 

Сле дећа пре крет ни ца у ре а ли за ци ји про јек та

2015. 2016.

Јавне кон сул та ци је на тро го диш њем ни воу 

Ини ци ра ње дру -
гих јав них кон -
сул та ци ја на
тро го диш њем

нивоу

Пре ве ли:
Маја Стар че вић Јан ков ски

Игор Аџић



др Жељ ко
ШЕВИЋ*

мр Зо ран
ШКОБИЋ**

Са мо ре гу ла ци ја и 
јав ни над зор у функ ци ји 

ква ли те та ра чу но во дстве не
про фе си је***

Ре зи ме
Рад при ка зу је  кри те ри ју ме за  орга ни зо ва ње ра чу но во дстве не про фе си је и  са мо ре гу ла ци -
ју  ове про фе си је. Са мо ре гу ла ци ја ра чу но во дстве не про фе си је, у  смис лу овлашћења у вези
са уређива њем пи та ња ве за них за чла нство и стан дард по на ша ња у  служ би опште јав -
нос ти, је раз мат ра на, по ред оста лог и као со ци о лош ко пи та ње уз  ука зи ва ње на ак ту ел -
не мо де ле ње ног функ ци о ни са ња у мо дер ној те о ри ји. Веза између  јав ног над зо ра – и  са мо -
ре гу ла ци је  ра чу но во дстве не про фе си је  као до ми нан тног об ли ка  ре гу ли са ња
ра чу но во дстве не про фе си је, како у ан гло сак сон скон ским, тако и зем ља ма кон ти нен тал -
не ев роп ске прав не тра ди ци је, илус тро ва на је на мо де лу ре гу ли са ња ра чу но во дстве не
про фе си је у Ве ли кој  Бри та ни ји. У  раду се такође ука зу је на ис кус тво са са мо ре гу ла ци јом
ра чу но во дстве не про фе си је у Срби ји и  ак ту ел не про бле ме који су, по ред оста лог,  из аз ва -
ни и  не а дек ват ном за кон ском  ра чу но во дстве ном ре гу ла ти вом.

Кључ не речи: ра чу но во дстве на про фе си ја, ре гу ла ци ја, држа ва, јав ни ин те рес, над зор,
тржиш те ра чу но во дстве них услу га.

Увод

Орга ни за ци ја "сло бод них про фе си ја" у мо -
дер но вре ме је је дан од оста та ка сред њо ве ков -
ног ес наф ског орга ни зо ва ња и кон тро ле тржиш -
та кроз гил де. Да нас се углав ном ад во кат ска, ме -
ди цин ска и ра чу но во дстве на про фе си ја смат ра ју 
сло бод ни ма; мада је било и има по ку ша ја да се
неке дру ге про фе си је ре гу ли шу, и тиме до би ју на 
зна ча ју. У на че лу, до дат но ре гу ли са ње про фе си -
је је ис то риј ски било више ка рак те рис тич но за

ан гло-сак сон ске (ан гло-аме рич ке) зем ље, и на -
ро чи то Ве ли ку Бри та ни ју. У Бри та ни ји ско ро
сва ка про фе си ја (или чак – за ни ма ње) има своју
по себ ну про фе си о нал ну асоцијација, од но сно
ин сти тут који орга ни зу је ис пи те, при јем у чла -
нство, ре гу ли ше чла нство и про фе си о нал но по -
на ша ње, од но сно сан кци о ни ше чла но ве који не
по шту ју пра ви ла. Тако, на при мер,  било је по ку -
ша ја да се   управ љач ко-по слов на (ме на џер ска)
про фе си ја – уста но ви , пу тем по себ ног ин сти ту -

УДК 346.9:657

*)  Ре дов ни про фе сор ра чу но во дства, фи нан си ја и јав не по ли ти ке на Glasgow Caledonian University.
**)  Ру ко во ди лац сек то ра за еду ка ци ју, Са вез РР Срби је.
***) Овај на пис је об јав љен у Збор ни ку 44. сим по зи ју ма "Ра чу но во дстве но ре гу ла тор но окру же ње: под сти ца ји или огра ни че ње

при вред ног рас та"

Фи нан сиј ско рачуноводство



та. Али, и по ред тога што су орга ни зо ва ни ин сти -
ту ти као асоцијације, мно ге од тих про фе си ја још
су оста ле доб рим де лом да ле ко од слободних. 

Са ис то риј ског ас пек та по сто је три глав не
сло бод не про фе си је – свеш те нич ка, ме ди цин ска
и прав на – док се кас ни је њима при дру жи ла ра -
чу но во дстве на, фар ма це ут ска, итд. У на че лу, ра -
чу но во дстве на про фе си ја је на ста ла ре ла тив но
кас но, у 19. веку1, али се због зна ча ја и со лид не
орга ни за ци је да нас може смат ра ти јед ним од на -
јбо ље орга ни зо ва них про фе си ја; на ро чи то у ан -
гло-сак сон ским зем ља ма (САД, Ве ли ка Бри та ни -
ја, Аустралија, Ка на да, Нови Зе ланд, итд.).
Такође, у 19. веку  на стао је је дан број дру гих про -
фе си ја, као сто су: ар хи тек тон ска, фар ма це ут ска,
ве те ри нар ска, ме ди цин ска (тех ни ча ри/бол ни -
ча ри), на став нич ка, биб ли о те кар ска, опти чар -
ска и про фе си ја усме ре на на  со ци јал но ста ра ње
(со ци јал ни рад). Про те ком вре ме на ре ла тив ни
зна чај и пре стиж про фе си ја се мења, тако да док
су на при мер свеш те ни ци у сред њем  веку били
на челу лис те,  за ме ни ли су их  прав ни ци, па су се
на кон тога ле ка ри на шли на челу лис те. Сто га је
могуће оче ки ва ти да ће се пре стиж про фе си ја
ме ња ти с вре ме ном. 

1. Кри те ри ју ми 
за орга ни зо ва ње про фе си је

Исто риј ски, за ни ма ње се смат ра про фе си јом
уко ли ко по сто ји тело које ре гу ли ше: улаз, сти ца -
ње зва ња, еду ка ци ју, прак су и из ла зак из про фе -
си је. Уко ли ко се сви ови кри те ри ју ми ис пу не, пре -
тпос тав ка је да се ради о "пре поз на тој" од но сно
"при хваћеној" про фе си ји. У на че лу, при сут ни су
за хте ви  да се чла но ви про фе си је  баве одго ва ра -
јућим за ни ма њем као глав ним, од но сно у пу ном
рад ном вре ме ну. За тим, по треб но је  да по сто ји
осно ва на одго ва ра јућа про фе си о нал на тре нинг
шко ла, као и да с вре ме ном на ста не одго ва ра јући
уни вер зи тет ски про грам који при пре ма при пад -
ни ке про фе си је. Такође, не опход но је да по сто ји
про фе си о нал на асо ци ја ци ја, како на ло кал ном,
тако и на на ци о нал ном ни воу. Не оп ход но је  да
по сто ји одго ва ра јући про фе си о нал ни етич ки ко -
декс, као и овлашћење (прав но) за ли цен ци ра ње
при пад ни ка про фе си је. 

Као што се види, само об ра зо ва ње може бити
одво је но од при је ма у про фе си о нал ну орга ни за -
ци ју. Иде ја је да је за ни ма ње као так во друш тве -
но пре поз на то, за тим да по је ди нац може да се
сло бод но бави њиме и да при том об ез бе ди ег -

зис тен ци ју, бавећи се про фе си јом као глав ном
ак тив ношћу  (са пу ним рад ним вре ме ном). Врло
чес то у про фе си ја ма које нису пре поз на те
(друш тве но) по је ди нац може и мора да се бави
не ким дру гим, до дат ним ак тив нос ти ма (за ни -
ма њи ма), да би об ез бе дио ег зис тен ци ју. Само
ово "ме се ча ре ње" (moon  lighting) ука зу је на то да
не по сто ји до вољ но друш тве но по што ва ње про -
фе си је и сто га ве ро ват но и нема раз ло га за њено
ре гу ли са ње.  На при мер, у ве ли ком бро ју зе ма ља
у тран зи ци ји могуће је ви де ти да су  мно ге од мо -
дер них про фе си ја  озбиљ но еро ди ра ле, јер чла -
но ви про фе си је мо ра ју да се баве дру гим за ни ма -
њи ма, раде за више по сло да ва ца си мул та но, и на
дру ге на чи не се до ви ја ју да об ез бе де ег зис тен -
ци ју, како  сво ју, тако и  оних које из држа ва ју.
Сто га се по став ља пи та ње да ли до ла зи до сис -
тем ског еро ди ра ња про фе си ја. Чи ње ни ца је да je
то прак тич но  слу чај у зем ља ма где је дош ло до
на ру ша ва ња сис те ма, и озбиљ них сис тем ских
по ре мећаја. У так вим зем ља ма про фе си је се
углав ном не по шту ју, а на кна де чла но ви ма про -
фе си је су мале, чес то чак и ми зер не. Сто га је за -
шти та фи нан сиј ског по ло жа ја про фе си је је дан
од на јваж ни јих за да та ка про фе си је. 

Могућ је такође и не што јед нос тав ни ји
оквир за одређива ње про фе си је. Про фе си ја тре -
ба ге не рал но да за до во љи три кри те ри ју ма: 1)
де фи ни са ни "по сао"/ак тив нос ти; 2) де фи ни са на 
осно ва  зна ња (the body of knowledge), и 3) де фи -
ни са не етич ке стан дар де (кри те ри ју ме). У на че -
лу, де фи ни са не по слов не ак тив нос ти ко ји ма се
бави про фе си ја одва ја ју  је од оста лих; омо -
гућава јући  јој да буде по себ но де фи ни са на. Да би 
про фе си ја била "де фи ни са на" бит но је да по сто ји 
и зна чај но спе ци фич но зна ње које сама про фе си -
ја ге не ри ше, као и да се вре ме ном аку му ли ра. То
је ре ци мо раз лог што је мно гим про фе си ја ма био
по тре бан чи тав низ го ди на, да не ка же мо де це -
ни ја да се јас но из ди фе рен ци ра ју и да има ју свој
спе ци фич ни по ло жај у окви ру сис те ма про фе си -
ја. На при мер, ИТ про фе си ја је  још увек у на ста ја -
њу, и по ред тога што  по сто ји већ ско ро 50 го ди -
на. Пос лов на про фе си ја ("business profession")
још није на јјас ни је де фи ни са на (без об зи ра што
ре ци мо у Бри та ни ји по сто ји  Инсти тут ме наџ -
мен та – Chartered Management Institute), пре мда
је ре ци мо Harvard Business School од свог осни ва -
ња од 1908. го ди не по ку ша ва ла да де фи ни ше
"по слов ну про фе си ју". У на че лу, сва ка про фе си ја
тежи да њени чла но ви буду ек спер ти у об лас ти и
да као так ви ужи ва ју не само по што ва ње ко ле га,
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1) Прем да је Инсти тут ра чу но вођа Шкот ске осно ван 1854, кра љев ском по ве љом, као први ра чу но во дстве ни ин сти тут у све -
ту. Не ких 50-так го ди на кас ни је Шкот ски ин сти тут је одиг рао кључ ну уло гу у раз ви ја њу и де фи ни са њу ра чу но во дстве не
про фе си је у САД. 



већ и ши рег друш тва. Тако је ре ци мо у Бри тан -
ској им пе ри ји до но ше ње За ко на о ак ци о нар ским 
при вред ним друш тви ма (Joint Stock Companies
Act), 1856. го ди не ини ци ра ло раст ра чу но во -
дстве не про фе си је. На и ме, кре и ра њем от во ре -
них ак ци о нар ских друш та ва повећано је ин те ре -
со ва ње за  ква ли тет из веш та ва ња и ак ту е ли зо -
ван је зна чај јав ног по ве ре ња у из веш та је који се
дос тав ља ју по тен ци јал ним ин вес ти то ри ма. Ако
се још има у виду и низ озбиљ них пре ва ра ин вес -
ти то ра које су се до го ди ле у ра ном и сред њем
19-ом веку, јас но је за што је ра чу но во дстве на
про фе си ја до би ла на зна ча ју. 

Активности про фе си о нал них орга ни за ци ја,
како смо ви де ли, тре ба да буду усме ре не на
одређива ње усло ва за чла нство, кри те ри ју ме за
оста нак у чла нству, као и усло ве под ко ји ма
неко пре ста је бити члан. У при нци пу про фе си о -
нал на орга ни за ци ја мора бити пре поз на та од
стра не држа ве, која ов лашћује орга ни за ци ју да
ре гу ли ше чла нство, и про фе си о нал но по на ша -
ње чла но ва. 

2. Саморе гу ла ци ја про фе си је

Про фе си о нал не орга ни за ци је тра ди ци о нал -
но су биле овлашћене да уређују пи та ња ве за на
за  чла нство и одређују стан дард про фе си о нал -
ног по на ша ња; слу жећи општој јав нос ти (ви де -
ти: Brown, 1905). Слу же ње јав нос ти је је дан од
раз ло га по сто ја ња пре поз на те про фе си је. У
фран цус ком мо де лу то се очи та ва као "врше ње
јав них овлашћења", где држа ва овлашћује не -
држав но тело да по сту па у име држа ве, док држа -
ва у крај њој ин стан ци одго ва ра за то по сту па ње
и кон тро ли ше на чин на који се оства ру је
овлашћење. Оства ри ва ње овлашћења је од при -
мар ног зна ча ја за ове стра не, као и за јав ност,
због које се та кав сис тем и орга ни зу је. У мо дер -
ној те о ри ји врше ња влас ти то се углав ном види
као спе ци фи чан об лик "про фе си о нал не де ле га -
ци је" од но сно даје се  могућност они ма који су
на јбли жи ко рис ни ку да врше овлашћење, и чији
про фе си о нал ни ка па ци тет га ран ту је да ће се
циљ по стићи. Ри чар дсон (Richard son, 1989) по -
смат ра ра чу но во дстве ну про фе си ју у кон тек сту
тржиш та, а не само са ас пек та држа ве и за јед ни -
це. На и ме, ра чу но во дство не по ве зу је само
тржиш та (еко ном ска тржиш та), држа ву и за јед -
ни цу, већ и оста ла два еле мен та у бит ном
одређују саму ра чу но во дстве ну про фе си ју. На и -
ме, држа ва може дати "ли цен цу", али у исто вре -
ме за јед ни ца може сум ња ти у ква ли тет саме про -
фе си је и у так вим слу ча је ви ма про фе си ја може
бити спон та но мар ги на ли зо ва на. Ра чу но во -
дство је со ци јал ни про дукт и као та кав за ви си од

друш тва (за јед ни це) и кон ден зо ва ног друш тва
(тј. држа ве), што је дос та доб ро до ку мен то ва но у
ли те ра ту ри (ви де ти: Hines, 1988). На рав но, не
тре ба за бо ра ви ти да као и све друш тве не кре а -
ци је про фе си ја има везе и са оним што зо ве мо
"по ли тич ка ре то ри ка" (Richardson, 1988, стр.
381), или "днев на ре то ри ка" (од но сно све више –
"по пу ли зам") у кон тек сту мо дер ног српског
друш тва. Мар ксис тич ки мис ли о ци су, на рав но,
по ве за ли раст у престижу рачуноводствене
професије са служењем снагама капитала (ви де -
ти:  Esland, 1980).  И у складу са тим,
марксистички теоретичари даље такође, виде
рачуноводствену про фе си ју, као уосталом и све
друге професије, као полуге власти државе (ви -
де ти: Esland, 1980; Portwood and Fielding, 1981).

Зна ча јан број  ау то ра у об лас ти со ци о ло ги је
про фе си је, на ро чи то у об лас ти со ци о ло ги је ра -
чу но во дстве не про фе си је (ви де ти: Roslender,
1992), смат ра да је са мо ре гу ла ци ја про фе си је
доб рим де лом огра ни че на, јер у крај њем слу ча ју
сва ка ре гу ла ци ја се спро во ди у ко рист држа ве.
Иако  се може рећи да је ре гу ла ци ја "стал на и фо -
ку си ра на кон тро ла спро ве де на од стра не јав не
аген ци је над ак тив нос ти ма које вред ну је друш -
тво" (Selznick quoted in Baldwin and Cave, 1999,
стр. 2), то ипак није је ди на де фи ни ци ја или при -
ступ. Ре гу ла ци ја се у еко ном ској те о ри ји смат ра 
одго во ром на по тен ци јал ну не сав рше ност
тржиш та, као и  осни ва ње јав них пред узећа. На и -
ме, када по сто ји опас ност да при ват ни ен ти тет
не може да спро ве де неку ак тив ност, не опход но
је да држа ва об ез бе ди усло ве да се то деси; или да 
сама држа ва уђе у ту об ласт, кроз јав но пред -
узеће, или пак да ин тер ве ни ше пре ко ре гу ла ци -
је. Но, могуће је ви де ти ре гу ла ци ју и као део
шире ле гис ла тив не ак тив нос ти (на и ме, за кон
мора да уста но ви осно ве за ре гу ла ци ју, која ће
пред став ља ти се кун дар ну за ко но дав ну ак тив -
ност, или пак сама бити ре гу ла тор на ак тив ност).
Сто га се у принципу регулаторно организовање
посматра као активност коју предузима држава,
било директно или преко "де ле ги ра них" ен ти те -
та; а са циљем задовољења потреба ширег
друштва (тј. заједнице). 

Но, опет, пи та ње је за што се уопште и уво ди
ре гу ла ци ја. Исто риј ски, као што смо рек ли, САД
су биле водећа  зем ља  у увођењу ре гу ла тор ног
орга ни зо ва ња (regulatory capture). На и ме, на по -
чет ку 20-ог века у САД су ин тер ве ни са ле у об лас -
ти спре ча ва ња не прин ци пи јел не утак ми це и
ства ра ња не осно ва ног тржиш ног кон тро ли са ња 
– кроз увођење тзв. анти-траст за ко на. Евро па се
у то вре ме још увек опре де љи ва ла за орга ни зо -
ва ње јав них пред узећа и веће учешће држа ве у
еко но ми ји. То је чак био слу чај са Енглес ком, на -
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ро чи то одмах по сле Првог свет ског рата. Као
што ви ди мо, сама иде ја ре гу ла ци је је да се спре -
чи си ту а ци ја на тржиш ту у ко јој се губи кон ку -
рен ци ја и где кон ку рен тно тржиш те по ла ко за -
ми ре. Но, по став ља се пи та ње да ли је баш ре гу -
ли са ње про фе си је исто тако мо ти ви са но. На и ме,
ре гу ла ци ја у об лас ти сло бод них про фе си ја, бар
на први по глед, спре ча ва кон ку рен ци ју и кре и ра
по себ но за тво ре но тржиш те пру жа ла ца услу га.
Бар тако из гле да, на први по глед. Но, у ства ри,
об ез беђива њем ми ни му ма ква ли те та пру же не
по слов не услу ге, кон ку рен ци ја се не подрива,
али се обезбеђује уједначени квалитет. То је
сигурно један од закључака Монополске
комисије Велике Британије у пружању про фе си -
о нал них услуга у Британији. 

На рав но, са мо ре гу ла ци ја кроз при зму ан -
гло-сак сон ске те о ри је углав ном ука зу је на то да
је она  пра во ге не ри са на од стра не при ват них
орга ни за ци ја да би ре гу ли са ла про фе си о нал не и
при вред не од но се (ви де ти: Ogus, 1999). Те о риј -
ски, ради се о мо де лу кор по ра ти виз ма, где се те -
ли ма из ван кла сич не држав не струк ту ре доз во -
ља ва да ре гу ли шу не што од јав ног ин те ре са. На -
рав но, за вис но од типа прав ног сис те ма и прав не 
кул ту ре, мо же мо има ти окру же ње које више или
мање под ржа ва одређено учешће при ват них,
или по луп ри ват них тела у про це су ре гу ла ци је.
На рав но, како је ово об лик про фе си о нал не де ле -
га ци је, сло бод но се може по ста ви ти пи та ње тзв.
"де мок рат ског ле ги ти ми те та" у про це су про фе -
си о нал не ре гу ла ци је. Међутим, у усло ви ма у ко -
ји ма је "нови јав ни ма наџ мент" до ми нан тна те о -
риј ска осно ва по на ша ња јав ног сек то ра то пи та -
ње се јав ља, али није кру ци јал но. Сем тога, у зем -
ља ма кон ти не нен тал но-ев роп ског пра ва  ре гу -
ла ци ја уопште но гле да но  више при хваћена, и
сто га јав ност то лак ше при хва та и у  до ме ну  про -
фе си о нал не ре гу ла ци је. Као сто смо рек ли, то је
кон цепт врше ња јав них овлашћења у тим зем -
ља ма. Проб ле ми углав ном по ста ју јав ни када
дође про фе си о нал на ре гу ла ци ја има не га ти ван
ефе кат на по ло жај трећих лица (ви де ти: Cane,
1987). Сли чан те о риј ски про блем је ин тер пре та -
ци ја пра ви ла – на и ме про фе си о нал на орга ни за -
ци ја и до но си и при ме њу је (ту ма чи) пра ви ла;
док је у слу ча ју држа ве си ту а ци ја бит но дру га чи -
ја, где за ко но дав на власт (пар ла мент) до но си за -
ко не, док их суд ска власт (су до ви) при ме њу ју; у
скла ду са под е лом влас ти. Опет овде је ре ше ње у
прак си могуће, јер на рав но сва ка одлука
регулаторног тела се може побијати пред судом,
у класичном судском поступку. Као што смо већ

рекли, еко но мис ти су по правилу били више
забринути за лимитирање кон ку рен ци је, на ро -
чи то на страни понуде (supply-side). 

3. Са мо ре гу ла ци ја 
ра чун ово дстве не про фе си је 

и пи та ње јав ног над зо ра

Ра чу но во дстве на про фе си ја, као сло бод на
про фе си ја је била углав ном усме ре на на  са мо ре гу -
ла ци ју. Прак тич но,  са мо ре гу ла ци ја је као об лик
ре гу ли са ња про фе си је био до ми нан тан мо дел,
како у ан гло-сак сон ским, тако и зем ља ма кон ти -
нен тал но-ев роп ске прав не тра ди ци је. Асо ци ја -
ције, тј. ин сти ту ти су де фи ни са ли како  на чин 
улас ка у про фе си ју, тако и про фе си о нал но по на -
ша ње, и ко нач но раз ло ге због ко јих неко пре ста је
да буде члан. Такође, асо ци ја ци ја као ре гу ла тор је
мо ра ла да врши над зор над по на ша њем чла нства
и ре а гу је у слу ча ју по тре бе. Као што је то увек слу -
чај са за тво ре ним орга ни за ци ја ма, до ла зи ло је до
пре ви да у по на ша њу не ких чла но ва; про фе си о -
нал не орга ни за ци је које су има ле тра ди ци ју и/или
ве ли чи ну ужи ва ле су ”блан ко по ве ре ње” и сто га је
сас вим из вес но да је било пре ви да у над зо ру над
њима. Углав ном про бле ми су се по ја ви ли више у
делу који се од но си на про фе си о нал не ра чу но вође
који се баве ре ви зи јом, него у делу који се бави ра -
чу но во дством. Пре ма томе, део ра чу но во дстве не
про фе си је који се  бави  ре ви зи јом  из врша ва сво ју
уло гу за ра чун шире јав нос ти. Те о риј ски, јав но по -
ве ре ње у фи нан сиј ске из веш та је је ди рек тно про -
пор ци о нал но ква ли те ту ре ви зор ских из веш та ја.
Фер и функ ци о нал но ка пи тал но тржиш те је осно -
ва мо дер не еко но ми је и сто га је по ве ре ње у јав но
дос туп не ин фор ма ци је од ве ли ког зна ча ја за по на -
ша ње ин вес ти то ра. 

У зна чај ном  до ме ну, ра чу но во дстве на про -
фе си ја је још увек саморе гу ли шућа, али зато је у
слу ча ју ра чу но вођа који се баве ре ви зор ским по -
слом дош ло до про ме на ре жи ма ре гу ла ци је. На и -
ме, држа ва се  све ин тен зив ни је по став ља  ди рек -
тно као ре гу ла тор, било кроз ди рек тну ле гис ла -
тив ну ин тер вен ци ју, или пак кроз за хте ве да се
врши јав ни над зор над про фе си јом и над тиме
како про фе си ја слу жи јав ном ин те ре су. У слу ча ју
Ве ли ке Бри та ни је, као и већег бро ја ан гло-сак -
сон ских зе ма ља, у зем љи је при сут но  више про -
фе си о нал них ра чу но во дстве них орга ни за ци ја.
Ре ци мо, у Бри та ни ји их је пет2 које су 1974. на -
пра ви ле ко ор ди на ци о но тело – Кон сул та тив ни
ко ми тет ра чу но во дстве них тела (CCAB – The
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2) Прем да је ово Бри тан ско тело, Ирски ин сти тут (овлашћених) ра чу но вођа (Institute of Chartered Accountants of Ireland) је
такође члан Ко ми те та. 



Consultative Committee of Accountancy Bodies).
Међутим, UK Companies Act је дао пра во врше ња
ре ви зи је три ма од пет орга ни за ци ја3, до да јући и
Асоцијацију међуна род них ра чу но вођа (AIA),
као ста ту тар но тело, чији чла но ви су овлашћени
да по сту па ју као ре ви зо ри у смис лу закона. 

Што се тиче са мог пра ва да се неко пред ста ви 
као ра чу но вођа, ту прав ним про пи си ма ни шта
није пред виђено. До ду ше, рећи да је неко
овлашћени ра чу но вођа  под ра зу ме ва чла нство у
не ком од при зна тих ин сти ту та и асо ци ја ци ја
(Енглес ке и Вел са, Шкот ске, Ирске, или ACCA).
Лажно пред став ља ње остав ља могућност те -
рећења  по при ват ној туж би ин сти ту та/асо ци ја -
ци је, јер сам за кон није ни шта у том делу уста но -
вио. Но, ако се ради о спе ци ја ли зо ва ним услу га -
ма – ста ту тар не ре ви зи је, ин вес ти ци о ног са ве то -
ва ња и бан кро тства – си ту а ци ја је бит но дру га -
чи ја, јер за кон је ја сан, од но сно одређене ква ли -
фи ка ци је и про фе си о нал на чла нства се за хте ва ју 
и пре тпос тав ља ју. Са ас пек та тржиш та, чла но ви
су под лож ни кон ку рен ци ји која не мора бити
про фе си о нал но ком пе тен тна, већ у од но су на 
сва ко га ко се може пред ста ви ти као ра чу но вођа.
Си ту а ци ја је, и у са мој Ве ли кој Бри та ни ји, дру га -
чи ја у слу ча ју прав не про фе си је, где Прав -
но/Прав нич ко друш тво – Law Society (који ре гу -
ли ше прав ну про фе си ју со ли ци то ра) јас но
одређује  ко се може пред став ља ти као про фе си -
о нал ни прав ник. Ни прав на про це ду ра не доз во -
ља ва да неко буде пред став љен у суду, од стра не
не ко га ко није члан Прав ног/Прав нич ког друш -
тва (Law Society), од но сно ко није про фе си о нал -
но ква ли фи ко ван solicitor (ад во кат за по сту па ње
пред ни жим су до ви ма). На и ме, Law Society је за -
ко ном овлашћено тело које може  да спре чи не -
ко га ко није ква ли фи ко ван solicitor да по сту па
пред су до ви ма и бави се пра вом. 

Ре гу ла ци ја ра чу но во дстве не про фе си је је
тра ди ци о нал но била у ре жи му са мо ре гу ла ци је,
али све више се или при сту па тзв. спољ ној (ек -
стер ној) ре гу ла ци ји, или кроз тран зи ци о не об -
ли ке – ком би на ци ји ових два ју мо де ла. У на че лу
који год мо дел да се из а бе ре, бит но је да он не
спре ча ва на сис те мат ски на чин кон ку рен ци ју, да 
не фа во ри зу је неке чла но ве, а спре ча ва дру ге, да
не повећава не оправ да но тзв. ”транс акцио не
трош ко ве” и ко нач но да не про мо ви ше на било
који на чин пер со нал не/лич не до бит ке. Такође, 
чес то се пре виђа да је глав ни раз лог по сто ја ња
ре гу ла ци је спре ча ва ње довођења у за блу ду јав -
нос ти, у вези са ра чу но во дством и ли ци ма која

јав нос ти нуде ра чу но во дстве не услу ге. Сва ко,
те о риј ски, може да нуди ра чу но во дстве не услу -
ге, али не може сва ко да се пред ста ви као
овлашћени ра чу но вођа, те из бор кога ће ан га жо -
ва ти оста је на кли јен ту. Тра ди ци ја и прак са доб -
рог тржиш та ука зу ју да се углав ном ангажују
професионалне рачуновође, као и да је веома
мало оних који нуде рачуноводствене услуге, а
да нису бар делимично професионално ква ли -
фи ко ва ни. 

Са мо ре гу ла ци ја ра чу но во дстве не про фе си је
има еле мен те доб ро вољ нос ти, где се чла но ви
сами по ви ну ју тој ре гу ла ци ји, али у исто вре ме је
не опход но да држа ва га ран ту је спро вођење уко -
ли ко је то не опход но и у јав ном ин те ре су. Мада
су  тре нут но уопште но гле да но, при сут ни
међуна род ни трен до ви који воде ка та коз ва ној
"плићој држа ви" (hollowing the state), у об лас ти
ре гу ла ци је ра чу но во дстве не про фе си је трен до -
ви из гле да ју не што дру га чи је. На и ме, све је више
по зи ва да се врши или ре гу ла тив на де ле га ци ја
(до де љи ва њем јав них овлашћења) или ди рек -
тна ре гу ла ци ја ра чу но во дстве не про фе си је.
Такође, нису стра ни хиб рид ни мо де ли, где су де -
ле ги ра на ре гу ла тив на овлашћења или ди рек тна 
ре гу ла ци ја ком пле мен ти ра ни про фе си о нал ном
саморе гу ла ци јом. Било који мо дел да се ода бе ре,
тре ба у при нци пу да буду ис пу ње ни усло ви који
се по став ља ју пред про фе си о нал ну ре гу ла ци ју, а
то је да се не на ру ша ва сло бод на кон ку рен ци ја и
да се она врши у јав ном ин те ре су (а не при ват -
ном, или групном). 

Са мо ре гу ла ци ја било које про фе си је је ло -
гич но, здра во ра зум ско ре ше ње; јер је на је фи кас -
ни ја ре гу ла ци ја од стра не оних који доб ро по зна -
ју про фе си ју, јер су и сами чла но ви. Међутим, као
што  смо и рек ли, вре ме ном може доћи до за стра -
њи ва ња, јер су из а зо ви дос та ве ли ки – од за тва -
ра ња тржиш та, пре ко за тва ра ња про фе си је, до -
го ва ра ња ли ми та цена, до то ле ри са ња не ло јал не 
кон ку рен ци је и дру гог. Сто га, прав ље ње мо де ла
где по сто ји јав ни над зор (public oversight) је ве -
ро ват но на јбо ље решење, опет под условом да се
обезбеди да јавни надзор буде стварно не за ви -
сан и – јаван.

У ко јој мери је то могуће оства ри ти у мо дер -
ним усло ви ма дос та је теш ко рећи, али нам се
чини да је ипак могуће раз миш ља ти о томе на
ефи ка сан и ефек ти ван на чин. Проб лем по тре бе
за јав ним над зо ром ука зу је у ве ли кој мери ко ли -
ко се друш тво про ме ни ло. Док се у про шлос ти
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3) Инсти тут (овлашћених) ра чу но вођа Енглес ке и Вел са (Institute of Chartered Accountants of England and Wales – ICAEW),
Инсти тут (овлашћених) ра чу но вођа Шкот ске (Institute of Chartered Accountants of Scotland – ICAS), и Асоцијација
овлашћених сер ти фи ко ва них ра чу но вођа (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA). 



по зи тив но по на ша ње пре тпос тав ља ло, сада је
не опход но до ка за ти да је по на ша ње у скла ду са
про кла мо ва ним. Но, није тако само у ра чу но во -
дстве ној про фе си ји, већ и у свим јав ним служ ба -
ма које су више или мање у ре жи му ре гу ла ци је.
На и ме, не за до во љство ко рис ни ка услу га рас те, а
врло чес то и "при ступ прав ди" кроз су до ве је
лак ши него ра ни је. Сто га, ко рис ни ци ће мно го
чешће по став ља ти пи та ња и за хте ва ти ин тер -
вен ци ју суда него пре тход них го ди на.  Пре ма
томе, јав ни над зор, те о риј ски, сма њу је мо -
гућ ност за кас ни ју по при лич но скупу судску
заштиту заинтересованих лица; наравно, под
претпоставком да правни сис тем функционише
на прихватљив начин. 

Дак ле, јав ни над зор, опет те о риј ски, тре ба да
об ез бе ди за до во ља ва јући ниво не за вис нос ти,
од но сно јав ност тре ба да буде убеђена да је над -
зор спро ве ден на на чин на који су за до во ље ни
њени ин те ре си. Уко ли ко по сто ји про блем по ве -
ре ња у над зор, могуће је да ће кас ни је бити више
слу ча је ва суд ске за шти те пра ва и могуће ин ди -
рек тне одго вор нос ти држа ве или ре гу ла то ра
због уоче них не дос та та ка. Било које за ин те ре со -
ва но лице тре ба да буде убеђено да тело за јав ни
над зор неће по клек ну ти под спољ ним при тис -
ци ма, као и да ће извршити проверу ин фор ма ци -
ја које доставља професионална организација. 

Еле мен ти кон тро ле бит но ути чу на по ве ре -
ње и тело за јав ни над зор сто га мора има ти ка па -
ци тет да по сту пи у слу ча је ви ма када са мо ре гу -
ли шуће тело ”под ба ци”. На рав но, и у овом кон -
цеп ту не опход но је да по сто ји доп ри нос про фе -
си је, али он не сме бити до ми нан тан, или ис кљу -
чив. На и ме, до ми нан тни и ис кљу чи ви мо де ли
уопште но не доп ри но се спро вођењу кон цеп та
јав ног над зо ра (од но сно не за вис нос ти јав ног
над зо ра). Ве о ма чес то тело за јав ни над зор може
има ти про бле ма са пу ним по и ма њем тех нич ких
ас пе ка та по сла, али због тога се оче ку је ин тер -
вен ци ја про фе си је. Доб рим делом је омогућено 
да ин тер вен ци ја буде како у интересу јавности,
тако и услуге која се пружа. 

Тело за јав ни над зор мора такође да де мо -
нстри ра у по тпу нос ти ба лан си ран при ступ свим
за ин те ре со ва ним гру па ма. Уко ли ко није тако,
губи се бит но на кре ди би ли те ту. Такође, по став -
ља се и пи та ње у ко јој мери тело за јав ни над зор
може да ужи ва по ве ре ње и по што ва ње целе про -
фе си је, тако да ње го ве ин тер вен ци је буду при -
хваћене и при ме ње не без пре ви ше су ко ба; од но -
сно по тре бе за при нуд ним из врше њем одлу ка.
Једна од ак тив нос ти која ге не рал но по ма же је
ква ли тет ко му ни ка ци је, како са јав ношћу, тако и
са про фе си јом, од но сно са свим оста лим за ин те -

ре со ва ним ли ци ма. На рав но, не тре ба за бо ра ви -
ти да је неопходно обезбедити довољно ресурса
да би тело за јавни надзор функционисало. 

4. Искус тва бри тан ског мо де ла ре гу ли са ња 
ра чу но во дстве не про фе си је

Ре гу ла тор ни мо дел, који се при ме њу је са
учешћем тела за јав ни над зор, под ра зу ме ва
уређење од но са између држа ве (вла де), ре гу ла -
то ра, чла но ва про фе си ја и чла но ва опште јав нос -
ти. У на че лу, уређење овог од но са је не опход но
да би ра чу но во дстве на про фе си ја била ефек тив -
но ре гу ли са на, без већих кон фли ка та и про бле -
ма.  У бри тан ском мо де лу, Вла да је одго вор на за
ини ци ра ње за кон ског окви ра, про фе си ја за де -
ле ги ра ну са мо ре гу ла ци ју, а трећи пар тнер – не -
за вис но тело за јав ни над зор тре ба да об ез бе ди
не за вис ност со ци јал не кон тро ле у јав ном ин те -
ре су. Обич но се јав ни ин те рес овде по јед нос тав -
љу је кроз ефи кас ну активност, делатност која
обезбеђује да јавност у начелу буде задовољна
резултатима које постиже професија. 

Про фе си о нал на орга ни за ци ја у мо де лу ре гу -
ла ци је има при мар ни (али не ис кљу чи ви) за да -
так и ин те рес да врши над зор над сво јим чла но -
ви ма, на ро чи то када по сту па ју у свом про фе си о -
нал ном ка па ци те ту; како би одржа ла стан дар де
и про фе си о нал ни пре стиж ра чу но во дстве не
про фе си је. У од но су на ре ви зи ју, ин вес ти ци о но
са ве то ва ње и по сло ве ве за не са бан кро тством,
сва ко од тела које За ко ник о ком па ни ја ма пре -
поз на је као овлашћену  ин сти ту ци ју, де лу је као
овлашћено ре гу ла тор но тело. На и ме, за ове три
”спе ци јал нос ти” про фе си о нал на орга ни за ци ја
мора да об ез бе ди систем надзора и оквир који
може да одговори на питање да ли су се чланови
понашали у складу са законским захтевима. 

У том смис лу сва ка ра чун ово дстве на орга ни -
за ци ја - чла ни ца Ко ми те та, као и Међуна род на
фе де ра ци ја ра чу но вођа (IFAC), кон тро ли шу сле -
деће сег мен те про фе си о нал ног де ло ва ња ра чу -
но вође: 1) чла нство и про фе си о нал не об ра зов не
за хте ве; 2) усло ве за по сту па ње у јав ној прак си;
3) усло ве за бав ље ње ак тив нос ти ма које за ко но -
да вство де таљ но ре гу ли ше (три спе ци јал не об -
лас ти); 4) про фе си о нал но по на ша ње, и 5) дис -
цип лин ски по сту пак пре ма чла но ви ма. Да би
оства ри ла ове за хте ве, про фе си о нал на ра чу но -
во дстве на тела при пре ма ју ин тер не про пи се и
об ез беђују над зор над сповођењем прописа.  

Одбор за јав ни над зор (Public Oversight Board
– POB) је део Са ве та за фи нан сиј ско из веш та ва ње 
(Financial Reporting Council – FRC), који је не за вис -
но тело, осно ва но у Енглес кој и Вел су као ком па -
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ни ја (limited company). Но, те о риј ски, влас ник
ком па ни је је Вла да, и об оје – Одбор за јав ни над -
зор и Са вет за фи нан сиј ско из веш та ва ње мо ра ју
под не ти из веш тај ми нис тру трго ви не и ин дус -
три је (Secretary of Trade and Industry). Извеш тај је
го диш њи и од но си се на  фис кал ну, од но сно фи -
нан сиј ску го ди ну, која тра је од 1. ап ри ла текуће
до 31. мар та на ред не го ди не (по гле да ти: POB,
2012). Са вет за фи нан сиј ско из веш та ва ње је са -
вет ник вла де и као та кав има одређена из вршна
овлашћења. У не ко ли ко на вра та су  мо ди фи ко ва -
ни  његов положај и однос између Савета и Владе, 
који може да буде  ближи или даљи. 

Одбор за јав ни над зор има три при мар не
функ ци је, у од но су на ра чу но во дство и ре ви зи ју
(„про фе си ју”): 1) не за ви сан над зор над ра чу но -
во дстве ним орга ни за ци ја ма и на чи ном на који 
оне врше над зор над по на ша њем сво јих чла но ва; 
2) за ко но дав ни над зор над про фе си о нал ним ра -
чу но во дстве ним орга ни за ци ја ма када она врше
над зор над ре ви зор ском про фе си јом и 3) за ко но -
дав ни над зор над врше њем ре ви зор ске функ ци -
је, ди рек тно. Као што ви ди мо, прве две функ ци је
се врше – ин ди рек тно – кроз над зор над по сту па -
њем ра чу но во дстве них орга ни за ци ја, док се
трећа, ве за на за ква ли тет ре ви зи је врши ди рек -
тно – кроз Једи ни цу за ин спек ци ју ре ви зи је
(Audit Inspection Unit – AIU). Дирек тни над зор се
углав ном фо ку си ра на је ди ни це које су ве ли ке и
зна чај не (еко ном ски зна чај ни ен ти те ти –
"economically significant entities"). У окви ру дру ге
функ ци је Одбор има пра во да пре поз на неку ра -
чу но во дстве ну орга ни за ци ју, и исто тако да сус -
пен ду је или уки не фа во ри зо ва ње неке дру ге
орга ни за ци је; али само у смис лу ста ту тар не ре -
ви зи је. На при мер, у из веш та ју за 2012. го ди ну
(ви де ти: POB, 2012) Одбор из ра жа ва ре зер ву у
вези са ква ли те том ис пи та орга ни зо ва них од
стра не одређених  ра чу но во дстве них орга ни за -
ци ја (кроз ”из ра же ну за бри ну тост”, што под ра -
зу ме ва пе ри од од  го ди ну дана у коме си ту а ци ја
може да се по пра ви). Одбор такође, има јаку мо -
рал ну (али не за кон ску) уло гу и ути цај на ква ли -
тет об ра зо ва ња, еду ка ци је, кон ти ну и ра ног  про -
фе си о нал ног усав рша ва ња, етич ких стан дар да,
про фе си о нал ног по на ша ња, про фе си о нал не
дис цип ли не, ре гис тра ци је и мо ни то рин га чла -
но ва про фе си о нал них орга ни за ци ја који об ав -
ља ју про фе си о нал ну де лат ност (ви де ти: Com -
panies Act, 2006). 

Пре по ру ке Одбо ра не ма ју сна гу об а ве зе, али
сва ка ра чу но во дстве на орга ни за ци ја мора да их
озбиљ но раз мот ри, а за тим или усво ји (при ме -
ни), или пак да об јас ни за што није усво ји ла/при -
ме ни ла пре по ру ке; у скла ду са на че лом "при ме -
ни, или об јас ни".4 У при нци пу, ра чу но во дстве не
орга ни за ци је ве о ма рет ко се одлу чу ју да об јас не
за што пре по ру ке нису прихваћене/усвојене; јер
тиме привлаче још већу пажњу. 

Међутим, у об лас ти над зо ра над спро -
вођењем услу ге ре ви зи је, Одбор може ди рек тно
са ре ви зор ском фир мом да утврди про ме ну про -
це ду ра, пре по ру чи про фе си о нал ној ра чу но во -
дстве ној орга ни за ци ји да по сту пи на одго ва ра -
јући на чин као са мо ре гу ли шуће тело, и ко нач но,
да одлу чи да пре не се слу чај у над леж ност дру гих 
тела – Ра чу но во дстве ног и ре ви зор ског дис цип -
лин ског одбо ра (Accounting and Auditing
Disciplinary Board – AADB), Па не ла за пре глед фи -
нан сиј ског из веш та ва ња (Financial Reporting
Review Panel – FRRP). Па нел за пре глед фи нан сиј -
ског из веш та ва ња (FRRP) је тело осно ва но за
над зор над одсту па њем од фи нан сиј ске прак се
ве ли ких орга ни за ци ја, у смис лу За ко на о при -
вред ним друш тви ма и про фе си о нал них ра чу но -
во дстве них прак си, да ини ци ра доб ро вољ не ак -
ци је за ис прав ља ње не дос та та ка (voluntary
remedial actions), као што су: а) доб ро вољ но по -
вла че ње фи нан сиј ских из веш та ја, и б) ко ри го ва -
ње одго ва ра јућих циф ри у на ред ном фи нан сиј -
ском из веш та ју. До сада ”доб ро вољ не ак ци је”
нису пре по ру че не, с тим да, ако се ради о лис ти -
ра ној ком па ни ји (ком па ни ји ко ти ра ној на бер зи,
прве нстве но Лон дон ској бер зи), FRRP мора да
об а вес ти Власт за фи нан сиј ске услу ге (Financial
Services Authority – FSA), која може одлу чи ти да
пред узме и дру ге мере, па чак и под не ти пред лог
за по кре та ње кри вич ног по ступ ка пред Кра љев -
ском ту жи лач ком служ бом (Crown Prosecution
Service – CPS). Међутим, ко нач на одлу ка да ли ће
кри вич ни по сту пак бити по кре нут у ис кљу чи вој
је над леж нос ти Кра љев ске ту жи лач ке служ бе.
Власт за фи нан сиј ске услу ге (FSA) бри не о ста -
бил нос ти фи нан сиј ских тржиш та5 и на ста ла је
ре фор мом и про ши ре њем бив ше служ бе Енглес -
ке цен трал не бан ке (Bank of England – BoE) за
над зор и су перви зи ју ба на ка, оси гу ра ва јућих
ком па ни ја и дру гих фи нан сиј ских орга ни за ци ја. 

FSA нема ди рек тан ути цај на ра чу но во дстве -
ну про фе си ју, из узев ако се ра чу но вође баве да -
ва њем фи нан сиј ских са ве та ве за них за ин вес ти -
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4)  "Comply or Explain" при нцип.
5) FSA је, у скла ду за За ко ном (Financial Service and Market Act, 2000) одго вор на за по ве ре ње у тржиш та, јав на свес ти, за шти та

по тро ша ча и сма ње ње фи нан сиј ског кри ми на ла. Дру гим ре чи ма, FSA је ту да про мо ви ше ефи кас на, уређена и фер тржиш -
та, која кли јен ти ма (куп ци ма) у ма лоп ро да ји омо гућава ју да по стиг ну боље тржиш не усло ве. 



ци о не по сло ве, као и ути ца јем на кор по ра тив но
управ ља ње, па са мим тиме и Ком би но ва ни ко -
декс кор по ра тив ног управ ља ња (Combined Code
on Corporate Governance – CCCG), који лис ти ра не
ком па ни је мо ра ју при ме ни ти, па је сто га до ку -
мент који ути че на ра чу но во дстве не по ступ ке и
про це ду ре у лис ти ра ним ком па ни ја ма. Упо ре до
са да љим ин тег ра ци ја ма тржиш та и све већим
ре гу ла тив ним за хва та њем (regulatory capture)
држав них ре гу ла то ра, могуће је пре тпос та ви ти
да ће FSA има ти све више до ди ра са ра чу но во -
дстве ном про фе си јом (на ро чи то оним про фе си -
о нал ним ра чу но вођама који се баве ре ви зи јом) у
будућности, и ако дође до даљих интеграција
може се очекивати да Савет за финансијско
извештавање постане део FSA.  

Дру го тело ко јем Одбор за јав ни над зор може 
да про сле ди по је ди нач ни слу чај је Ра чу но во -
дстве ни и ре ви зор ски дис цип лин ски одбор.6
Одбор је не за вис но дис цип лин ско и ис траж но
тело за све ра чу но вође и ак ту а ре у Ве ли кој Бри -
та ни ји. Оно при ме њу је дис цип лин ску шему за
све чла но ве ста ту тар них ра чу но во дстве них тела 
и об ав ља де лат ност у јав ном ин те ре су. Тре ба
има ти у виду да дис цип лин ски одбор не ре а гу је
на све греш ке и не пра вил но по на ша ње, већ само
на она која су озбиљ ни ја и могу да из а зо ву не га -
тив ну ре ак ци ју у јав нос ти. Дис цип лин ски про -
пус ти ма њег зна ча ја ре ша ва ју се у окви ру дис -
цип лин ских про це ду ра одго ва ра јућих ра чу но во -
дстве них тела; сва ко од њих има јас но раз рађену
дис цип лин ску про це ду ру, која ве о ма чес то има
три ин стан це одлу чи ва ња – да би се об ез бе ди ла
за шти та ин те ре са чла на. До ду ше, Одбор може да
ис тра жу је и чла на и ра чу но во дстве ну фир му, да
би у пре тход ном по ступ ку одлу чио да ли је у пи -
та њу про пуст који може да ути че на пер цеп ци ју
јав нос ти, или на ре пу та ци ју про фе си је у це ли ни.
Опште трош ко ве пословања одбора покривају
све рачуноводствене организације, док трош ко -
ве истраге појединачних случајева сноси ин ди -
ви д у ал на организација чији члан (или чланица)
се истражују. 

У на че лу, дис цип лин ски одбор до би ја слу ча -
је ве на два на чи на. Слу ча је ви могу бити про -
слеђени од ра чу но во дстве них орга ни за ци ја које
ве ру ју да су пре сту пи који су учи ње ни озбиљ ни и
да могу има ти сис тем ске по сле ди це. Сем тога,
могуће је само ан га жо ва ње Одбо ра и ини ци ра ње
и спро вођење со пстве не ис тра ге. Ако је по сту пак
ини ци ран од стра не са мог одбо ра, ис тра гу води
из вршни прав ни са вет ник (Executive Councelor),

који је про фе си о нал но об ра зо ва ни прав ник, ад -
во кат овлашћен да води, пред став ља слу ча је ве
пред ви шим су до ви ма. Извршни прав ни са вет -
ник по сту па као по је ди нац и у по тпу нос ти је сло -
бо дан, не за ви сан у свом по сту па њу. Може да за -
хте ва од ра чу но во дстве них орга ни за ци ја и оста -
лих стра на (ра чу но во дстве не, ре ви зор ске фир ме 
и по је ди на ца) да дос та ве све тра же не до ку мен те
и под ат ке, као и да за хте ва од свих тих лица да се
по ја ве пред дис цип лин ским три бу на лом као
све до ци. Ако из вршни прав ни са вет ник одлу чи
да има раз ло га за дис цип лин ски по сту пак, Ра чу -
но во дстве ни и ре ви зор ски дис цип лин ски одбор
ће сас та ви ти веће од три до пет чла но ва (са лис те 
одоб ре них чла но ва) које ће анализирати случај. 

Већем увек пред се да ва про фе си о нал но ква -
ли фи ко ва ни прав ник, и у већу од три чла на је дан 
члан је не про фе си о нал но лице, а је дан ра чу но -
вођа; док у већу пе то ри це по ред прав ни ка који
пред се да ва већем, два чла на  су ра чу но вође, а два 
чла на  су  не про фе си о нал на лица. Као што се
види иде ја је да већину већа чине чла но ви који
нису ра чу но вође. Такође, члан већа не може бити 
за пос лен у било ко јој од рач уно во дстве них орга -
ни за ци ја, и Са ве ту за фи нан сиј ско из веш та ва ње
(и било ком дру гом телу Са ве та). На рав но, члан
већа не може да буде за пос лен у дис цип лин ском
одбору. 

Пред три бу на лом се пред став ља ју слу ча је ви,
ре ле ван тна до ку мен та и три бу нал може да одлу -
чи да сас лу ша све до ке. Сама про це ду ра сас лу ша -
ва ња све до ка није то ли ко стрик тна као пред ре -
дов ним су дом, и пре тпос тав ка је да три бу нал
није суд. Стран ка про тив које се води по сту пак
има пра во да при сус тву је поступку и да буде
заступана од стране адвоката.

Такође, по сту пак пред три бу на лом по пра ви -
лу је ја ван и сва за ин те ре со ва на лица могу да
при сус тву ју. Само у из узет ним слу ча је ви ма, по -
сту пак је за тво рен за јав ност. Стран ци у по ступ -
ку мо ра ју бити дос туп не све могућнос ти за
одбра ну и по зна те све чи ње ни це. Она има пра во
да до ве де у питање било који захтев против себе. 

Ако се слу чај смат ра оправ да ним, ра чу но -
вођа или ра чу но во дстве на фир ма  мо ра ју да  пла -
те  трош ко ве по ступ ка. Међутим, три бу нал не
може да до не се одлу ку о над окна ди ште те, или
не ком дру гом об ли ку ком пен за ци је. За то
оштећена стра на мора да се об ра ти ре дов ном
суду и оства ри пра во на на кна ду (евен ту ал но
пре трпље не) ште те. Овде  се  ради о не чи јем пра -
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ву; при нцип двос те пе нос ти се при ме њу је дос -
лед но. На и ме, стран ка у по ступ ку има пра во жал -
бе Жал бе ном три бу на лу. У првој ин стан ци пен -
зи о ни са ни су ди ја ви шег суда, или ад во кат за за -
сту па ње пред ви шим су до ви ма (barrister) ће пре -
гле да ти жал бу и ако ве ру је да има осно ва за жал -
бу, раз мат раће је Жал бе но веће. Жалбено веће се
конституише на исти начин као и првостепено
веће, али обично има пет чланова. 

Дис цип лин ски одбор је ве о ма зна ча јан за
оства ри ва ње функ ци је јав ног над зо ра и зато по -
сту па ње мора да буде у по тпу нос ти транс па рен -
тно. Одбор мора да по стиг не пуну не за вис ност и
да буде фер. Аспект фер трет ма на је из узет но ва -
жан, јер стран ци у сва кој фази по ступ ка је омо -
гућено да се из јас ни о било ко јем ас пек ту по ступ -
ка, или до ку мен ту (рад ни па пи ри у вези са пред -
узе тим по ступ ком). Мада три бу нал није то ли ко
фор ма лан као ре дов ни суд, стран ци је омо гућено 
да ужи ва ква ли фи ко ва ну прав ну за шти ту (да
буде за сту па на од стра не про фе си о нал но ква ли -
фи ко ва ног лица – ад во ка та), као и да подвргне
унакрсном испитивању другу страну или све до -
ке друге стране. 

5. Искус тво са са мо ре гу ла ци јом у  Срби ји

Тра ди ци о нал но, у Срби ји са мо ре гу ла ци ја
про фе си је је при сут на дужи низ го ди на. У доба
пре II свет ског рата сло бод не про фе си је су има ле
сво је орга ни за ције, које су по ес наф ском при нци -
пу ре гу ли са ле на чин об ав ља ња про фе си је и
стан дард који је сва ки члан про фе си је мо рао да
дос тиг не да би остао у про фе си ји. Доб рим де лом
то је био слу чај са ад во ка ти ма ско ро у ис том об и -
му као и да нас, док у слу ча ју ле кар ске и срод них
про фе си ја са мо ре гу ла тив ни ас пект је ве ро ват но
био и не што за ступ ље ни ји него да нас. У слу ча ју
ра чу но во дстве не про фе си је, са мо ре гу ла ци ја је
више била спон та на, у од но су на кла си чан мо дел
ау то ном ног пра ва (кон ти нен тал но-ев роп ског
прав ног сис те ма). Као што зна мо, ра чу но во дос -
тве ни про цес је био ре гу ли сан за кон ски, али про -
фе си ја као так ва није била ре гу ли са на, или са мо -
ре гу ли са на. То је у при нци пу ре ла тив но нор мал -
но ис кус тво, ако се узме у об зир ев роп ско кон ти -
нен тал но ис кус тво (Не мач ка, Фран цус ка, Ита ли -
ја…). Ревизија као таква, слично је ре гу ли са на 
као процес од већег значаја за инвеститоре и
берзе (ради поверења у берзе) него за саме кор -
по ра ци је подвргнуте ревизији. 

У Кра ље ви ни Југос ла ви ји об а вез на ре ви зи ја
је уве де на Трго вач ким за ко ни ком из 1937. го ди -
не (§309). Уо би ча је на ту ма че ња су да се ради о
ин сти ту ци о на ли зо ва њу ек стер не ре ви зи је, мада 

сам За ко ник даје као прву опци ју кре а ци ју унут -
раш њег над зор ног тела, или пак да се ан га жу је
ортач ко друш тво за ре ви зи ју. У том кон тек сту
мо ра мо се за пи та ти да ли је за ко но да вац ствар но 
имао у виду да уве де об а вез ну ста ту тар ну ре ви -
зи ју, или пак по ну дио кор по ра ци ја ма без унут -
раш њих ка па ци те та ал тер на ти ве ан га жо ва ње
ек стер них стра на за услу ге над зо ра (out sour -
cing). Такође, сама ра чу но во дстве на про фе си ја
није била ре гу ли са на за ко ном. 

Со ци ја лис тич ка Југос ла ви ја, а са мим тим и
Срби ја, има ла је раз ли чи те ста во ве пре ма са мо -
ре гу ла ци ји, за вис но од тре нут ка друш тве ног
раз во ја. У 1940-тим и ра ним 1950-тим са мо ре гу -
ла ци ја није била ни по жељ на, а ни доз во ље на. Са
раз во јем друш тве ног са мо уп рав ља ња од сре ди -
не 1950-тих си ту а ци ја је по ста ла боља, јер и сам
кон цепт са мо уп рав ља ња је под ра зу ме вао де цен -
тра ли за ци ју  ре гу ла ци је. У том смис лу тре ба по -
смат ра ти и кре и ра ње стру ков них орга ни за ци ја,
међу њима и пре тход ни ка Са ве за – Удру же ња
књи го вођа Србије, 1955. го ди не. Стру ков не орга -
ни за ци је биле су друш тве не орга ни за ци је, и као
так ве део је ди нстве ног На род ног фрон та, од но -
сно кас ни је Со ци ја лис тич ког са ве за рад ног на -
ро да, у скла ду са тада до ми нан тном иде о ло ги -
јом. Са друш тве ним про ме на ма кра јем осам де се -
тих и де ве де се тих година, до го ди ло се и ре фо ку -
си ра ње орга ни за ци ја са стру ков них на про фе си -
о нал не орга ни за ци је. Раз ли ка може де ло ва ти
као коз ме тич ка, али није. Док се стру ков не орга -
ни за ци је баве са моп ро мо ци јом стру ке и ме то до -
ло ги је коју стру ка ко рис ти, про фе си о нал не орга -
ни за ци је иду пар ко ра ка даље – кроз ре гу ли са ње
чла нства, увођење кри те ри ју ма за чла нство који
су об ич но дос та за хтев ни, пра те прак су чла но ва,
и на рав но пред узи ма ју и дис цип лин ске мере
пре ма чла но ви ма који се не по на ша ју у скла ду са
стан дар ди ма про фе си је. Орга ни за ци ја ра чу но -
вођа је мењала своје називе, у складу са за х те ви -
ма и тер ми но ло ги јом политичког момента ("ра -
чу но во дстве ни и финансијски радници"), све
док није дошла до садашњег назива; мада борба
за промоцију члана и његовог друштвеног
положаја није јењавала. 

Држа ва  је ме ња ла свој став пре ма орга ни за -
ци ји а и про фе си ји. У доба "со ци ја лис тич ког
фрон та" била је више него на кло ње на (уз пар ира -
ци о нал них епи зо да које су се мо ра ле и оче ки ва ти
од со ци ја лис тич ке држа ве), док се си ту а ци ја
мења од по чет ка 21-ог века. Под ути ца јем ев роп -
ских прак си и ис кус та ва, не схваћених пред ло га
међуна род них орга ни за ци ја, а ве ро ват но и ко пи -
ра јући трен до ве који су се одиг ра ва ли у окру же -
њу – држа ва се по вла чи из ре гу ли са ња ра чу но во -
дстве не про фе си је или пак кре и ра орга ни за ци је
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које тре ба да уве ду кон ку рен ци ју у ра чу но во -
дстве ну и срод ну про фе си ју. Но, опет ре зул тат те
ре гу ла ци је није био она кав ка кав је оче ки ван. На -
и ме, от ва ра ње "тржиш та услу га" је у ства ри до ве -
ло до мо но по ли за ци је тржиш та. Но, како је
тржиш те у  Срби ји  мало, ни у дру гим об лас ти ма
се не ин тер ве ни ше у вези са мо но по ли за ци јом,
када ствар но може доћи и до ла зи до зло у пот ре бе
тржиш ног по ло жа ја. 

Тако у Срби ји сада има мо за ко ном не ре гу ли -
са ну ра чу но во дстве ну про фе си ју, и de facto
држав но из вршну аген ци ју у Ко мо ри овлаш -
ћених ре ви зо ра Срби је. За кон о ра чу но во дству и
ре ви зи ји из 2006. го ди не само се ба вио кре и ра -
њем ре ви зор ске ко мо ре, уз пар не веш тих пре -
узи ма ња ге не рал них ра чун во дстве них на че ла
из пре тход них за ко на. Сто га када се чита овај  за -
кон де лу је дос та не ујед на чен и чес то кон тра дик -
то ран. Ко мо ра као так ва се кре и ра као орга ни за -
ци ја која би тре ба ло да буде про фе си о нал на, али
је у ства ри више ре гис тар ре ви зо ра. Про фе си о -
нал на орга ни за ци ја, као и сва ка орга ни за ци ја,
ради на при нци пу доб ро вољ нос ти – доб ро вољ но 
се по ста је члан. Међутим, За кон је одлу чио да 
сви по сто јећи ре ви зо ри мо ра ју по ста ти чла но ви
Ко мо ре. Такође, по сто је неке одред бе које су
саме по себи прав но не дос лед не (као она која
каже да се Ко мо ра овлашћује да по ста не чла ни ца 
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа), итд.
Мада је За кон про мо ви сан као ве о ма ев роп ски,
уз навођење да је на прав љен, или бар под ржан
од Свет ске бан ке, чи ње ни ца је да није узео у об -
зир до бар део одред би VIII EU ди рек ти ве, који би
на ру ши ли хар мо ни ју ре ви зор ских фир ми у
Срби ји. У ства ри, на јваж ни је одред бе из Ди рек -
ти ве (које се мо ра ју увес ти у на ци о нал но за ко но -
да вство за ко ном зем ље чла ни це, и зе ма ља у про -
це су пре го во ра) које не одго ва ра ју та даш њој си -
ту а ци ји на тржиш ту нису ни уве де не. Мож да на -
јфлаг ран тни ја одред ба је увођење об а вез не ре -
ви зи је за сред ња пред узећа, уз ко мен тар „зна те
ли ко ли ко их је” (чи нов ник Ми нис та рства фи -
нан си ја). Изгле да да је при ори тет држа ве било
кре и ра ње тржиш та за ре ви зор ска пред узећа, а
не про мо ци ја по ве ре ња у фи нан сиј ске из веш та -
је. Ре ви зи ја је об а вез на за ве ли ка и лис ти ра на
пред узећа, јер се пре тпос тав ља да ће та ве ли ка
пред узећа јед ном тра жи ти ка пи тал на сло бод -
ном (а орга ни зо ва ном) тржиш ту и сто га је не -
опход но об ез бе ди ти кон ти ну и тет ква ли те та
њи хо вих финансијских извештаја. Коначно, због
величине неко слободно може рећи да је то у
јавном интересу. Јавни надзор је остао нетакнут,
или у ствари – још горе, Комора de facto врши
надзор над самом собом, уз понеку интервенцију 
Министарства финансија.  

Све у све му, си ту а ци ја је дос та не за вид на.
Нови Нацрт за ко на (об јав љен на  сај ту  Ми нис та -
рства фи нан си ја и  при вре де Ре пуб ли ке Срби је у 
ап ри лу 2013. го ди не)  бави се јав ним над зо ром и
осни ва њем тела за јав ни над зор ре ви зи је, које би  
врши ло над зор над Ко мо ром, која је увек ту и још 
у не јас ном ста ту су за ко ном уста нов ље не  ”про -
фе си о нал не орга ни за ци је” од но сно па рад ржав -
ног тела. Но, чи ње ни ца је да није пред виђено да
ће тело има ти ис тра жи вач ку је ди ни цу која ис -
тра жу је сум њи ве ре ви зи је, или у слу ча је ви ма у
ко ји ма по сто ји сум ња да је из врше но кри вич но
дело, ра ди ти са ис траж ним орга ни ма (орга ни ма
го ње ња). И опет, као и у доб ром делу за ко на који
се до но се” у скла ду са ев роп ским ду хом” одред бе
ће бити мање-више ди рек тно пре узе те; али не
узи ма јући у об зир окру же ње, ло кал на ис кус тва,
па и ло кал не по тре бе. И даље, ту је одред ба да су
и сред ња пред узећа  об вез ни ци об а вез не ре ви -
зи је. То ли ко ин сис ти ра ње држа ве на ре ви зи ји
сред њих пред узећа, изузев креирања веш тач ког
тржишта за ревизорске фирме, указује на то да
држава и даље жели да кон тро ли ше велики број
економских субјеката, додуше индиректно. 

Све у све му, чини се да ће се, по сле мно го го ди -
на по зи тив не прак се са са мо ре гу ла ци јом у об лас -
ти ра чу но во дства, не га тив ни тренд на ста ви ти.
Оно што држа ва об јек тив но још није схва ти ла јес -
те да нема доб рих ре ви зор ских из веш та ја без
доб рих фи нан сиј ских из веш та ја и да ин тер вен -
ци ја, ди рек тна или ин ди рек тна у об лас ти ра чу но -
во дстве не про фе си је об ез беђује бољи ква ли тет
из веш тва ња, што и јес те ре зул тат који се оче ку је.
Не га тив ни ре ви зор ски из веш тај под ра зу ме ва  
не по ве ре ње у одређену  фи нан сиј ску из ја ву, али
ис тов ре ме но је неће  учи ни ти бо љом и при вхват -
љи ви јом. Европ ска прак са је да се не ре гу ли ше ра -
чу но во дстве на про фе си ја, али за ко но да вац за бо -
рав ља да све те зем ље има ју ду го го диш њу тра ди -
ци ју са мо ре гу ла ци је и да су сто га друш тве на оче -
ки ва ња знат но виша, и на рав но да ће сва ки
озбиљ ни ји еко ном ски ен ти тет же ле ти да има
ква ли фи ко ва ног ра чу но вођу у тиму. Проб лем на -
сту па у Срби ји где је кул ту ра тржиш та про фе си о -
нал них услу га још на ни ском ни воу или не по сто -
ји, цер ти фи ко ва ње про фе си ја (сем прав ни ка, и
до нек ле ле ка ра) није по сто ја ло, као и лоша еко -
ном ска си ту а ци ја која при си ља ва учес ни ка на
тржиш ту да аг ре сив но кон тро ли ше трош ко ве, и
сто га иде на на јјеф ти ни је опци је – за пош ља ва ње
на јјеф ти ни је рад не сна ге, без об зи ра на ква ли фи -
ка ци је.  

У так вим усло ви ма теш ко је оче ки ва ти да ће
и  јав ни над зор над ре ви зи јом у Срби ји дати
боље ре зул та те од про сеч них. Чи ње ни ца је да ће 
и орга ни за ци о но бити осуђен на ме ди ок ри тер -
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ске ре зул та те, јер по доб ром об и ча ју при сут ном
у  Срби ји неће бити орга ни зо ван да пред узме аг -
ре сив не каз не не мере, јер ће бити орга ни зо ван
у скла ду са при нци пи ма слич ним са мо ре гу ла ци -
ји и ве ро ват но по пу њен љу ди ма из орга ни за ци ја
које би тре ба ло да кон тро ли ше. Све у све му, ве -
ро ват но ће се че ка ти још одређени низ го ди на,
за бри ну тост Евро пе  ло шим ста њем, или не ког
дру гог међуна род ног тела, пре него што се ства -
ри до ве ду у неку ло гич ку хар мо ни ју. Мож да ће
српска држа ва јед ном и схва ти ти да спе ци фич -
ност тржиш та услу га у  Срби ји за хте ва став ља ње
за хте ва да фи нан сиј ски из веш та ји тре ба да буду
сас тав ље ни од стра не овлашћеног лица, више
него да се врши об а вез на за кон ска ре ви зи ја
сред њих пред узећа (а мож да у будућнос ти укљу -
чи и ин ди ви ду ал не пред узет ни ке, ако се овај
тренд про ши ри ва ња тржиш та ре ви зор ских
услу га на ста ви уне дог лед). Или пак да се и у
Срби ји по ну ди дос та при влач но (бар нама), али
иде о лош ки врло "дес но" ре ше ње об а вез ног оси -
гу ра ња сас тав ље них и јав но дос туп них фи нан -
сиј ских из ја ва. Сто га, није то ли ко више би тан ре -
ви зор, и/или ре ви зор ски из веш тај, ко ли ко је
бит но да ком па ни ја има важећу по ли су оси гу ра -
ња од ште те (енгл. "Tort") које за ин те ре со ва но
лице пре трпи, или може да пре трпи јер је ве ро ва -
ло у јав но дос туп ну фи нан сиј ску из ја -
ву/документ.

6. Зак ључ на раз мат ра ња

Са мо ре гу ла ци ја као ис кљу чи ви мо дел ре гу -
ли са ња ра чу но во дстве не (или било које дру ге
”сло бод не”) про фе си је је ве ро ват но ствар про -
шлос ти. Она ће си гур но опста ти, али као је дан од
еле ме на та ком плек сни јих мо де ла ре гу ла ци је,
где ће држа ва или дру га орга ни за ци ја де ле ги ра -
на од стра не држа ве врши ти неке по сло ве ре гу -
ла ци је. Про фе си о нал не орга ни за ци је ра чу но -
вођа ће ве ро ват но и даље бити првос те пе ни дис -
цип лин ски орга ни и тела која орга ни зу ју про фе -
си о нал но образовање, едукацију и усавршавање, 
уз релативно лак надзор тела за јавни надзор
професије. 

Чи ње ни ца је да су ови трен до ви по ја ча не ре -
гу ла ци је има ли ути цај и на само сег мен то ва ње
про фе си је. У про шлос ти је ра чу но во дстве на про -
фе си ја била је ди нстве на (ан гло-сак сон ски мо -
дел) где су ре ви зо ри ра чу но вође који раде по себ -
ну врсту услу га; док ће више ев роп ски кон ти нен -
тал ни мо дел раз ли ко ва ња ра чу но во дстве не и
ре ви зор ске про фе си је мож да бити не што више
при су тан. Међутим сама ин тер вен ци ја је дос та
бес пред мет на, јер ће и даље доб ри ре ви зо ри на -
ста ја ти од  доб рих ра чу но вођа, као што неће

бити доб рог ре ви зор ског из веш та ја без доб рог
фи нан сиј ског из веш та ја. 

А, Срби ја? Па, Срби ја ће ве ро ват но и даље
бити спе ци фич на (или још више ве ро ват но –
чуд на) у сво јим ре ше њи ма – узе тим од  су сед них
зе ма ља, (на ро чи то ре пуб ли ка бив ше је ди нстве -
не зем ље/држа ве) бук вал но пре ве де них ев роп -
ских про пи са, и на рав но - не ким сво јим ори ги -
нал нос ти ма, која су више него не прак тич на, а по -
не кад и ег зо тич на. Но, не зах вал но је било шта
про јек то ва ти у будућност, у зем љи у пер ма нен -
тној тран зи ци ји – као што је Срби ја (а и неке бив -
ше зем ље Сов јет ског са ве за, до ду ше ге ог раф ски
углав ном у Цен трал ној Азији, пре него Евро пи)
јер по не кад није не опход но че ка ти на пар ла мен -
тар не про ме не, већ се по зи тив не про ме не могу
де си ти и за вре ме на јед не влас ти, за вис но од од -
но са сна га и ква ли те та ло би ра ња. Јер, за да так
про фе си о нал не орга ни за ци је је да по ста не јак, у
ства ри –  врло јаки ло бис та. 
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др Ана
ЛАЛЕВИЋ-ФИЛИПОВИЋ*

Иза зо ви 
ра чу но во дстве не 

про фе си је у про це су 
при дру жи ва ња ЕУ**

Ре зи ме
Исти ни та и по ште на пре зен та ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма за би лан сне ад ре са те
пред став ља на јмоћнији ин фор ма ци о ни ре сурс ста ња и пер фор ман си из веш тај ног ен ти -
те та у функ ци ји по слов ног одлу чи ва ња. Због сво је ин фор ма ци о не све о бух ват нос ти али и 
по слов не де лот вор нос ти, увек су на гла ша ва ни, у струч ним и ака дем ским кру го ви ма, зна -
чај и не опход ност по што ва ња стро гих ква ли та тив них за хте ва фи нан сиј ских из веш та -
ја. Са по ја вом кри зе, од но сно већ по зна тих гло бал них скан да ла, по љу ља но је по ве ре ње у
кре а то ре ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја, од но сно у све учес ни ке фи нан сиј ског из веш та -
ва ња, али и про ме ње на свест о зна ча ју који про дук ти ра чу но во дстве ног ин фор ма ци о ног
сис те ма има ју са ас пек та бла гов ре ме ног, ква ли тет ног али и друш тве но одго вор ног и
из над све га ма те ри јал ног за до во ље ња ин фор ма ци о них за хте ва сво јих ко рис ни ка. На дру -
гој стра ни, теж ња ка улас ку у ЕУ по став ља нове стан дар де, за хте ва по што ва ње
одређених пра ви ла и при нци па по на ша ња и упра во по томе се це ло куп на ра чу но вод сте на
про фе си ја на шла у жижи ин те ре со ва ња и пред ве о ма зна чај ним тес том про ве ре по сто -
јеће спо соб нос ти и унап ређења исте. Упра во кроз на ве де ни рад теж ња ау то ра ће бити да
саг ле да: а) да ли ра чу но во дстве на про фе си ја губи функ ци ју ”чу ва ра јав ног ин те ре са” и да
ли по ве ре ње ра чу но во дстве не про фе си је може има ти одра за на упот реб ну вред ност ква -
ли те та фи нан сиј ских из веш та ја; б) да ли ће усва ја ње и при ла гођава ње но вим про пи си ма
ЕУ у об лас ти фи нан сиј ског из веш та ва ња де лот вор но ути ца ти на враћање по љу ља ног
по ве ре ња у ра чу но во дстве ну про фе си ју; ц) да ли ће усво је на Ди рек ти ва ЕУ пред став ља ти 
до во љан под сти цај и из а зов за све одго вор не у ства ра њу и об ез беђива њу ква ли тет ни јег
окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња. Смат ра мо да ће се овим на тпи сом по ку ша ти одго -
нет ну ти само нека од пи та ња, која у сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња пред став ља ју јед -
но од горућих пи та ња усме ре них ка унап ређењу окру же ња фи нан сиј ског из веш та ва ња. 

Кључ не речи: ра чу но во дстве не ин фор ма ци је, ра чу но во дстве на про фе си ја, ЕУ, Ди рек ти -
ва 2013/34/ЕУ, ме наџ мент, на ци о нал но за ко но да вство.

УДК 657:174
          657:006.015.7
          340.137:657(497.11:4-672EU)

*) Ван ред ни про фе сор Еко ном ског фа кул те та, Уни вер зи те та у Под го ри ци
**) Овај на пис је об јав љен у Збор ни ку 45. сим по зи ју ма "Ра чу но во дство и ме наџ мент при ват ног и јав ног сек то ра"



Увод

Усло ви по сло ва ња у коме из веш тај ни ен ти -
тет и ко рис ник из веш та ја об ав ља ју сво ју по слов -
ну ак тив ност кон стан тно су под ути ца јем број -
них чи ни ла ца мик ро и мак ро окру же ња, који у
раз ли чи том ин тен зи те ту ути чу на об ли ко ва ње
ам би јен та при вређива ња. Упра во ти чи ни о ци,
под стак ну ти де јством гло бал не еко ном ске кри -
зе, доп ри не ли су зна чај ном де фи ци ту све о бух -
ват не фи нан сиј ске ин те ли ген ци је но си ла ца ин -
те ре са у ком па ни ји (ме наџ мен та), на ру ша ва њу
етич ке ди мен зи је њи хо ве лич нос ти, али и кре -
ди би ли те та ра чу но во дстве не про фе си је. Ме наџ -
мент, за јед но са но си о ци ма ра чу но во дстве не
про фе си је об ли ку је ин тер ну, ве о ма сло же ну ин -
те рес ну ар хи тек ту ру из веш тај ног ен ти те та.
Због уло ге у лан цу фи нан сиј ског из веш та ва ња,
ис так ну та ин тер на струк ту ра би тре ба ло да по -
се ду је сен зи би ли тет зна ча ја транс па рен тних и
по ште них из веш тај но-ин фор ма ци о них сад ржа -
ја, има нен тних ра чу но во дстве ној ин фор ма ци ји.
Само так ва ин фор ма ци ја за би лан сне ад ре са те
има пра ву по с лов но-ин фор ма ци о ну те жи ну. 

Бројни фи нан сиј ски скан да ли узро ко ва ни кре -
а тив ним рад ња ма у фи нан сиј ским из веш та ји ма су
сас вим оправ да но до ве ли до на рас та ња скеп ти циз -
ма у рад, по ну ду зна ња и ал тру ис тич ког од но са це -
ло куп не ра чу но во дстве не про фе си је. Са дру ге стра -
не, на ве де не ак тив нос ти су усло ви ле да се про ме ни
свест о зна ча ју и ре ле ван тнос ти ин фор ма ци о ног
сад ржа ја који се на ла зи у фо ку су ак тив нос ти ра чу -
но во дстве не про фе си је, будући да је дуго вре ме на
ра чу но во дстве на про фе си ја била мар ги на ли зо ва на 
и по смат ра на у функ ци ји сер ви си ра ња под а та ка
који чес то за ко рис ни ке нису има ли ни как ву ин -
фор ма ци о ну те жи ну. Фи нан сиј ски скан да ли који су 
уздрма ли по след њу де це ни ју про шлог века, иако су 
ба ци ли лошу сен ку на учес ни ке у лан цу фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, ипак су под се ти ли на оно што је
дуго вре ме на било за бо рав ље но, о ве ли кој важ нос -
ти фи нан сиј ског из веш та ва ња са ас пек та до но ше -
ња ква ли тет них по слов них одлу ка. Такође су ука за -
ли да ра чу но во дстве на про фе си ја мора и тре ба да
по шту је етич ке нор ме по на ша ња и да буде про фе -
си о нал но не за вис на, по себ но у од но су на ме наџ -
мент. 

Због на ве де них окол нос ти, али и због чи ње -
ни це да Европ ска уни ја (ЕУ) жели да што више
уре ди сво је про пи се и у об лас ти фи нан сиј ског
из веш та ва ња, кра јем јуна 2013. го ди не усво је на
је Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ која пред став ља сво је -
врсну „ре во лу ци ју“ прав не те ко ви не ЕУ, прве -
нстве но из раз ло га што нуди зна чај не но ви не у
од но су на IV И VII ди рек ти ву, ко ји ма је више од
30 го ди на уређива на об ласт вођења ра чу но во -

дства. Прет ход но на ве де на увод на раз мат ра ња
пред став ља ју само кон цеп ту ал ну осно ву за фор -
му ли са ње сврхе од но сно циља из ра де рада.

Сврха из ра де рада је да ука же да ра чу но во -
дстве на про фе си ја има ве о ма зна чај ну уло гу у
успос тав ља њу и из град њи транс па рен тног сис -
те ма из ве ша ва ња, који ће пру жа њем ин фор ма -
ци ја које по се ду ју фун да мен тал не и унап -
ређујуће ка рак те рис ти ке свес ти ин фор ма ци о не
ри зи ке учес ни ка про це са по слов ног одлу чи ва ња 
на на јма њу могућу меру. У том смис лу, циљ рада
је да кроз при зму при ступ них пре го во ра за ула -
зак у ЕУ, а про ла зећи кроз по је ди не сег мен те
који су у фо ку су но во усво је не Ди рек ти ве ЕУ, саг -
ле да могућност повећања ин фор ма ци о не сна ге
фи нан сиј ских из веш та ја, а тиме ди рек тно и саме
ра чу но во дстве не про фе си је. У том смис лу, сврха
и циљ рада се об раз ла жу по ред уво да и за кључ ка
кроз три дела. У првом делу рада дат је осврт на
чи ни о це који су до ве ли до на ру ша ва ња ра чу но -
вод сте не про фе си је не само у све ту, него и на ло -
кал ном ни воу, због тога што су упра во на ве де ни
чи ни о ци до ве ли до об ес храб ри ва ња ин вес ти то -
ра, успо ра ва ња фи нан сиј ских то ко ва, од но сно
сма ње ња при ли ва ин вес ти ци ја. Такође, ука зу је
се и на по зи ци ју коју, уз ува жа ва ње на ве де них
чи ни ла ца, ужи ва ра чу но во дстве на про фе си ја,
али се по ку ша ва дати одго вор на пи та ње ка кав
ка у за ли тет (не) по сто ји између ра чу но во дстве -
не про фе си је и ква ли те та ин фор ма ци о ног сад -
ржа ја фи нан сиј ских из веш та ја. У дру гом делу
рада фо кус је став љен на но во усво је ну Ди рек ти -
ву ЕУ, где се кроз при зму но ви на које носи жели
ука за ти да ли су кроз по што ва ње одређених пре -
по ру ка, ство ре не кру ци јал не осно ве у функ ци ји
враћања из губ ље ног кре ди би ли те та фи нан сиј -
ских из веш та ја. На кра ју, по след њи сег мент рада
ука зу је на могућност али и по тен ци јал не за мке
им пле мен та ци је прав не те ко ви не ЕУ у об лас ти
ра чу но во дства у на ци о нал но за ко но да вство по -
је ди них зе ма ља, али ујед но даје осврт на (етич ку
ди мен зи ју) одго вор нос ти лица, било као еду ка -
то ра било као кре а то ра ра чу но во дстве не ели те.
На кра ју рада дати су за кључ ци као и одређене
пре по ру ке, као ло гич ки след рада. Смат ра мо да
смо на ве де ним ра дом само јед ним де лом дали
осврт на из а зо ве ра чу но во дстве не про фе си је
који јој да нас сто је на путу и који, по смат ран са
тре нут ног ас пек та није ни ма ло лак, уко ли ко
буде и даље има ла ам би ци ју да очу ва сво ју углед
за шти те ин те ре са ко рис ни ка у до ме ну фи нан -
сиј ског из веш та ва ња.
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1. Упот реб на вред ност 
фи нан сиј ских из веш та ја 

у функ ци ји ства ра ња (не) по ве ре ња
ра чу но во дстве не про фе си је

Циљ ра чу но во дства, од но сно ра чу но во -
дстве ног ин фор ма ци о ног сис те ма је да по ве же
ко рис ни ке ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја са
по слов ним до га ђајем, од но сно са ефек ти ма ра -
ни је до не тих одлу ка, како би на осно ву тога ти
исти ко рис ни ци мог ли да пред узму будуће ал -
тер на тив не ак тив нос ти. Сто га, фи нан сиј ски из -
веш та ји као крај њи про из вод ра чу но во дства
има ју упот реб ну вред ност за ко рис ни ке само
уко ли ко по се ду ју све фун да мен тал не и унап -
ређујуће ка рак те рис ти ке и уко ли ко ко рис ни ци
зна ју да их пре поз на ју и при ме не. У том смис лу,
доб ро уређен сис тем фи нан сиј ског из веш та ва -
ња ис по ља ва сво ју ефек тив ност уко ли ко доп ри -
но си:
• из град њи по ве ре ња у фи нан сиј ско из веш та ва -

ње о ста њу и пер фор ман са ма еко ном ских ак те -
ра и њи хо вих ску пи на, до ни воа на ци о нал не
еко но ми је;

• убла жа ва њу не га тив них ефе ка та услед не пос -
то ја ња ин фор ма ци о ног ал тру из ма но си ла ца
ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња, који
могу ку му ли ра ти под де јством ис по ља ва ња
раз ли чи тих ин те ре са у ве о ма сло же ној ин те -
рес ној ар хи тек ту ри;

• враћању по ве ре ња у штед њу, што би се на ди -
рек тан на чин одра зи ло на раз вој тржиш та ка -
пи та ла и нов ца;

• раз во ју фон до ва, по себ но ин вес ти ци о них, оси -
гу ра ва јућих и др.;

• при ли ву стра них ди рек тних ин вес ти ци ја и по -
ртфо лио ин вес ти ци ја;

• ства ра њу по узда не осно ве за кон ци пи ра ње
мак ро е ко ном ских по ли ти ка, пла но ва и одлу ка 
држа ве;

• суз би ја њу сиве еко но ми је, по слов но-фи нан -
сиј ске ко руп ци је, при вред ног кри ми на ла;

• ре а ли за ци ји про пи са них сан кци о них мера,
као и мера над леж нос ти над зор них и ре гу ла -
тор них ин сти ту ци ја1. 

Дак ле, уко ли ко из веш тај но-ин фор ма ци о ни
инстру мен та риј не по се ду је за до во ља ва јући по -
тен ци јал ко јим би био у могућнос ти да по кри је
све што чи ни по слов но-фи нан сиј ски жи вот еко -
ном ских и дру гих учес ни ка у зем љи, може ство -
ри ти ефек те који ће се одра зи ти на ства ра ње ис -
крив ље не сли ке фи нан сиј ског по сло ва ња пред -
узећа, ње го ве пер фор ман се, рен та би ли тет ни
по ло жај, те у крај њем на во ди ти твор це раз вој не
и по слов не по ли ти ке на по гре шан пра вац. У том
смис лу, учес ни ци про це са фи нан сиј ског из веш -
та ва ња, у пр вом реду ко рис ни ци фи нан сиј ских
из веш та ја (ин тер ни и ек стер ни), ра чу но во -
дстве на про фе си ја (по смат ра на у ши рем кон тек -
сту), као и ме наџ мент (по сма т ран као управ љач -
ка ин сти ту ци ја фи нан сиј ско-из веш тај ног ен ти -
те та) тре ба да дају пун доп ри нос раз во ју и ства -
ра њу ква ли тет ног сис те ма фи нан сиј ског из веш -
та ва ња. У овом делу по себ но ћемо дати осврт на
уло гу и зна чај ра чу но во дстве не про фе си је, смат -
ра јући да је јед на од кључ них у лан цу учес ни ка
фи нан сиј ског из веш та ва ња и јед на од де тер ми -
ни шућих са ас пек та кре и ра ња упот реб не вред -
нос ти фи нан сиј ских из веш та ја. Пре ма но ви јим
ис тра жи ва њи ма у 2013. го ди ни, за бе ле же на је у
САД ре кор дна траж ња за ра чу но вођама у по -
след њих 40 го ди на2 , при чему је на јвећа сто па
рас та за бе ле же на у Washington D.C. где се на
1400 ста нов ни ка на ла зи све га је дан ра чу но вођа. 
Сре ди ном 2008. го ди не ра чу но во дство је ран ги -
ра но у топ 5 про фе си ја које могу да по кре ну по -
срну лу еко но ми ју, како је на ве де но у Jobfox
report-у3. Прет ход но са оп ште ни под а ци ука зу ју
на ве ли ки зна чај ра чу но во дстве не про фе си је.
Оста је от во ре но пи та ње да ли је траж ња за ра чу -
но во дстве ном про фе си јом одраз и ква ли те та
који се пру жа са њене стра не.

Ра чу но во дстве на про фе си ја, по смат ра на у
ши рем кон тек сту, об ухва та кор по ра тив не фи -
нан сиј ске ра чу но вође, ин тер не и ек стер не не за -
вис не ре ви зо ре, управ љач ке ра чу но вође, али и
овлашћене про це њи ва че, фи нан сиј ске ана ли ти -
ча ре, по рес ке са вет ни ке и ака дем ску за јед ни цу
као јед ну од на јод го вор ни јих за фор ми ра ње еле -
мен тар них ра чу но во дстве них зна ња који кас ни -
је у зна чај ној мери опре де љу ју будуће ра чу но во -
дстве не раз вој не пу те ве по је ди на ца. Сви на ве де -
ни ак те ри сво јим чи ње њем кре и ра ју сли ку која
одра жа ва ста ње ра чу но во дстве не про фе си је
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одређене на ци о нал не еко но ми је. Та сли ка је уто -
ли ко боља уко ли ко се при ли ком врше ња по сло -
ва у до ме ну над леж нос ти по је ди них ак те ра ра чу -
но во дстве не про фе си је, исти осла ња ју на по што -
ва ње етич ких нор ми по на ша ња. Упра во због не -
пош то ва ња, од но сно не при да ва ња то ли ко ве ли -
ком зна ча ју овом сег мен ту про фе си о нал не ра чу -
но во дстве не ре гу ла ти ве, ра чу но во дстве на про -
фе си ја је 80-тих го ди на про шлог века, па све до
да наш њег дана на иш ла на ве ли ку осу ду, упра во
из раз ло га крше ња, пре све га етич ког стан дар да
про фе си о нал не не за вис нос ти у од но су на ме наџ -
мент. Овим чи ње њем ра чу но во дстве на про фе си -
ја је пала на ве о ма зна чај ном тес ту про ве ре ода -
нос ти за шти те ин фор ма ци о них ин те ре са ко рис -
ни ка и угро зи ла свој, ви ше де це ниј ски грађен
углед. На овај на чин до ве де на је у сум њу упот -
реб на вред ност фи нан сиј ских из веш та ја, од но -
сно њи хо ва де лот вор ност за еко ном ске ак те ре,
на ци о нал ну еко но ми ју и укуп ну друш тве ну за -
јед ни цу. 

До по ја ве кри зе, ра чу но вод сте на про фе си ја
је увек била са стра не и ни ка да није у то ли кој
мери да ва ла по во да за рас пра ву. Чи ње ни ца да
по слов но окру же ње у по след њих не ко ли ко де -
це ни ја по ста је ве о ма ком плек сно, као и чи ње ни -
ца да је не по ве ре ње у ин фор ма ци о ни сад ржај
фи нан сиј ских из веш та ја на ста ло као по сле ди ца
њи хо вог ла жи ра ња се не га тив но одра жа ва на
све учес ни ке у лан цу фи нан сиј ског из веш та ва -
ња, које је и до да нас при сут но. Сто га по ја ва кре а -
тив ног ра чу но во дства, од но сно фо рен зич ког ра -
чу но во дства4 које је на ста ло као одго вор на кре -
а тив но, одсли ка ва сав ре ме не тен ден ци је раз во ја 
ра чу но во дства, па тиме и саме ра чу но во дстве не
про фе си је. Очиг лед но да су фи нан сиј ски скан да -
ли до ве ли до пре ис пи ти ва ња, саг ле да ва ња мес -
та, уло ге и зна ча ја које ра чу но во дстве на про фе -
си ја има у об ли ко ва њу при вред но-по слов ног
жи во та би лан сних ко рис ни ка, и до схва та ња да
је њи хо во по сло ва ње го то во не за мис ли во без
ове ве о ма зна чај не ка ри ке.

Одго вор ност за пре зен та ци ју и дос тав ља ње
фи нан сиј ских из веш та ја је на ме наџ мен ту пред -
узећа, док ра чу но вођа мора да води ра чу на о

томе да ли су пред узе те све мере: а) би лан сне по -
ли ти ке као осно ве за про це њи ва ње би лан сних
по зи ци ја, б) у орга ни зо ва њу ра чу но во дстве ног
сис те ма, ц) у пре зен то ва њу фи нан сиј ских из -
веш та ја, које су доз во ље не како са ас пек та за -
кон ских про пи са тако и ра чу но во дстве не по ли -
ти ке пред узећа, од но сно ин тер не ре гу ла ти ве.
Дак ле, ме наџ мент је при мар но одго во ран за ква -
ли тет и ин тег ри тет фи нан сиј ских из веш та ја,
али то по тен ци јал но не осло бађа одго вор нос ти
ни ра чу но вођу. Ра чу но вођа сто га мора да има
раз ви је ну свест о по што ва њу и при ме ни етич ких 
нор ми по на ша ња, што под ра зу ме ва по сто ја ње
одго вор ног од но са пре ма они ма ка ко ји ма се
усме ра ва ју ра чу но вод сте не ин фор ма ци је, од но -
сно ис трај нос ти мо рал них ста во ва како не би
под ле гао при тис ци ма у чи ње њу од ре ђених кре а -
тив них рад њи5 .

При ли ком увођења ра чу но во дстве них стан -
дар да на сто ја ло се да се из врши хар мо ни за ци ја
свих на ци о нал них раз ли ка6 које се могу ја ви ти
при ли ком при зна ва ња одређених ра чу но во -
дстве них ка те го ри ја7 . У кон тек сту на ве де ног,
пи та ње је да ли су по је ди не зем ље рас по ла га ле са 
до вољ но ин сти ту ци о нал но, тех нич ко-кад ров -
ским ка па ци те ти ма, који би били у могућнос ти
да ис пра те над ола зеће про ме не које су кон стан -
тно по тре са ле ве о ма об им не ра чу но во дстве не
стан дар де. На дру гој стра ни, спрем ност по је ди -
них зе ма ља да сво је на ци о нал но за ко но да вство
што пре при ла го де прав ним те ко ви на ма ЕУ, од -
но сно про пи си ма ЕУ у об лас ти фи нан сиј ског из -
веш та ва ња је на чи ни ла озби љан про пуст са по -
сле ди ца ма које су биле по губ не за кре а то ре по -
слов них одлу ка. Про пус ти су до ве ли до губ ље ња
по ве ре ња у зна чај ност ин фор ма ци ја које фи нан -
сиј ски из веш та ји могу и тре ба да носе са со бом,
тако да се у мно гим зем ља ма које су се пре „вре -
ме на“ упус ти ле у не поз на то, по ка за ло да фи нан -
сиј ски из веш та ји нису има ли ве ли ку ма те ри јал -
но-суш тин ску те жи ну, већ ис кљу чи во фор мал -
но-тех нич ку. 

Кре и ра ње по је ди них сег ме на та који опре де -
љу ју ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја је ве ли -
ким де лом де тер ми ни са но ква ли те том уте ме ље -
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4) Фо рен зич ко ра чу но во дство и фо рен зич ка ре ви зи ја пред став ља ју још увек мла де дис цип ли не и до би ја ју на зна ча ју са по -
рас том упот ре бе сав ре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, што се ин ди рек тно одра зи ло и на повећање кри ми нал них
рад њи.

5) Ово по себ но узи ма јући у об зир чи ње ни цу да ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва, нуди само опште осно ве и ал тер на тив не из бо -
ре за рје ша ва ње по је ди них про бле ма. Де таљ ни је: Ма ли нић, Д., Op. cit., стр.. 250 

6) Еко но ми је сва ке зем ље је спе ци фич на сама по себи, па је у том делу ве о ма теш ко об ез бе ди ти пуну при ме ну стан дар да. У
томе би тре ба ло да по мог не на ци о нал на ре гу ла ти ва одређене зем ље.

7) Бит но је на по ме ну ти да МРС/МСФИ не уки да ју на ци о нал ну ре гу ла ти ве, већ на сто ји да на ве де ну ре гу ла ти ву ускла ди са
међуна род ном ре гу ла ти вом. При ме ра ради, у Хрват ској и Сло ве ни ји по сто је на ци о нал ни ра чу но во дстве ни стан дар ди
који има ју при мат у од но су на при ме ну МРС/МСФИ у об лас ти ма које ре гу ли шу. У Црној Гори са ас пек та на ци о нал них
стан дар да по сто ји само је дан стан дард еду ка ци је - ЦОРС1.



нос ти и из грађенос ти ин сти ту ци о нал ног и ре гу -
ла тор ног окви ра по је ди них зе ма ља, али и
могућнос ти њи хо ве адек ват не им пле мен та ци је.
Упра во у овом по след њем смат ра мо да се кри је
по тен ци јал но на јвећи про блем. Зап ра во, на ци о -
нал но за ко но да вство у об лас ти ра чу но во дства се
те ме љи на прав ној те ко ви ни ЕУ тако да се може
при ме ти ти да ту не по сто је озбиљ ни про пус ти, из
раз ло га што је фор мал но-суш тин ски све за до во -
ље но. Смат ра мо да на јвећи про блем лежи у им -
пле мен та ци ји до не тих за кон ских ре ше ња, од но -
сно у томе што се при ли ком кре и ра ња ре гу ла тор -
ног ра чу но во дстве ног окви ра нису у зна чај ној
мери ува жи ли ути ца ји раз ли чи тих фак то ра, који
опре де љу ју друш тве но-кул тур ни, при вред ни, од -
но сно по слов ни ам би јент по је ди них зе ма ља. На -
ве де на за па жа ња су прве нстве но ини ци ра на чи -
ње ни цом да по сто је еви ден тни, дуго при сут ни
про бле ми у до ме ну кре и ра ња ква ли тет них фи -
нан сиј ских из веш та ја, а који мо ра ју, уко ли ко се
жели по вра ти ти по ве ре ње у ква ли тет и ин тег ри -
тет како ра чу но во дстве не про фе си је, тако и ра чу -
но во дстве них ин фор ма ци ја бити пре ва зиђени.
Дак ле, смат ра мо да су озбиљ ни про пус ти који су
на ин ди рек тан на чин де ро ги ра ли упот реб ну
вред ност фи нан сиј ског из веш та ва ња на ста ли на
са мом по чет ку ства ра ња ре гу ла тор ног и ин сти ту -
ци о нал ног ра чу но во дс тве ног окви ра и да је упра -
во иг но ри са ње на ве де них ба ри је ра доп ри не ло
сма ње њу по ве ре ња у сис тем фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. 

Опи са ни про бле ми су само јед ни у низу који су
усло ви ли уру ша ва њу ква ли те та фи нан сиј ског из -
веш та ва ња, па у циљу от кла ња ња ис тих, али и са
же љом враћања на за слу же но мес то фер и ве ро дос -
тој но пре зен то ва них ра чу но во дстве них ин фор ма -
ци ја, ЕУ уво ди нову Ди рек ти ву у об лас ти фи нан сиј -
ског из веш та ва ња.

2. Ра чу но во дстве на про фе си ја кроз при зму 
нове Ди рек ти ве ЕУ (2013/14/ЕУ)

Ра чу но во дстве на про фе си ја по смат ра на у
ши рем кон тек сту пред став ља јед ну од кључ них
одред ни ца која де тер ми ни ше ква ли тет фи нан -
сиј ског из веш та ва ња. Пос мат ра на у од но су на
етич ке ас пек те фи нан сиј ског из веш та ва ња, но -
си о ци ра чу но во дстве не про фе си је нуж но мо ра ју
да се при држа ва ју основ них на че ла и на осно ву
њих за сно ва них етич ких стан дар да по на ша ња и

по сту па ња у про фе си о нал ном раду. Сто га у на -
ме ри да се по вра ти по ве ре ње у ра чу но во дстве ну
про фе си ју као при мар ног чу ва ра јав ног ин те ре -
са, од но сно да се повећа њи хо ва одго вор ност са
ас пек та из град ње и унап ређења ква ли тет ног
сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња из рас та
нова ди рек ти ва ЕУ. Усва ја ње Ди рек ти ве 2013/
34/ЕУ8 пред став ља ве ли ки и зна ча јан ис ко рак у
до ме ну ра чу но во дстве ног прав ног Сис те ма ЕУ,
ко јим су став ље не ван сна ге ди рек ти ве Са ве та
78/660/ЕЕС и 83/349/ЕЕС9, али уве де не и од -
ређене из ме не у окви ру Ди рек ти ве ко јом се
уређује ре ви зи ја (2006/43/ЕС). 

Но во ус во је на ди рек ти ва де таљ но ела бо ри -
ра све ас пек те који су од из узет не важ нос ти за
унап ређење сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва -
ња. Сад ржи пре по ру ке зем ља ма чла ни ца ма које
су у функ ци ји унап ређења ра чу но во дстве не
про фе си је тако да је по хвал но што су теж ње
Црне Горе кроз от во ре но по глав ље 6-Прив ред -
но пра во, ра чу но во дство и ре ви зи ја на сто ји да
усклађене са еле мен ти ма који пред став ља ју
сас тав ни део на ве де не ди рек ти ве. Ди рек ти ва
2013/34/ЕУ де таљ но даје за хте ве у по гле ду
усаг ла ша ва ња, али због огра ни че нос ти про сто -
ра, у на став ку да је мо само осврт на њене на јзна -
чај ни је ка рак те рис ти ке узи ма јући у об зир
сврху из ра де рада, а осврћући се ујед но и на про -
бле ме који су пре тход них го ди на од стра не, по -
себ но струч не ра чу но во дстве не јав нос ти ис ти -
ца ни као горући. 

2.1. Осврт на на јзна чај ни је ка рак те рис ти ке
нове Ди рек ти ве ЕУ

Како су ра ни је теж ње у до ме ну фи нан сиј ског
из веш та ва ња биле усме ре не у прав цу за до во ље -
ња ин фор ма ци о них за хте ва ек стер них ко рис ни -
ка, Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ на сто ји да фи нан сиј -
ски из веш та ји сле де раз ли чи те ци ље ве, тако да
су у фо ку су не само ин фор ма ци о не по тре бе ек -
стер них ко рис ни ка (ин вес ти то ра) на тржиш ту
ка пи та ла већ се узи ма ју у об зир и по тре бе ме на -
џе ра, а све са ци љем ја ча ња кор по ра тив ног
управ ља ња, од но сно унап ређења дис цип ли не
фи нан сиј ског из веш та ва ња. Зап ра во, пре ма Ди -
рек ти ви 2013/34/ЕУ го диш њи фи нан сиј ски из -
веш та ји сле де раз ли чи те ци ље ве и не дају само
ин фор ма ци је за ин вес ти то ре на тржиш ту ка пи -
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8) Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ је већином гла со ва усво је на на пле нар ној сед ни ци Европ ског пар ла мен та 12.06.2013. го ди не.
Објав ље на је у служ бе ном лис ту ЕУ 29.06.2013. го ди не а сту пи ла је на сна гу де се тог дана од дана об јав љи ва ња. Де таљ ни је
о Ди рек ти ви:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF (08.02.2014.)

9) На ве де не Ди рек ти ве су више од 30 го ди на уређива ле ра чу но во дстве ну и прав ну те ко ви ну.



та ла, већ дају из веш тај и о про шлим транс акциј -
а ма и ја ча њу кор по ра тив ног управ ља ња10 . 

Ре ви ди ра ни Оквир фи нан сиј ског из веш та ва -
ња (Оквир 2010) ис ти че се да је циљ фи нан сиј ског 
из веш та ва ња пру жа ње ин фор ма ци ја о об а вез ни -
ку из веш та ва ња који је ко рис тан по сто јећим и по -
тен ци јал ним ин вес ти то ри ма, по ве ри о ци ма и за -
јмо дав ци ма (дак ле су жен је број ко рис ни ка ин -
фор ма ци ја ) у до но ше њу одлу ке (ку по ви на, про -
да ја, држа ње ка пи та ла и дуж нич ке инстру мен те,
одоб ре ње кре ди та или дру ге врсте по зај ми це и
сл.) о томе да ли да дају сред ста ва ен ти те ту, уз на -
по ме ну да ко рис ник фи нан сиј ских ин фор ма ци ја
не може за хте ва ти од из веш тај ног ен ти те та да му
пру жи ди рек тне ин фор ма ци је о ула га њу или да -
ва њу сред ста ва, већ се при ли ком одлу чи ва ња
мора осло ни ти на ин фор ма ци о ни сад ржај фи нан -
сиј ских из веш та ја опште на ме не. Зап ра во да би
ра чу но во дстве не ин фор ма ци је биле у сврси по -
слов ног одлу чи ва ња, не опход но је да по се ду ју
како фун да мен тал не (ре ле ван тност и ве ро дос -
тој на пре зен та ци ја) тако и унап ређујуће ка рак те -
рис ти ке (упо ре ди вост, раз умљи вост, про вер љи -
вост, бла гов ре ме ност). Уоп ште но, када се го во ри
о фи нан сиј ском из веш та ва њу има се пре све га на
уму из веш та ва ње које је на ме ње но ек стер ним ко -
рис ни ци ма, у првом реду ин вес ти то ри ма, као
при мар ним ко рис ни ци ма ра чу но во дстве них ин -
фор ма ци ја, тако да су на неки на чин ек стер ни ко -
рис ни ци “фа во ри зо ва ни” по пи та њу из веш та ва -
ња у од но су на ин тер не ко рис ни ке. У кон тек сту
тога, но во усво је на ди рек ти ва у делу за до во ље ња
ин фор ма ци о них за хте ва ко рис ни ка уно си из ме не 
и на сто ји да успос та ви одго ва ра јући ба ланс
између ин те ре са ек стер них ко рис ни ка ра чу но во -
дстве них из веш та ја и ин те ре са пред узећа која не
желе да буду не пот реб но опте рећена за хте ви ма у
циљу из веш та ва ња11. У том смис лу, го диш њи фи -
нан сиј ски из веш та ји тре ба да ис ти ни то и об јек -
тив но одсли ка ва ју би лан сне по зи ци је, од но сно да 
пру же ре ал ну сли ку о фи нан сиј ском ста њу пред -
узећа и ње го вом ре зул та ту по с ло ва ња. 

Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ про пи су је у скла ду са 
ко јим општим на че ли ма12 је по треб но по сту па ти 
при ли ком при зна ва ња и вред но ва ња став ки у
го диш њим и кон со ли до ва ним ра чу но во дстве -
ним из веш та ји ма, али ујед но до пуш та при ме ну
ал тер на тив них осно ва про це њи ва ња13. Ком па -
ри ра њем ре ше ња које нуди но во усво је на ди рек -
ти ва у делу про пи са них основ них пра ви ла про -
це њи ва ња и вред но ва ња став ки у ра чу но во -
дстве ним из веш та ји ма са пра ви ли ма која су ин -
кор по ри ра на у МРС, за кљу чу је се да ту не по сто је
зна чај на одсту па ња, тако да у том делу не би тре -
ба ло да се при ли ком им пле мен та ци је пра ви ла
Ди рек ти ве по ја ве зна чај ни ји про бле ми. Пош то
Ди рек ти ва до пуш та при ме ну ал тер на тив них
осно ва про це њи ва ња, држа ве чла ни це ЕУ, али и
оне зем ље које има ју теж ње у том прав цу, тре ба
да при ли ком об ли ко ва ња на ци о нал ног за ко но -
да вства про пи шу која прав на лица има ју
могућност да при бег ну доз во ље ним ал тер на ти -
ва ма. Ово упра во из раз ло га што се смат ра да се
при ме ном на че ла по ште не вред нос ти може пре -
крши ти при нцип об јек тив нос ти при вред но ва -
њу би лан сних по зи ци ја, упра во из раз ло га што је
при ме на овог кон цеп та ве о ма сло же на и под -
лож на суб јек ти виз му. У кон тек сту на ве де ног,
смат ра се да при ме на на ве де ног на че ла “доз во -
ља ва” кре а тив не рад ње14 и то по себ но у зем ља ма
у ко ји ма тржиш те не по сто ји или пак ве о ма сла -
бо функ ци о ни ше. 

Ди рек ти ва до но си но ви не у по гле ду про -
це њи ва ња уде ла у ка пи та лу по ме то ди
учешћа, али ука зу је и на по сто ја ње из узе та ка у 
про це њи ва њу дела сад ржа ја не ких по зи ци ја
би лан са ста ња15. Суш тин ски, про пи са не ва ри -
јан те би лан са ста ња и би лан са успе ха се у за -
хте ви ма нове Ди рек ти ве ЕУ не ме ња ју.

У окви ру на по ме на уз ра чу но во дстве не из -
веш та је фо кус нове Ди рек ти ве је на об е ло да њи -
ва њи ма у по гле ду ра чу но во дстве них по ли ти ка.
Циљ на по ме на је да пру же ин фор ма ци је о вред -
но ва њу по је ди них би лан сних по зи ци ја, про мје -
не у ра чу но во дстве ним по ли ти ка ма као и ин -
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10) Пре у зе то од: Ди рек ти ва, тач ка (4)
11) Пре у зе то од Одар, М., „Нова Ра чу но во дстве на ди рек ти ва“Инсти тут сер ти фи ко ва них ра чу но вођа Црне Горе, Ра чу но во -

дство и ре ви зи ја, број 9-10/2013, стр. 5-10.
12) На че ло на стан ка по слов ног догађаја, на че ло опрез нос ти, на че ло на бав не вред нос ти...
13) Нпр. код ре ва ло ри за ци је стал них сред ста ва; при ли ком про це њи ва ња фи нан сиј ских инстру ме на та или из ве де них фи нан -

сиј ских инстру ме на та по фер (по ште на) вред нос ти. При ме ну фер вред нос ти у про це њи ва њу не фи нан сиј ских инстру ме на -
та Ди рек ти ва не до пуш та. Дак ле, Ди рек ти ва про пи су је да се при зна ва ње, вред но ва ње и об е ло да њи ва ње врши по прво бит -
ној из вор ној вред нос ти, али доз во ља ва да се код стал не имо ви не и код не ких фи нан сиј ских инстру ме на та може ко рис ти ти
фер (по ште на) вред ност, што је за пра во било и про пи са но МРС.

14) Увек је от во ре но пи та ње струч нос ти лица која врше про це ну као и по што ва ње на че ла за стан дар де етич ког по на ша ња у
смис лу ком пе тен тнос ти, по вер љи вос ти и об јек тив нос ти.

15) Пог ле да ти: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF, члан 9 (15.02. 2014. го ди не)



фор ма ци је о усаг ла ше нос ти при ме ње них ра чу -
но во дстве них по ли ти ка са ра чу но во дстве ним
кон цеп ти ма. Оба вез на об јаш ње ња за сва пред -
узећа сад рже пре све га, јас но де фи ни са не за хте -
ве у вези са об е ло да њи ва њи ма које се од но се на
ко ришћење доз во ље них ал тер на тив них осно ва
за про це њи ва ње стал них сред ста ва по ре ва ло ри -
за ци о ним из но си ма и на ко ришћење ал тер на -
тив не осно ве за про це њи ва ње по по ште ној вред -
нос ти. У од но су на IV Ди рек ти ву, но во усво је на
ди рек ти ва сад ржи об им ни је за хте ве у по гле ду
об е ло да њи ва ња, мно го је пре циз ни ја али и ри го -
роз ни ја у вези са об е ло да њи ва њем за сред ња и
мала пред узећа као и за суб јек те од јав ног ин те -
ре са16 . Ме наџ мент из веш тај, од но сно из веш тај о
по сло ва њу пред узећа тре ба да сад ржи об јек ти -
ван при каз раз во ја и успеш нос ти по сло ва ња
пред узећа, ње гов по ло жај, као и да опи ше на јзна -
чај ни је ри зи ке и ука же на ди ле ме са ко ји ма се
пред узеће сус реће. 

Смат ра мо да на ве де но пред став ља ве ли ки
по мак у раз во ју ра чу но во дства уопште, због тога 
што пи та ње об а вез нос ти сас тав ља ња из веш та ја
о по сло ва њу није тре ти ра но у на ци о нал ном за -
ко но да вству, иако је упра во на ве де ни из веш тај
ве ли ки ин фор ма ци о ни из вор за ме на џе ре.
Извеш тај о по сло ва њу има зна чај не пред нос ти у
од но су на фи нан сиј ске из веш та је упра во из раз -
ло га што сад ржи ин фор ма ци је и/или ин ди ка то -
ре о не фи нан сиј ским пер фор ман са ма, од но сно
на ве де ни из веш тај пред став ља до пу ну под а та ка 
које об ез беђују ра чу но во дстве ни из веш та ји и
об јаш ње ња уз ра чу но во дстве не из веш та је. Мала
и сред ња пред узећа могу бити осло бођена об а -
ве зе дос тав ља ња ме наџ мент из веш та ја по одлу -
ци држа ве чла ни це17, мада смо миш ље ња да с об -
зи ром на сад ржај и ка рак тер го диш њег ме наџ -
мент из веш та ја тре ба об а ве за ти све прав не об -
ли ке пред узећа да их сас тав ља ју и дос та ве.

Извеш тај о кор по ра тив ном управ ља њу
који до сада није на ла зио упо риш те у на ци о -
нал ном за ко но да вству, такође се за хте ва од
нове Ди рек ти ве ЕУ. Изја ва о кор по ра тив ном
управ ља њу тре ба да сад ржи на јма ње ди рек ти -
вом про пи са не под ат ке и ин фор ма ци је о управ -
ља њу пред узећем, може бити сас тав ни део ме -
наџ мент из веш та ја18 и има за циљ: унап ређива -
ње ко дек са кор по ра тив ног управ ља ња саг ле -
да ва њем ње го ве при мен љи вос ти, бољу прак -
тич ну при ме ну кор по ра тив ног управ ља ња у
скло пу или из над на ци о нал них про пи са, при -
ме ну транс па рен тни јег при сту па рада ак ци о -
на ра и њи хо вих кључ них овлашћења и сл. Над -
леж нос ти де ле ги ра не у из веш та ју о кор по ра -
тив ном управ ља њу из врше не су са на ме ром
ри го роз ни јег при сту па и од но са пре ма ква ли -
та тив ним ка рак те рис ти ка ма фи нан сиј ских из -
веш та ја. 

Мала и сред ња пред узећа (МСП) има ју зна -
чај ну уло гу у раз во ју на ци о нал них еко но ми ја19, а
по себ но у по гле ду за пош ља ва ња. Поређења
ради, на це лом све ту има више ми ли о на МСП,
док се на 52 на јвеће свет ске бер зе на ла зи све га
45 хи ља да ко ти ра них ком па ни ја. Узи ма јући у об -
зир дату чи ње ни цу, го во ри мо о 99% МСП, и све га
1% ве ли ких ком па ни ја. ЕУ има пре ко 99% МСП са 
100 ми ли о на за пос ле них, од чега 67,1%20 у при -
ват ном сек то ру. 

У из веш та ју Европ ске ко ми си је (ЕК) на во ди
се да је 85% но вих по сло ва у пе ри о ду од 2002. до
2010. го ди не у ЕУ кре и ра но од стра не МСП21. Све
то нам го во ри о зна ча ју њи хо вог по сло ва ња, чији 
је ква ли тет услов љен и адек ват ним фи нан сиј -
ским из веш та ва њем. 

У кон тек сту на ве де ног, увиђајући зна чај
МСП за раз вој, како на на ци о нал ном тако и на
гло бал ном ни воу, Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ под -
ржа ва пред лог Ко ми си је да цен трал ну уло гу у
при вре ди ЕУ има ју мала и сред ња пред узећа
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16) Један од раз ло га се кри је у на сто ја њу да се ра чу но во дство раз ви је у прав цу „ин тег рал ног из веш та ва ња“.
17) С об зи ром да сас тав ља ње и дос тав ља ње ме наџ мент из веш та ја може пред став ља ти ве ли ко ад ми нис тра тив но опте рећење 

ма лим и сред њим пред узећима, држа ва чла ни ца може да за хте ва да се у на по ме на ма уз фи нан сиј ске из веш та је дос та ве
тра же ни под а ци у скал ду са чла ном 24, став 2, но во усво је не ди рек ти ве ЕУ. 

18) Изја ва о кор по ра тив ном управ ља њу може да пред став ља за се бан сег мент ме наџ мент из веш та ја, а може да се да и у виду
по себ ног из веш та ја об јав ље ног за јед но са ме наџ мент из веш та јем или јав но об јав ље ном до ку мен ту на сај ту пред узећа.

19) При ме ра ради: Исти че мо да је у скла ду са кри те ри ју мом под е ле по слов них суб је ка та пре ма кла си ве ли чи не, што одго ва ра
кри те ри ју ми ма де фи ни са ним За ко ном о из ме на ма и до пу на ма за ко на о ра чу но во дству и ре ви зи ји Црне Горе из 2011. го -
ди не у Црној Гори мала пред узећа за узи ма ју учешће од 98,7%, од но сно ве ли ка пред узећа све га 0,2%. По да ци су пре узе ти
са:
http://www.monstat.org/userfiles/file/registri/ANALIZA%20II%20KVARTAL%202012%20god%20_MNE_Final%20PDF.pdf
(19.02. 2014.)

20) BDO Seidman, International Financial Reporting Standards, IFRS for SMEs vs. IFRS, January 2010,
http://www.bdo.com/acsense/events/eventdocuments/Acsense%202010%20IFRS%20for%20SMEs%20Participants.pdf

21) European Commission, Study on the SMEs impact on the EU labor market, 2012,
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance review/index_en.htm



(МСП) те да у циљу сти му ла ци је еко ном ског рас -
та, за пос ле нос ти и пред узет ниш тва тре ба сле ди -
ти кон цепт “мис ли мо прво на мале”. По ла зећи од
на ве де ног, но во усво је на ди рек ти ва тре ба да об -
ез бе ди да су усло ви за мала пред узећа у ве ли кој
мери усаг ла ше ни ши ром Уни је, од но сно да при -
ме на и по што ва ње ад ми нис тра тив них ба ри је ра
буду сраз мер на ко рис ти ма које до но се22. Зап ра -
во, но ви не ис по ље не у фор ми пред нос ти које
пру жа Ди рек ти ва ЕУ МСП су:
• држа ве чла ни це могу доз во ли ти ма лим пред -

узећима да дос тав ља ју скраћени би ланс ста -
ња, уз об е ло да њи ва ње одређених ин фор ма ци -
ја у на по ме на ма; 

• држа ве чла ни це могу доз во ли ти ма лим и
сред њим пред узећима да са чи не скраћени би -
ланс успе ха, у скла ду са пра ви ли ма сад ржа ним
у чл.14. ове ди рек ти ве23.

Држа ва ма чла ни ца ма ЕУ такође је доз во ље -
но да у скла ду са на ве де ном ди рек ти вом уве ду
до дат не за хте ве, од но сно да тра же огра ни че ни
број до дат них под а та ка, када су ови из ри чи то
тра же ни од на ци о нал ног по рес ког за ко но да -
вства и не опход ни за уби ра ње даж би на. 

Нова Ди рек ти ва уво ди и мик ро пред узећа и
ис ти че за хте ве који тре ба да буду за до во ље ни у
делу фи нан сиј ског из веш та ва ња, уз на гла сак да
где не по сто је по себ ни про пи си који се од но се на
мик ро пред узећа, држа ва чла ни ца може при ме -
њи ва ти опште ва жећа пра ви ла ма лих пред узећа.
На ве де на пре по ру ка Ди рек ти ве може бити ад -
ми нис тра тив но опте рећујуће за мик ро пред -
узеће, али је остав ље но у де лок руг могућнос ти
зе ма ља чла ни ца да из узму мик ро пред узећа из
одређених об а ве за које се при ме њу ју за мала
пред узећа, уко ли ко смат ра ју да је то це лис ход но. 
Ово не зна чи да су мик ро пред узећа осло бођена
по што ва ња одређених на ци о нал них про пи са,
већ на про тив.

Упркос доб рим на ме ра ма, доз во ље на из узећа и
об јаш ње ња из Ди рек ти ве ве ро ват но неће сма њи ти
ад ми нис тра тив на опте рећења мик ро пред узећа,
по што се у већини слу ча је ва ради само о сма ње њу
бро ја по зи ци ја у ра чу но во дстве ним из веш та ји ма и
осло бађања об а ве зе њи хо вог јав ног об јав љи ва ња24. 
Дак ле, теж ња Ди рек ти ве је да убла жи или укло ни
не дос тат ке који су у зна чај ној мери доп ри но си ли
на ру ша ва њу ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва -
ња, али ујед но и да уне се “осве же ње “ у по сто јећи ра -
чу но во дстве ни ре гу ла тор ни ок вир.

3. Осврт на про бле ме у на ци о нал ном
за ко но да вству и ре ше ња која нуди

Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ

За кон ска ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва која
упо риш те про на ла зи у про фе си о нал ној ра чу но -
во дстве ној ре гу ла ти ви, не рет ко сад ржи “про пус -
те” који от е жа ва ју им пле мен та ци ју до не тих ре -
ше ња. Однос но, на ци о нал на еко но ми ја у на ме ри
да што пре уне се и им пле мен ти ра го то ва ре ше -
ња у за ко но дав ни ра чу но во дстве ни оквир упа да
у со пстве ну за мку. У кон тек сту ис так ну тог, да је -
мо осврт само на неке од за кон ских нор ми у
Црној Гори које ства ра ју не га тив не ефек те на
сис тем и ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња, а
са крај њом на ме ром да ука же мо и на но ви не које
но во усво је на ди рек ти ва носи са со бом. Смат ра -
мо да су мно ги до са даш њи про пус ти у делу унап -
ређења ра чу но во дстве не про фе си је, па ин ди рек -
тно и ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња на -
ста ли као по сле ди ца “при ну де” до но ше ња и им -
пле мен та ци је го то вих ра чу но во дстве них ре ше -
ња, при чему се није пре те ра но во ди ло ра чу на о
томе да ли су по сто јећи ин сти ту ци о нал ни, кад -
ров ско-тех нич ки ка па ци те ти у могућнос ти да на 
адек ва тан на чин под рже до не те одлу ке. Чи ње -
ни ца је да је увођење МРС/МСФИ у ве ли кој мери
олак ша ло про цес фи нан сиј ског из веш та ва ња,
омо гућило јед нос тав ни ји про ток ка пи та ла, до -
ве ло до хар мо ни за ци је ра чу но во дстве них нор ми 
у зем ља ма које су при ме ни ле на ве де но, али је
ујед но увођење ра чу но во дстве них стан дар да не -
спрем но до че ка но у по је ди ним зем ља ма. На ве -
де но је до ве ло до го ми ла ња про бле ма, који су
кул ми ни ра ли у пе ри о ду то ком и на кон гло бал не
еко ном ске кри зе. Једна од по тен ци јал них за мки
која се кри ла по себ но у зем ља ма у тран зи ци ји је
што ра чу но во дстве на про фе си ја није била у
могућнос ти да се при ка же у пра вом свет лу,
будући да је увек по смат ра на као ис кљу чи во
“услуж на” де лат ност, која има тех нич ку на ме ну.
Упра во због овак вог виђења ра чу но во дстве на
про фе си ја је кас ка ла за сво јом прво бит но уте ме -
ље ном сврхом.

Гло бал на еко ном ска кри за, а пре тога по ја ва
фи нан сиј ских скан да ла који су ини ци ра ни пре -
ва ра ма у фи нан сиј ским из веш та ји ма су про ме -
ни ли свест о зна ча ју и упот реб ној вред нос ти фи -
нан сиј ских из веш та ја за по тре бе по слов ног
одлу чи ва ња. Због тога, ра чу но во дстве на про фе -
си ја се да нас враћа на свој за слу же ни пи је дес тал.
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22) Пре у зе то од: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF, (15.02. 2014.го ди не)

23) Исто.
24) Пре у зе то: Одар, М., Op. cit. стр. 5-10.



Да би оправ да ла сво је по ве ре ње, при ори тет мора 
дати јав ном ин те ре су и пред узе ти одго вор ност
пре ма за шти ти тог ин те ре са у до ме ну фи нан сиј -
ског из веш та ва ња25.

Који су то про пус ти који су виђени кроз на -
ци о нал но за ко но да вство26 и да ли је на њих
могуће да да одго вор но во усво је на ди рек ти ва ЕУ 
је пи та ње на које ћемо кроз при зму три горућа
про бле ма по ку ша ти да дамо одго вор. 

Кла си фи ка ци ја прав них лица- Отво ре но
пи та ње је да ли де фи ни са на кла си фи ка ци ја
прав них лица пре ма За кон о ра чу но во дству и ре -
ви зи ји (ЗРР)27 одго ва ра по слов ном ам би јен ту
Црне Горе, будући да се на ве де ни кри те ри ју ми
ко рис те ис кљу чи во за по тре бе фи нан сиј ског из -
веш та ва ња28 , док се за по рес ке сврхе, за пош ља -
ва ње, до де лу кре ди та и сл. ко рис те знат но нижи
кри те ри ју ми. Такође, пи та ње уско по ве за но са
на ве де ним од но си се на об а вез ност ре ви зи је фи -
нан сиј ских из веш та ја, која је пре ма ЗРР де фи ни -
са на чла ном 12, став 1 и 2. Прет ход но на ве де но
за пра во зна чи да ре ви зи ји фи нан сиј ских из веш -
та ја не под ле жу прав на лица орга ни зо ва на као
друш тва са огра ни че ном одго вор ношћу, будући
да не ис пу ња ва ју усло ве де фи ни са не чла ном 3а
ЗРР. Међутим, узму ли се у об зир кри те ри ју ми за
за кон ску ре ви зи ју у зем ља ма чла ни ца ма ЕУ29, за -
па жа мо да је Црна Гора знат но из над про се ка ЕУ. 

Одго вор ност- Пре ма ЗРР сва ко лице може да 
сас тав ља фи нан сиј ске из веш та је30 , будући да
ни је дан члан за ко на не на во ди струч не ква ли -
фи ка ци је које лице мора да ис пу ња ва да би во ди -
ло по слов не књи ге. На ве де но от ва ра могућност
сва ком за ин те ре со ва ном лицу да из врши при -
куп ља ње, об ра ду и сас тав ља ње, од но сно пре зен -
та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја из раз ло га што с
јед не стра не на ве де на ак тив ност са со бом носи
ве ли ке фи нан сиј ске ко рис ти, а са дру ге стра не
ства ра ве о ма мали ри зик31. Очиг лед но је по сто -
јећи за кон ве о ма ли бе ра лан у вези са пру жа њем,

по себ но ра чу но во дстве них услу га, во ђе њем по -
слов них књи га, од но сно сас тав ља њем фи нан сиј -
ских из веш та ја. За кон пру жа могућност да се ту -
ма чи по по тре би, без икак вих огра ни че ња, до во -
дећи ин ди рек тно до пада ква ли те та фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, од но сно на ру ша ва ња ра чу но -
во дстве ног ре гу ла тор ног и ин сти ту ци о нал ног
окви ра. У том смис лу смат ра мо да над леж не и
одго вор не ин сти ту ци је држа ве тре ба да уве ду и
им пле мен ти ра ју мере које ће про дук тив но ути -
ца ти на по бољ ша ње дис цип ли не фи нан сиј ског
из веш та ва ња, јер одго вор ност за ве ро дос тој но
сас тав ља ње и пре зен та ци ју под а та ка сад ржа них
у фи нан сиј ским из веш та ји ма не под ле же ни как -
вим сан кци ја ма. С јед не стра не на ве де но је сас -
вим и оправ да но, будући да је у Црној Гори у
већини слу ча је ва об а ве зе сас тав ља ња фи нан сиј -
ских из веш та ја у функ ци ји „мо ра ња“, а не у функ -
ци ји њи хо ве ге не рал не сврхе, по слов ног одлу чи -
ва ња. Сто га пре све га одго вор на лица која су кре -
а то ри ра чу но во дстве не по ли ти ке у Црној Гори
тре ба да сво јим рас по ло жи вим ка па ци те ти ма
по ку ша ју да про ме не так ву дуго уко ре ње ну
свест. У на ред ном пе ри о ду, више тре ба ра ди ти
на про мо ви са њу и ука зи ва њу на зна чај етич ке
ди мен зи је ра чу но во дстве не про фе си је, јер је
очиг лед но да је по ку шај враћања на ве де не
кључ не ком по нен те на сво је мес то на јзна чај ни ја
пре тпос тав ка враћања из губ ље ног по ве ре ња у
рад ра чу но во дстве не про фе си је, па тиме и у ин -
фор ма ци о ну сна гу фи нан сиј ских из веш та ја. 

3.1. Одго вор Ди рек ти ве 2013/34/ЕУ на
на ве де не про бле ме

Кри те ри ју ми за раз врста ва ње прав них
лица. У ра чу но во дстве ни прав ни сис тем но во -
усво је на ди рек ти ва 2013/34/ЕУ уво ди но ви не
тако што кла си фи ку је прав на лица на: мик ро,
мала, сред ња и ве ли ка, слу жећи се са три кри те -
ри ју ма: про се чан број за пос ле них; оства ре ни
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25) Ма ли нић, Д., Op. cit.
26) Осло нићемо се на За кон о ра чу но во дству и ре ви зи ји у Црној Гори (2011)
27) Пог ле да ти члан ЗРР, 3a, 

http://www.poslodavci.org/doc/Zakoni/finansijsko%20i%20racunovodstveno
%20poslovanje/Zakon%20o%20racunovodstvu%20i%20reviziji.pdf (од 03.02.2014.го ди не)

28) Исти че мо да уко ли ко се за раз врста ва ње прав них лица на мала, сред ња и ве ли ка осла ња мо на кри те ри ју ме де фи ни са не у
ЗРР из 2011.го ди не, за па жа мо да у струк ту ри прав них лица пре ма ве ли чи ни до ми ни ра ју мала прав на лица и за узи ма ју
учешће од 98,71%, од но сно 21.085 пред узећа од укуп ног бро ја од 21.127 пред узећа (број и струк ту ра при вред них суб је ка -
та у 2011. го ди ни, МОНСТАТ, 2012, стр. 3)
http://www.monstat.org/userfiles/file/registri/SAJT-Broj%20i%20struktura%20poslovnih%20subjekata%20u%20Crnoj%2
0Gori%20final_SB.pdf (25.02.2014) 

29) Извор под а та ка Хрват ска ре ви зор ска ко мо ра:
http://www.revizorska-komora.hr/index.php/ edukacija-ispiti-savjetovanje/savjetovanja-i-konferencije-hrk.html (11.02.2014) 

30) Пог ле да ти чл. 4, 7. и 8. За ко на о ра чу но во дству и ре ви зи ји Црне Горе
31) По де ље на одго вор ност са ме на џе ром ком па ни је.



уку пан при ход и по слов на ак ти ва. Упо ређива -
њем са по сто јећим за кон ским ра чу но во дстве -
ним ре ше њем у Црној Гори, но ви на Ди рек ти ве
пред став ља увођење но вог об ли ка прав ног лица
- мик ро, као и из ме на пра га за раз врста ва ње
прав них лица, док су кри те ри ју ми на осно ву ко -
јих се врши раз врста ва ње оста ли не про ме ње ни
упра во из раз ло га што се смат ра ју ре ле ван тним
по ка за те љи ма ве ли чи не пред узећа. 

У та бе ли која сле ди (Та бе ла бр.1) дат је упо ред -
ни при каз вред нос ти по је ди них кри те ри ју ма који се
ко рис те за раз врста ва ње прав них лица из по сто -
јећих ЗРР и пре по ру ка но во усво је не Ди рек ти ве ЕУ. 
Та бе ла бр.1 - Кри те ри ју ми за раз врста ва -

ње прав них лица

ПРАВНА ЛИЦА

КРИТЕРИЈУМИ Ми
к ро

Мала Сред ња Ве ли ка

Н 32 С 33 Н С Н С

Про се чан број за пос ле -
них у по слов ној го ди ни £10 £50 £50 £25

0
£25

0
>2
50

>2
50

Оства ре ни уку пан
при ход

<70
0.00
0€

<8
ми
л €

<10 
мил 
€

<40 
мил 
€

£50
mil
€

>40 
мил 
€

>50 
мил
€

Пос лов на ак ти ва
£35
0.00
0€

£4
мил 
€

£10
мил 
€

<20 
мил 
€

=43 
mil
€

>20 
мил 
€

>43 
мил
€

Поређењем са по сто јећим ЗРР за па жа се да је
праг за раз врста ва ње прав них лица из ме њен код 
кри те ри ју ма При ход и Актива, док је праг за раз -
врста ва ње остао не про ме њен у делу кри те ри ју -
ма За пос ле ност. Еви ден тно је такође да но во -
усво је на ди рек ти ва сни жа ва пра го ве за раз -
врста ва ње по је ди них об ли ка прав них лица. На
зем ља ма чла ни ца ма је да пред ло же не пра го ве
раз врста ва ња прав них лица при ла го де ре ал них
при вред ним то ко ви ма, од но сно да у нови за кон -
ски оквир, који ће не ми нов но усле ди ти као по -
сле ди ца теж ње зе ма ља да уђу у ев роп ску за јед -
ни цу, сход но при вред ној раз ви је нос ти у делу
прав них лица уве ду и мик ро пред узећа. 

Но ви ну коју уво ди Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ у
од но су на по сто јеће на ци о нал не ра чу но во дстве -
не про пи се су и ве ли чи на гру пе (мала, сред ња и
ве ли ка, сход но кри те ри ју ми ма који се ко рис те за 

раз врста ва ње прав них лица)34 при чему доз во -
ља ва и одређена одсту па ња у делу који се од но си 
на утврђива ње кри те ри ју ма, као и из ме не у раз -
врста ва њу пред узећа када на дан свог би лан са
ста ња одсту пе од кри те ри ју ма који су пре тход но
опре де љи ва ли њи хо во раз врста ва ње у гру пе.

Де фи ни са ње и усва ја ње кри те ри ју ма за раз -
врста ва ње прав них лица и де фи ни са ње гру па је
на иш ло на ве ли ку по ле ми ку, из раз ло га што је IV
ди рек ти ва ЕУ ко јом је уређива на ова об ласт била 
ве о ма ли бе рал на у вези са одређива њем ве ли чи -
не пред узећа. Нова ра чу но во дстве на ди рек ти ва
је у том делу има ла унап ред пре ци зи ран циљ
који се за сни вао на теж њи ка ујед на ча ва њу ве ли -
чи не пред узећа и гру па, са ци љем њи хо ве упо ре -
ди вос ти, на ро чи то у зем ља ма чла ни ца ма ЕУ. 

Но во ус во је на ди рек ти ва ЕУ уно си одређење
но ви не и у делу ре ви зи је фи нан сиј ског из веш та -
ва ња, од но сно уво ди одређене из ме не и до пу не
ди рек ти ве ре ви зи је (2013/43/ЕС) у по гле ду ре -
ви зор ског из веш та ја35. Миш ље ње ре ви зо ра тре -
ба да ука же да ли фи нан сиј ски из веш та ји дају ис -
ти нит и фер при каз усклађен са ре ле ван тним
окви ром фи нан сиј ског из веш та ва ња, од но сно да 
ли су го диш њи фи нан сиј ски из веш та ји у скла ду
са за кон ским за хте ви ма.

Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ про пи су је да су фи -
нан сиј ски из веш та ји ен ти те та од јав ног ин те ре -
са, сред њих и ве ли ких пред узећа ре ви ди ра ни од
стра не јед ног или више ста ту тар них ре ви зо ра
или ре ви зор ских фир ми овлашћених од стра не
држа ве чла ни це да об ав ља ју ста ту тар не ре ви зи -
је на осно ву Ди рек ти ве 2006/43/ЕЦ36. Дак ле,
про ши рен је де лок руг по сла и одго вор нос ти ов -
лаш ћеног ре ви зо ра, као и де лок руг пред узећа
која има ју об а ве зу да врше ре ви зи ју из веш та ја
пред виђених на ци о нал ним за ко но да вством.
Зап ра во, овлашћени ре ви зор има об а ве зу да, по -
ред об ав ља ња до са даш ње ак тив нос ти у смис лу
дос тав ља ња стан дар дног из веш та ја у коме из ра -
жа ва сво је миш ље ње о ра чу но во дстве ним из -
веш та ји ма, да и до дат но миш ље ње о томе да ли
је из веш тај о по сло ва њу (ме наџ мент из веш тај)
усклађен са ра чу но во дстве ним из веш та ји ма за
ту по слов ну го ди ну, као и да ли је сас тав љен у
скла ду са важећим прав ним про пи си ма37. У овом
делу, об а ве за ре ви зо ра је да ис ка же свој суд да ли
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32) Н-Нова ди рек ти ва ЕУ
33) С- Пос то јећи За кон о ра чу но во дству и ре ви зи ји у Црној Гори
34) Де таљ ни је по гле да ти: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF (15.02. 2014.го ди не), члан 3.
35) Де таљ ни је по гле да ти: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF (15.02. 2014.го ди не), члан 35.
36) Де таљ ни је по гле да ти: Исто, ПОГЛАВЉЕ 8, члан 34.
37) Пог ле да ти: Исто, члан 34.



је уста но вио да по сто је одређени по греш ни на -
во ди у из веш та ју о по сло ва њу, а узи ма јући у об -
зир со пстве но по зна ва ње и раз уме ва ње по сло ва -
ња пред узећа и ње го ве сре ди не. Ди рек ти ва про -
ши ру је об а ве зу врше ња ре ви зи је и на сред ња
прав на лица, али не за бра њу је ре ви зи ју ма лих
прав них лица. Дак ле, на на ци о нал ном за ко но да -
вству је да одлу чи (про пи ше) да ли је об а вез на
ре ви зи ја за на ве де на прав на лица, узи ма јући у
об зир чи ње ни цу да мала пред узећа у струк ту ри
при вре де за узи ма ју ве о ма зна чај но учешће, али
и чи ње ни цу да би на ве де на ре ви зи ја пред став -
ља ла ве ли ко ад ми нис тра тив но опте рећење. У
сва ком слу ча ју, сва ка држа ва чла ни ца ЕУ би тре -
ба ло да про це ни да ли је по треб но при бе га ва ти
ре ви зи ји фи нан сиј ских из веш та ја ма лих прав -
них лица, узи ма јући у об зир осо бе нос ти на ве де -
них прав них лица, као и по тре бе ко рис ни ка њи -
хо вих фи нан сиј ских из веш та ја. Такође, мала
пред узећа могу бити осло бођена об а ве зе сас тав -
ља ња из веш та ја о по сло ва њу, уко ли ко ин фор ма -
ци је које се тичу при бав ља ња со пстве них уде ла
на ве ду у об јаш ње њи ма уз ра чу но во дстве не из -
веш та је, од но сно држа ве чла ни це могу, уко ли ко
то про це не, да осло бо де мала и сред ња пред -
узећа об а ве зе из веш та ва ња одређених не фи нан -
сиј ских ин фор ма ци ја. Такође, смат ра мо да је ве о -
ма при хват љи ва и доб ра одред ба Ди рек ти ве која 
се тиче об а вез нос ти ре ви зи је за сред ња прав на
лица, будући да ре ви зи ја тре ба да пру жи уве ра -
ва ње да су фи нан сиј ски из веш та ји об јек тив ни и
ис ти ни ти. У том смис лу, кре а то ри будућег за -
кон ског ра чу но во дстве ног окви ра тре ба да ве о -
ма се ри оз но при сту пе ста ву о томе да ли за кон -
ска ре ви зи ја тре ба да се ве зу је за кри те ри ју ме
раз врста ва ња прав них лица пред ло же не у Ди -
рек ти ви или тре ба да се осла ња на неки дру ги
кри те ри јум.

Са ци љем повећања одго вор нос ти за сас тав -
ља ње и об јав љи ва ње фи нан сиј ских и ме наџ мент 
из веш та ја, Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ на гла сак
став ља на ко лек тив ну одго вор ност, ука зу јући на 
то да чла но ви ад ми нис тра тив них, управ них и
над зор них орга на де лу ју у окви ру сво је над леж -
нос ти која им је де ле ги ра на на ци о нал ним за ко -
ном. По ко лек тив ној одго вор нос ти се по сту па
саг лас но на ци о нал ном за ко но да вству при чему
је у над леж нос ти држа ва чла ни ца да утврде сте -
пен одго вор нос ти, као и да ујед но об ез бе де одго -
ва ра јуће сан кци о ни са ње пре крши ла ца.
Повећање сте пе на одго вор нос ти, од но сно де ле -

ги ра ње ис тог на над леж не се врши са на ме ром
повећања кре ди би ли тет ног про це са фи нан сиј -
ског из веш та ва ња како би фи нан сиј ски из веш -
та ји одра жа ва ли фер и ис ти ни то ста ње38. Упра во
увођење ко лек тив не одго вор нос ти ће оне мо -
гућити кон цен тра ци ју фи нан сиј ско-из веш тај не
влас ти у ру ка ма јед ног или и ве о ма уске гру пе
лица39, као и по ста ви ти нове из а зо ве и за хте ве
пред на ци о нал но за ко но да вство, по слов но-уп -
рав љач ку прак су, ра чу но во дстве ну про фе си ју40,
над зор не ин сти ту ци је, као и све оне који су ди -
рек тно или ин ди рек тно уме ша ни у тај про цес.
Исти ца ње зна ча ја и раз ви ја ње свес ти о по сто ја -
њу и не опход нос ти по сту па ња по по сту ла ти ма
ко лек тив не одго вор нос ти пред став ља је дан од
кључ них сту бо ва са мос вес ни јег по сту па ња
кључ них ак те ра у про це су фи нан сиј ског из веш -
та ва ња.

3. Могућнос ти и по тен ци јал не за мке
унап ређења ра чу но во дстве не про фе си је у

про це су при дру жи ва ња ЕУ

Но си о ци одго вор нос ти за ква ли тет фи нан -
сиј ских из веш та ја на гло бал ном ни воу су про фе -
си о нал не међуна род не орга ни за ци је и тела, на
на ци о нал ном ни воу за ко но да вац, од но сно про -
фе си о нал не орга ни за ци је и не за вис на јав на над -
зор на тела, док су на ни воу пред узећа ме наџ -
мент, про фе си о нал не ра чу но вође и одбор за ре -
ви зи ју. Сви они има ју је дан за јед нич ки циљ сад -
ржан у теж њи ка об ез беђењу ква ли тет ног сис те -
ма фи нан сиј ског из веш та ва ња у функ ци ји за до -
во ље ња и очу ва ња јав ног ин те ре са. Одлу ка о
усклађива њу на ци о нал ног ра чу но во дстве ног
окви ра са ква ли тет ним ра чу но во дстве ним стан -
дар ди ма може бити де лот вор на под усло вом да
су об ез беђене све нуж не пре тпос тав ке за њену
успеш ну ре а ли за ци ју. Ра чу но во дстве на ре гу ла -
ти ва у Црној Гори је у ве ли ком сте пе ну усаг ла ше -
на са ди рек ти ва ма ЕУ ко ји ма је уређена об ласт
фи нан сиј ског из веш та ва ња, о чему све до чи и из -
веш тај рад не гру пе за по глав ље 6- Прив ред но
пра во, ра чу но во дство и ре ви зи ја. 

Међутим, у на ред ном пе ри о ду ра чу но вод -
сте на про фе си ја ће наићи на број не из а зо ве. При
све га, не опход но је у домаће ра чу но во дстве но
за ко но да вство угра ди ти одред бе нове ди рек ти -
ве, како не би било у суп рот нос ти са за хте ви ма
ЕУ. Упра во на ве де но смат ра мо да пред став ља ве -
о ма озби љан тест про ве ре зна ња и спрем нос ти
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38) Де таљ ни је по гле да ти: Op. cit., члан 33.
39) Сте ва но вић, Н., Op. cit., стр.237
40) У вези са да ва њем при ма та и при ори те та сте че ним ра чу но во дстве ним зва њи ма.



свих оних који ће бити, било ди рек тно било ин -
ди рек тно, укљу че ни у тај про цес, будући да Ди -
рек ти ва 2013/34/ЕУ код не ких одред би може
неке за х те ве да одоб ри или да за хте ва. 

Ра чу но во дстве на про фе си ја кроз за хте ве
нове ди рек ти ве ЕУ ће има ти могућност да по вра -
ти из губ ље но по ве ре ње које је зна чај но уздрма -
но от крићем да су фи нан сиј ски скан да ли
праћени пре ва ра ма у фи нан сиј ским из веш та ји -
ма, што се на ди рек тан на чин одра зи ло и на сма -
ње ње упот реб не вред нос ти аут пу та сад ржа ног у
фи нан сиј ским из веш та ји ма. Ве о ма је зна чај но да 
се при ли ком раз мат ра ња еле ме на та на ко ји ма
по чи ва но во усво је на ди рек ти ва ЕУ по ку ша:
• пре ва зићи уко ре ње на ра чу но во дстве на тра -

ди ци ја, 
• по јед нос та ви ти ве о ма ком плек сна при ме на

ра чу но во дстве них стан дар да кроз орга ни зо -
ва ње ква ли тет них се мина ра, 

• подићи еду ка ци ја ра чу но вођа и ре ви зо ра на
ниво који об ез беђује кре и ра ње и очу ва ње ква -
ли тет ног сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња, 

• из гра ди ти чврсти ра чу но во дстве ни ре гу ла -
тор ни оквир у функ ци ји по бољ ша ња фи нан -
сиј ске дис цип ли не и спре ча ва ња на мер ног
изо бли ча ва ња сад ржи не фи нан сиј ских из -
веш та ја, 

• кон ти ну и ра но ука зи ва ти на урген тност и не -
из беж ност укљу чи ва ња етич ке ди мен зи је
расуђива ња у кре и ра ње ра чу но во дстве ног ре -
гу ла тор ног окви ра, као и у при пре му и пре зен -
то ва ње ра чу но во дстве них из веш та ја.

Када се го во ри о одго вор нос ти лица, у смис -
лу по кре та ча и под сти ца ња ком пе тен ци је у до -
ме ну ра чу но во дстве не про фе си је, мање-више
смо скло ни да ту одго вор ност пре ба ци мо на над -
леж не ин сти ту ци је држа ве. Међутим, одго вор -
ност за кре и ра ње окви ра кре ди би ли те та ра чу -
но во дстве не про фе си је има ју сви који су било
по сред но било не пос ред но укљу че ни у про цес
кре и ра ња ра чу но во дстве не (струч не, на учне,
прак тич не) по ну де, по чев од ака дем ских еду ка -
то ра, за ко но дав ца, већин ских влас ни ка, фи нан -
сиј ских ана ли ти ча ра и прав них са вет ни ка, ме на -
џе ра па до по ли тич ке ели те. Смат ра мо да у овом
про це су ве ли ку уло гу тре ба да одиг ра ака дем ска 
за јед ни ца, будући да је на хи је рар хиј ској лес тви -

ци еду ка ци је кроз из град њу ква ли тет ног на -
став ног сад ржа ја на јод го вор ни ја за кре и ра ње
по чет них еле ме на та ра чу но во дстве не про фе си -
је. У том делу, тра ди ци ја по себ но тран зи ци о них
зе ма ља је по чи ва ла на пред ра су ди о ра чу но во -
дству као о ис кљу чи во кал ку ла тив ној дис цип -
ли ни. Међутим, тре ба увек има ти на уму да је
ком пле тан ме на џер онај који је и ра чу но во -
дстве но пис мен, али и етич ки ори јен ти сан. 

Академска за јед ни ца је прва у лан цу еду ка -
то ра која тре ба да кроз кон ти ну и ра но усав рша -
ва ње ука же на зна чај по што ва ња и при ме не ма -
ни ра етич ког по на ша ња41 као кључ не пре тпос -
тав ке из град ње ква ли тет ног сис те ма фи нан сиј -
ског из веш та ва ња. Фа кул те ти на ко ји ма се из -
уча ва ра чу но во дство су по миш ље њу мно гих на -
јпо год ни ји за под уча ва ње ети ке у ра чу но во -
дству. На мно гим кур се ви ма ети ке сту ден те ра -
чу но во дства тре ба из ла га ти ди ле ма ма из ре ал -
ног жи во та, као и ком плек снос ти и ме то да и тех -
ни ка са ко ји ма ће се сус рес ти у будућнос ти. Пре -
ма ис тра жи ва њу, тре нут но по сто ји не дос та так
про фе со ра и ис тра жи ва ча који се баве ети ком у
ра чу но во дству. Инте ре сан тно је истаћи да је у
пе ри о ду 1980-2004.42 мање од 2% об јав ље них
тек сто ва има ло за пред мет ети ку. Ова ко мали
про це нат по ка зу је не за ин те ре со ва ност за ети ку
ра чу но во дстве не ака дем ске за јед ни це и по ка зу -
је под ршку да ака дем ска за јед ни ца жели да се
зна чај но дис тан ци ра од ре ал нос ти.

Ве о ма је бит но да по сто ји кон стан тна ко -
нструк тив на ин те рак ци ја између ака дем ске за -
јед ни це, укљу чу јући и про фе си о нал на ра чу но во -
дстве на тела и за ко но дав ца, јер кроз њи хов за -
јед нич ки по глед на чи ни о це који кре и ра ју по -
слов ни оквир, ува жа ва ње за хте ва и по тре ба ра -
чу но во дстве не за јед ни це за ква ли тет ном по ну -
дом зна ња из ра чу но во дстве них дис цип ли на
могуће про ши ри ти ви ди ке, раз ви ти кри тич ки
на чин раз миш ља ња, под стаћи ра чу но во дстве но
об ра зо ва ње, про мо ви са ти ра чу но во дстве ну про -
фе си ју у пра вом свет лу као и по вра ти ти онај
углед који за ис та за слу жу је. Инсти ту ци је које су
над леж не за унап ређење и про мо ви са ње ква ли -
те та фи нан сиј ског из веш та ва ња, од но сно ра чу -
но во дстве не и ре ви зор ске про фе си је, тре ба да
буду мно го от во ре ни је и у кон стан тној ин те рак -
ци ји са пред став ни ци ма ака дем ске ра чу но во -
дстве не и ре ви зор ске стру ке, те да кроз раз ме ну
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41) Бер нар ди ис ти че да само 168 од 6200 фа кул тет ских је ди ни ца које се баве ра чу но во дством ука зу ју на то да је ети ка об ласт
ис тра жи вач ког ин те ре са за њих. До дат но, у овом раду се ис ти че да от при ли ке јед на трећина чла на ка из об лас ти мар ке -
тин га и ме наџ мен та по ка зу је ин те ре со ва ње за про фе си о нал ну одго вор ност и етич ност док је само 4 од 131 тј. 3,1% чла на -
ка ве за них за ра чу но во дство за ин те ре со ва но за етич ка пи та ња и ге не рал но про фе си о нал ну одго вор ност (пре узе то од: A
Commentary on Suggestions for Providing Legitimacy to Ethics Research in Accounting Education,” Issues in Accounting
Education, 2004).

42) http://www.nysscpa.org/cpajournal/2005/1205/essentials/p64.htm Accounting Ethics Courses: A Professional Necessity, By
David F. Bean and Richard A. Bernardi



ис кус тва, саг ле да ва њем тржиш них по тре ба за
одређеним зна њи ма, по мог ну у кре и ра њу и про -
мо ви са њу дис цип ли на које доп ри но се ква ли тет -
ни јем раз во ју ра чу но во д стве не про фе си је.

Са пре тход но на ве де ним саг лас ни су по је ди -
ни ау то ри43 који смат ра ју да се кључ враћања по -
ве ре ња у ра чу но вод сте ну про фе си ју и из град њу
ква ли тет ног сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва -
ња на ла зи у ру ка ма одго вор них за еду ка ци ју
будућих ге не ра ци ја ра чу но вођа и ре ви зо ра. У
том смис лу, ака дем ска ра чу но во дстве на за јед -
ни ца може ди рек тно да врши ути цај на кре и ра -
ње и пру жа ње по треб ног спек тру ма ра чу но во -
дстве ног и ре ви зор ског зна ња, које ће бити у
функ ци ји ства ра ња ком плет не, све о бух ват не и
етич ки одго вор не лич нос ти, тако што ће у на -
став не пла но ве и про гра ме уграђива ти по ред
већ при сут них те о риј ских и прак тич на зна ња уз
ве ли ки на гла сак на њи хо ву им пле мен та ци ју у
прак си. Ве ли ки број ау то ра (Gioia, Swanson,
Frederick)44 кри тич ки се осврћу на мо де ран на -
чин по слов ног об ра зо ва ња, опту жу јући сав ре ме -
но по сло ва ње да у цен тар ин те ре со ва ња став ља
се бич не ин те ре се и уско-лич не бе не фи ци је и
при нци пе, који су из над доб ро би ти за јед ни це и
етич ких при нци па и који су за пра во учес ни ци
све га што је доп ри не ло раз во ју кли ме која је по -
тхра ни ла Enron и World-com. Ра чу но во дстве но
об ра зо ва ње може је ди но да се опо ра ви и по вра ти 
сво ју прво бит ну вред ност уко ли ко се осло бо ди
око ва већ сте че них ин те ре са који су већ ду бо ко
уко ре ње ни у ра чу но во дстве ној про фе си ји.
Аутори ука зу ју да је је дан од до ми нан тно при -
сут них стра хо ва сту де на та који желе да из гра де
ка ри је ру у прав цу ра чу но во дстве не про фе си је
упра во не дос та так кри тич ког ан гаж ма на и
расуђива ња45.

Ра чу но во дстве на про фе си ја има мнош тво
при ори те та. Међу њима, онај који се по зна ча ју и
опсе гу на јви ше из два ја и по тен ци ра про и зи ла зи
из саме уло ге која је де ле ги ра на на ра чу но во -
дстве ну про фе си ју као чу ва ра јав ног ин те ре са, а
то је под и за ње и очу ва ње ква ли те та фи нан сиј -
ског из веш та ва ња46. Но ви не које ди рек ти ва носи 

са со бом у зна чај ноj мери, ма кар на први по глед,
има ју по тен ци јал да от кло не не дос тат ке ра чу но -
во дстве не про фе си је у Црној Гори. При ме на пре -
по ру ка и за хте ва нове ди рек ти ве ЕУ не зна чи по -
сле дич но да ће сис тем фи нан сиј ског из веш та ва -
ња бити про јек то ван тако да реши аген циј ски
про блем, као и број не про бле ме кре и ра ња фи -
нан сиј ских из веш та ја и њи хо ве транс па рен тнос -
ти, од но сно да ће моћи да по вра ти ослаб ље ни
сте пен по ве ре ња у тржиш те ка пи та ла и сл. Дак -
ле, по сту па ње по пре по ру ка ма но во усво је не ди -
рек ти ве ЕУ пред став ља зна ча јан ис ко рак у раз -
во ју ра чу но во дстве не про фе си је, али не и до во -
љан за га ран ци ју ква ли те та фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. 

Сто га смо миш ље ња да сви учес ни ци у лан цу
фи нан сиј ског из веш та ва ња, а има јући на уму ин -
фор ма ци о ну де лот вор ност фи нан сиј ских из -
веш та ја, тре ба да буду по уче ни ис кус твом из
пре тход них де це ни ја и да кон ти ну и ра но у себи
гра де и не гу ју „ин сти ту ци ју“ одго вор нос ти. При
ово ме по себ но став ља мо на гла сак на ме наџ мент
као прве нац у њи хо вом кре и ра њу и не ко га чији
по тпис тре ба да буде га ран ци ја да ин фор ма ци је
сад ржа не у фи нан сиј ским из веш та ји ма има ју ин -
фор ма ци о ну моћ која је одраз ква ли та тив них
одред ни ца фи нан сиј ских из веш та ја. Уло гу ре гу -
ла то ра не тре ба само по смат ра ти кроз при зму
уређења ма те ри је фи нан сиј ског из веш та ва ња,
него и кроз ства ра ње пре тпос тав ки и под ржа ва -
ње раз во ја одго ва ра јућих про фе си о нал них ин -
сти ту ци ја као и кре и ра ње снаж не ин сти ту ци је
јав ног над зо ра над ква ли те том фи нан сиј ског из -
веш та ва ња и по сту па њем ин сти ту ци ја укљу че -
них у тај сис тем47. Сто га кроз пре по ру ке нове Ди -
рек ти ве ЕУ тре ба озбиљ ни је при сту пи ти
уређењу и увођењу кон тро ле, од но сно јав ног
над зо ра над ква ли те том фи нан сиј ског из веш та -
ва ња, па у том смис лу фор ми ра ти тело за јав ни
над зор ре ви зо ра, као и ко ми си је кон тро ле ква -
ли те та која би била у функ ци ји саг ле да ва ња, да -
ва ња пре по ру ка и по бољ ша ња рада овлашћених
ре ви зо ра и друш та ва за ре ви зи ју. Упра во због
при сут ног ва ку у ма у коме је могуће спро во ди ти
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43) Owen D., CSR after Enron:A role for the Academic Accounting Profession?, European Accounting Review, Vol. 14, No. 2, 395–404,
2005.

44) Исто
45) University of Southern Maine (SAD) је орга ни зо вао курс под на зи вом Увод у ра чу но во дстве ну про фе си ју, а који је ини ци ран не дос -

тат ком прак тич них зна ња и веш ти на у об лас ти ра чу но во дства. Искус тва са овог кур са су ве о ма по зи тив на и ука зу ју да је ра чу но -
во дстве ној про фе си ји не опхо дан при лив ква ли тет них та ле на та како би се об ез бе дио кон ти ну и ра ни успех ра чу но во дстве не
про фе си је. Што ра ни ја ко му ни ка ци ја о уло зи и одго вор нос ти ма ра чу но вођа може помоћи сту ден ти ма да раз уме ју више зна чај
ове про фе си је и до не су ис прав ну одлу ку о томе да по ста ну ра чу но вође, и при вук ла што ква ли тет ни је и ам би ци оз ни је сту ден те.
Овак ви кур се ви омо гућава ју про фе со ри ма и љу ди ма са ви со ким зва њем из ове про фе си је да при ву ку сту ден те и ука жу им на ши -
ри ну коју ова про фе си ја по се ду је. (пре узе то са: http://www.nysscpa.org/cpajournal/2004/1104/essentials/p68.htm)

46) Пог ле да ти: Ма ли нић, Д., Op. cit, стр.244.
47) Сте ва но вић, Н., Op. cit., стр. 233.



кре а тив не ак тив нос ти, држа ве које има ју дужу
тра ди ци ју48 и веће зна ње у до ме ну унап ређења
ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња, а по уче -
не до са даш њим ис кус твом, по ку ша ва ју да сузе
ма не вар ма ни пу ла тив них рад њи ме на џе ра, кор -
по ра тив них ра чу но вођа и не за вис них ре ви зо ра,
осни ва њем мно го де лот вор ни јих ин сти ту ци ја
сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња49. На уда ре
који су ба ци ли там ну сен ку на кре а то ре фи нан -
сиј ског из веш та ва ња, ЕУ је ре а го ва ла уно ше њем
из ме на у про пи се ЕУ, од но сно ди рек ти ве ко ји ма
се жели успос та ви ти ри го роз ни ји сис тем фи нан -
сиј ског из веш та ва ња. 

Но во ус во је на ди рек ти ва про пи су је пра ви ла,
али пру жа и могућност ал тер на тив ног по сту па -
ња у по је ди ним си ту а ци ја ма. Ово зна чи да се из -
бе га ва по тпу на уни фи ко ва ност при ли ком фи -
нан сиј ског из веш та ва ња, од но сно да се зем ља ма
чла ни ца ма доз во ља ва да при ла го де и из гра де
сво је на ци о нал но за ко но да вство узи ма јући у об -
зир број не чи ни о це који кре и ра ју ра чу но во -
дстве но-из веш тај но окру же ње. Међутим, пре ви -
ше флек си би лан и ал тер на ти ван при ступ може
кон трап ро дук тив но да де лу је из раз ло га што се
от ва ра про стор за евен ту ал но врше ње кре а тив -
них рад њи при ли ком по сту па ња. Сто га држа ве
чла ни це, као и све зем ље које желе да ускла де
сво је на ци о нал но за ко но да вство са пре по ру ка -
ма но во усво је не ди рек ти ве тре ба ве о ма се ри оз -
но и де таљ но да при сту пе ње го вом кре и ра њу, да
ана ли зи ра ју про бле ме има нен тне ра чу но во -
дстве ном за ко но да вству по је ди них зе ма ља, саг -
ле да ју сво је могућнос ти и по тен ци јал, на ро чи то
у делу под и за ња ни воа об ра зо ва ња ра чу но вођа.

Зак љу чак

Ра чу но во дстве на про фе си ја као чу вар јав ног
ин те ре са и ме ди ја тор не прис трас ног из веш та -
ва ња да нас се више него икад на ла зи под лу пом
јав нос ти. Глав ни раз лог је не по ве ре ње у из веш -
тај но-из веш тај ну моћ фи нан сиј ских из веш та ја,
које је узро ко ва но кре а тив ним рад ња ма учес ни -
ка у лан цу фи нан сиј ског из веш та ва ња. Сход но
на пи са ном у раду из во ди мо за кључ ке:
• ма ни пу ла тив не рад ње у фи нан сиј ским из веш -

та ји ма су доп ри не ле на ру ша ва њу угле да ра чу -
но во дстве не про фе си је;

• по што ва ње етич ке ди мен зи је свих ак те ра фи -
нан сиј ског из веш та ва ња је кључ на пре тпос -
тав ка под сти ца ња и унап ређења ква ли те та
фи нан сиј ског из веш та ва ња;

• сви кре а то ри и пре но си о ци ра чу но во дстве ног
зна ња тре ба да има ју мно го ак тив ни ји и ко хе -
рен тни ји од нос у том про це су;

• Но во ус во је на ди рек ти ва ЕУ која за ме њу је IV и
VII ди рек ти ву ЕУ има за циљ да осав ре ме ни ра -
чу но во дстве ни прав ни сис тем, па у том кон -
тек сту уно си но ви не које за ко но до вство мно -
гих зе ма ља није по зна ва ло;

• Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ кре и ра стро жа пра ви -
ла у функ ци ји унап ређења ин фор ма ци о ног
сад ржа ја фи нан сиј ских из веш та ја;

• При ли ком усва ја ња одред ни ца ди рек ти ве ве -
о ма је бит но да сва ка зем ља чла ни ца, па и
земљe којe тежe пу ноп рав ном чла нству ЕУ
утврдe стра те ги ју и ци ље ве које желe да ре а -
ли зу ју у об лас ти ра чу но во дства.

Нај зад, будући да Ди рек ти ва нуди ва ри јан те
ре ше ња за одређени про блем, бит но je да cе про -
це су из град ње на ци о нал ног за ко но дав ног окви -
ра при сту пи ве о ма те мељ но, да се саг ле да ју ис -
кус тва и ре ше ња у дру гим зем ља ма, де фи ни шу
при ори тет ни ци ље ви које тре ба оства ри ти и да
се кон сул ту ју еми нен тна (струч на и прак тич на)
лица из об лас ти ра чу но во дства.
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др Гор да на
ВУКЕЛИЋ*

Вес на 
ЈЕФТИЋ-АРСЕНОВИЋ**

Да ни је ла
МАКСИМОВИЋ***

Ути цај при зна ва ња и
вред но ва ња ин вес ти ци о них
не крет ни на на имо вин ски,

при нос ни и фи нан сиј ски положај1

Ре зи ме 
У овом раду ука зу јемо на ути цај ини ци јал ног при зна ва ња и на кнад ног вред но ва ња ин вес -
ти ци о них не крет ни на на имо вин ски, фи нан сиј ски и при нос ни по ло жај при вред ног друш -
тва.
Иска за на вред ност ин вес ти ци о них не крет ни на у би лан си ма може у зна чај ној мери да
ути че како на вред ност укуп не имо ви не у би лан су ста ња, тако и на ис ка за ни фи нан сиј ски
ре зул тат у би лан су успе ха, као и на вред ност фи нан сиј ских по ка за те ља при ли ком ана ли -
зе фи нан сиј ских пер фор ман си пред узећа. При ме на мо де ла на бав не вред нос ти или мо дела
ре ва ло ри за ци је ути че не само на имо вин ски и фи нан сиј ски по ло жај при вред ног друш тва,
него се одра жа ва и на при нос ни по ло жај кроз при зна ва ње до бит ка или гу бит ка од
усклађива ња вред нос ти у би лан су успе ха. 
Ути цај ини ци јал ног при зна ва ња и вред но ва ња на кон по чет ног при зна ва ња ин вес ти ци о -
них не крет ни на на имо вин ски и при нос ни по ло жај при ка зан је кроз ана ли зу прак тич них
при ме ра при ме не раз ли чи тих ме то да би лан си ра ња у окви ру по сло ва ња при вред ног
друш тва. 

Кључ не речи: ин вес ти ци о не не крет ни не, на бав на вред ност, фер вред ност, имо вин ски
по ло жај, фи нан сиј ски по ло жај и при нос ни по ло жај при вред ног друш тва.

УДК 657.922:334.7
657.372.12

*) Бе ог рад ска бан кар ска ака де ми ја, Фа кул тет за бан ка рство, фи нан си је и оси гу ра ње, Уни вер зи тет Уни он, Бе ог рад
**) Мас тер екон. Фа кул тет за еко но ми ју и ме наџ мент, „Сло бо мир Уни вер зи тет“, Ре пуб ли ка Српска, БИХ
***) Мас тер екон. Фа кул тет за еко но ми ју и ме наџ мент, „Сло бо мир Уни вер зи тет“, Ре пуб ли ка Српска, БИХ.
1) У раду су пре зен то ва ни ре зул та ти Про јек та III43007 фи нан си ра ног од стра не Ми нис та рства про све те, на уке и тех но лош ког раз во ја

Ре пуб ли ке Срби је



Увод

Ула га ња у не крет ни не од но сно ин вес ти ци о -
не не крет ни не, као спе ци фи чан вид не крет ни на,
пред став ља ју имо ви ну (зем љиш те или гра ђе вин -
ске об јек те или об оје) које влас ник или ко рис ник
фи нан сиј ског ли зин га држи ради оства ре ња при -
хо да од из да ва ња (за куп ни не), или ра ди ду го роч -
ног по рас та вред нос ти, или ради јед ног и дру гог,
а не ради упот ре бе за со пстве не по т ре бе или про -
да ју у окви ру со пс тве ног по с ло ва ња.

Уко ли ко су ис пу ње ни усло ви про пи са ни
смер ни ца ма МРС 402 и сход но томе сре дство при -
зна то у фи нан сиј ским из веш та ји ма и кла си фи -
ко ва но као ин вес ти ци о на не крет ни на, за ини ци -
јал но и на кнад но вред но ва ње ула га ња у
некретнине допуштено је користити:
• мо дел на бав не вред нос ти или
• мо дел фер вред нос ти.

Избор ме тоде за вред но ва ње би лан сних по -
зи ци ја пред став ља дис кре ци о ну одлу ку упра ве
при вред ног друш тва. Сход но на ве де ном, у за -
вис нос ти од из аб ра не ме то де могуће је ути ца ти
на фи нан сиј ски ре зул тат текућег и на ред них об -
ра чун ских пе ри о да. Једи но огра ни че ње пред -

став ља на че ло стал нос ти пре ма ко јем се за хте ва
да се при ли ком би лан си ра ња јед ном одаб ра на
метода доследно примењује у низу узастопних
обрачунских периода. 

Уко ли ко одаб ра ни ме тод, из оправ да них раз -
ло га, не одра жа ва ре ал но ста ње, при вред но
друш тво може да про ме ни из аб ра ни мо дел, али
да би об ез бе ди ло упо ре ди вост фи нан сиј ских ре -
зул та та у об ра чун ским пе ри о ди ма, по треб но је
да из врши ко рек ци је за три претходна об ра чун -
ска периода.

1. Пос тав ка за мо де ле 
ини ци јал ног при зна ва ња 

и вред но ва ња ин вес ти ци о не некретнине

У раду је при ка зан ути цај из бо ра ме то де за
ини ци јал но и на кнад но вред но ва ње на имо вин -
ски, при нос ни и фи нан сиј ски по ло жај на хи по те -
тич ком при ме ру кроз би ланс ста ња и успе ха
пред узећа „ХХ“.

Имо вин ски, при нос ни и фи нан сиј ски по ло -
жај при вред ног друш тва „ХХ“ при ка зан је у Би -
лан су ста ња 1 и Би лан су успе ха 1. 
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Би ланс ста ња 1.

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ 
А
I
II

1.

2.
III
Б
I
II

1.
2.

3.
4.
5.
III
Ц
Д

СТАЛНА ИМОВИНА
Не ма те ри јал на ула га ња
Нек рет ни не, по стро је ња, опре ма
и би о лош ка сре дства
Нек рет ни не, по стро је ња 
и опре ма
Инвес ти ци о не не крет ни не
Ду го роч ни фин. плас ма ни
ОБРТНА ИМОВИНА
За ли хе
Крат. по тра жи ва ња, пла са ма ни 
и го то ви на
Пот ра жи ва ња
Пот ра жи ва ња за више плаћен по рез на
до би так
Крат ко роч ни фи нан сиј ски плас ма ни
Го тов. екв. и го то ви на
ПДВ и АВР
Одло же на по рес ка сре дства
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК 

2.867.985
2.457

2.816.766

2.000.000
816.766

48.762
4.274.603

536.553

3.587.276
3.236.823

1167
326.802

9.794
12.690

150.774
7.142.588

А
I
II
III

Б

I
II
III
1.
2.
3.
4.
IV

КАПИТАЛ
Основ ни ка пи тал
Ре зер ве
Не рас по ређени до би так 
ра ни јих го ди на
До би так текуће го ди не
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ
Ду го роч на ре зер ви са ња
Ду го роч не об а ве зе
Крат ко роч не об а ве зе
Крат кроч не фи нан сиј ске об а ве зе
До бав ља чи
Оста ле крат ко роч не об а ве зе
Оба ве зе по осно ву ПДВ и ПВР
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

4.674.224
1.961.296

30.217

2.048.142
634.569

2.468.364
400.832
612.326

1.396.823
123.301
984.832

75.988
212.702

58.383

Е
Ф

УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

7.142.588
370

Ц
Д

УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7.142.588
370

2) Више о усло ви ма за при зна ва ње ин вес ти ци о них не крет ни на пи са но је у МРС 40, па раг ра фи 16-19,



Намера рада је указивање на спе ци фич нос ти
ути ца ја ме то да за ини ци јал но и на кнад но вред -
но ва ње на имо вин ски, фи нан сиј ски и при нос ни
по ло жај и скре не паж њу ана ли ти ча ри ма да при -
ли ком ана ли зе по себ ну паж њу об ра те на на ве де -
ну про бле ма ти ку.

2. Ути цај ини ци јал ног при зна ва ња и
вред но ва ња ин вес ти ци о них не крет ни на на

имо вин ски, фи нан сиј ски 
и приносни положај 

Да би се боље при ка зао ути цај ини ци јал ног
при зна ва ња и вред но ва ња ин вес ти ци о них не -
крет ни на на имо вин ски, фи нан сиј ски и при нос -
ни по ло жај по ла зи мо од ис тог при ме ра у свим
мо де ли ма, а крећемо на јпре од примене модела
набавне вредности. 

2.1. При ме на мо де ла на бав не вред нос ти

При мер по ла зи од пре тпос тав ке: Пре ду -
зеће „ХХ“ одлу чи ло је да купи згра ду од дру гог
при вред ног друш тва за из нос од 170.000 нов ча -
них је ди ни ца3 увећан за ПДВ. Про да вац је по ну -
дио при вред ном друш тву „ХХ“ да купи и не ко -
ришћено скла диш те одмах по ред по слов не згра -
де и то под по вољ ни јим усло ви ма, са ду жим ро -
ком плаћања до шест ме се ци, ако при хва ти обе
по ну де. Управ ни одбор при вред ног друш тва до -
нео је одлу ку да би ово мо гао да буде је дан од
стра теш ких по те за за њих због тога што се пла -

ни ра из град ња ауто-пута на том прав цу. Уго во -
ром је пред виђено да уку пан из нос транс акције
за по слов ну згра ду и не ко ришћено скла диш те
из но си 300.000 н.ј.4 увећано за ПДВ. Трош ко ви за
про фе си о нал но прав не услу ге и пре нос влас -
ниш тва су из но си ли 35.000 н.ј.5 Трош ко ви по -
прав ке и одржа ва ња скла диш та су 6.000 н.ј.
Прив ред но друш тво је пре уре ди ло згра ду у ма -
га цин и одлу чи ло да је ко рис ти за одла га ње со -
пстве них производа. Купљено некоришћено
складиште, напротив, неће користи, него ће га
држати ради пораста вредности.

Образ ло же ње: У скла ду са МРС 40 згра ду
коју је пред узеће ку пи ло не може кла си фи ко ва -
ти као ин вес ти ци о но ула га ње због тога што се
ко рис ти за со пстве но по сло ва ње. Згра ду ће ини -
ци јал но вред но ва ти пре ма МРС 16  Нек рет ни не,
по стро је ња и опре ма. Утврђено је да се скла диш -
те може ко рис ти ти не за вис но од згра де, и с об зи -
ром да је при бав ље но са на ме ром да се држи
ради по рас та вред нос ти у будућем вре мен ском
пе ри о ду, по треб но је да га кла си фи ку је мо као
ин вес ти ци о но ула га ње пре ма МРС 40.

У на став ку рада паж ња ће бити по свећена
при бав ље ном не ко ришћеном скла диш ту, као
ин вес ти ци о ној некретнини.

На бав ну вред ност чини фак тур на вред ност,
увећана за за вис не трош ко ве на бав ке. У овом слу -
ча ју фак тур на вред ност за при бав ље ну ин вес ти -
ци о ну не крет ни ну из но си 130.000 н.ј. увећана за
трош ко ве про фе си о нал но-прав них услу га и при -
па да јуће трош ко ве пре но са влас ниш тва у из но су
од 17.000 н.ј. На бав на вред ност по ко јој ће ин вес -
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Би ланс успе ха 1.

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ
А
1.
2.
3.

4.
5.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
На бав на вред.про да те робе
Трош ко ви ма те ри ја ла
Трош ко ви за ра да, на кна да и оста ли
лич ни рас хо ди
Трош ко ви амор ти за ци је
Оста ли по слов ни рас хо ди

6.517.018
39.265

4.104.215

1.048.346
454.454
870.738

А
1.
2.

3.
4.

ПОСЛОВНИ ПРИХОД
При ход од про да је
При хо ди од ак ти ви ра ња робе 
и учи на ка
Сма ње ње вред нос ти за ли ха учи на ка
Оста ли рас хо ди

6.960.230
6.915.889

43.122
9.383

10.602

Б ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 127.881 Б ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 116.998
Ц ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.838 Ц ОСТАЛИ ПРИХОДИ 214.078

До би так 634.569
УКУПНО 7.291.306 УКУПНО 7.291.306

3) У да љем тек сту н.ј.
4) Згра да је кош та ла 170.000 н.ј., док за при бав ље но не ко ришћено скла диш те при вред но друш тво „ХХ“ је мо ра ло да из дво ји

130.000 н.ј.
5) За пре нос влас ниш тва и про фе си о нал но прав не услу ге не ко ришћеног скла диш та плаћен је из нос од 17.000 н.ј., а оста так

за сти ца ње влас ниш тва над по слов ном згра дом.



ти ци о на не крет ни на бити ини ци јал но при зна та је
147.000 н.ј. Такође, важ но је на по ме ну ти да из нос
ПДВ не ула зи у сас тав на бав не вред нос ти. Као ни
трош ко ви по прав ке и одржа ва ња, при зна ју се као
рас ход пе ри о да у коме су и на ста ли.

Под на ве де ним пре тпос тав ка ма у би лан су ста ња
2. и Би лан су успе ха 2. при ка за не су на ста ле про ме не.

Ула га ње у ин вес ти ци је је до ве ло до по ве -
ћа ња по зи ци је Инвес ти ци о не не крет ни не у
би лан су ста ња на ак тив ној стра ни за из нос на -
бав не вред нос ти (147.000 н.ј.), за тим при па -
да јући из нос ПДВ од 23.4006 н.ј. про књи жен је
на по зи ци ји ПДВ и АВР по улаз ним фак ту ра ма
(у ак ти ви). 
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Би ланс ста ња 2.

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ 
А
I
II

1.
2.
III
Б
I
II
1.
2.

3.
4.
5.
III
Ц
Д

СТАЛНА ИМОВИНА
Не ма те ри јал на ула га ња
Нек рет ни не, по стро је ња, опре ма и био.
сре дства
Нек рет ни не, по стро је ња и опре ма
Инвес ти ци о не не крет ни не
Ду го роч ни фин.плас ма ни
ОБРТНА ИМОВИНА
За ли хе
Крат. по тра жи ва ња, пла са ма ни и го то ви на
Пот ра жи ва ња
Пот ра жи ва ња за више плаћен по рез на
до би так
Крат ко роч ни фи нан сиј ски плас ма ни
Гот. екв. и го то ви на
ПДВ и АВР
Одло же на по рес ка сре дства
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК 

3.014.985
2.457

2.963.766
2.000.000

963.766
48.762

4.296.703
536.553

3.609.376
3.236.823

1167
326.802

9.794
36.090

150.774
7.311.688

А
I
II
III
IV

Б

I
II
III
1.
2.
3.
4.
IV

КАПИТАЛ
Основ ни ка пи тал
Ре зер ве
Не рас по ређени до би так пре тход не
го ди не
До би так текуће го ди не
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ
Ду го роч на ре зер ви са ња
Ду го роч не об а ве зе
Крат ко роч не об а ве зе
Крат кроч не фи нан сиј ске об а ве зе
До бав ља чи
Оста ле крат ко роч не об а ве зе
Оба ве зе по осно ву ПДВ и ПВР
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

4.668.224
1.961.296

30.217

2.048.142
628.569

2.643.464
400.832
612.326

1.571.923
123.301

1.186.232
98.988

212.702
58.383

Е
Ф

УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

7.312.988
370

Ц
Д

УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7.312.988
370

Би ланс успе ха 2.

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ

А
1.
2.
3.

4.
5.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
На бав на вред.про да те робе
Трош ко ви ма те ри ја ла
Трош ко ви за ра да, на кна да и оста ли
лич ни рас хо ди
Трош ко ви амор ти за ци је
Оста ли по слов ни рас хо ди

6.523.018
39.265

4.104.215

1.048.346
454.454
876.738

А
1.
2.
3.
4.

ПОСЛОВНИ ПРИХОД
При ход од про да је
При хо ди од ак ти ви ра ња робе и учи на ка
Сма ње ње вред нос ти за ли ха учи на ка
Оста ли рас хо ди

6.960.230
6.915.889

43.122
9.383

10.602

Б ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 127.881 Б ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 116.998

Ц ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.838 Ц ОСТАЛИ ПРИХОДИ 214.078

До би так 628.569

УКУПНО 7.291.306 УКУПНО 7.291.306

6) Под пре тпос тав ком да је сто па ПДВ 18%. Обра чун: 130.000 н.ј.*18% = 23.400.



На па сив ној стра ни би лан са ста ња повећане
су об а ве зе пре ма До бав ља чи ма7, за из нос од
153.400 н.ј. (ФВ+ПДВ), док трош ко ви про фе си о -
нал но-прав них услу га и трош ко ви пре но са влас -
ниш тва у из но су од 17.000 н.ј. до во де до
повећања Оста лих крат ко роч них об а ве за. Трош -
ко ви по прав ке и одржа ва ња тре ти ра ју се као рас -
ход пе ри о да у коме су на ста ли и при зна ти су на
ра чу ну Оста ли по слов ни рас хо ди у из но су од
6.000 н.ј. док по тра жу ју Оста ле крат ко роч не об а -
ве зе. Повећање рас хо да даље им пли ци ра сма ње -
ње До бит ка за из нос од 6.000 н.ј.8 

2.2. При ме на мо де ла фер вред нос ти

При каз ути ца ја ини ци јал ног при зна ва ња и
вред но ва ња ин вес ти ци о них не крет ни на на имо -
вин ски, фи нан сиј ски и при нос ни по ло жај при
при ме ни мо де ла фер вред нос ти, а дос лед ност
об ра чу на под ра зу ме ва вредновање на истом
хипотетичком примеру. 

При мер по ла зи од пре тпос тав ке да је
овлашћени тржиш ни про це ни тељ дао из веш тај
у коме је на ве де но: „Фер вред ност ин вес ти ци о не
не крет ни не се про це њу је на 130.000 н.ј.“9

Прив ред но друш тво „ХХ“ ће при ме ни ти мо -
дел фер вред нос ти за ини ци јал но вред но ва ње
при бав ље не ин вес ти ци о не не крет ни не. Би лан -
си при вред ног друш тва у том слу ча ју би из гле да -
ли као што је приказано на Би лан су ста ња 3 и Би -
лан су успе ха 3.

Образ ло же ње: У овом слу ча ју у Би лан су ста -
ња 3 на по зи ци ји Инвес ти ци о не не крет ни не
при ка за на је фер вред ност сре дства (130.000
н.ј.), за тим при па да јући из нос ПДВ у об ртној
имо ви ни на ра чу ну ПДВ и АВР у из но су од 23.400
н.ј. На па сив ној стра ни би лан са по ме ну та транс -
акција им пли ци ра ла је повећање по зи ци је До -
бав ља чи, за из нос од 153.400 н.ј. (130.000
н.ј.+23.400 н.ј.). По мо де лу фер вред нос ти сви за -
вис ни трош ко ви, као и трош ко ви по прав ке и
одржа ва ња при зна ју се као рас ход пе ри о да у
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Би ланс ста ња 3.

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ 
А
I
II

1.
2.
III
Б
I
II

1.
2.

3.
4.
5.
III
Ц
Д

СТАЛНА ИМОВИНА
Не ма те ри јал на ула га ња
Нек рет ни не, по стро је ња, опре ма и био.
сре дства
Нек рет ни не, по стро је ња и опре ма
Инвес ти ци о не не крет ни не
Ду го роч ни фин.плас ма ни
ОБРТНА ИМОВИНА
За ли хе
Крат. по тра жи ва ња, пла са ма ни 
и го то ви на
Пот ра жи ва ња
Пот ра жи ва ња за више плаћен 
по рез на до би так
Крат ко роч ни фи нан сиј ски плас ма ни
Гот. екв. и го то ви на
ПДВ и АВР
Одло же на по рес ка сре дства
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК 

2.997.985
2.457

2.946.766
2.000.000

946.766
48.762

4.296.703
536.553

3.609.376
3.236.823

1167
326.802

9.794
36.090

150.774
7.294.688

А
I
II
III

IV
Б

I
II
III
1.
2.
3.
4.
IV

КАПИТАЛ
Основ ни ка пи тал
Ре зер ве
Не рас по ређени до би так 
пре тход не го ди не
До би так текуће го ди не
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ
Ду го роч на ре зер ви са ња
Ду го роч не об а ве зе
Крат ко роч не об а ве зе
Крат кроч не фи нан сиј ске об а ве зе
До бав ља чи
Оста ле крат ко роч не об а ве зе
Оба ве зе по осно ву ПДВ и ПВР
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

4.651.224
1.961.296

30.217

2.048.142
611.569

2.643.464
400.832
612.326

1.571.923
123.301

1.138.332
98.988

212.702
58.383

Е
Ф

УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

7.295.988
370

Ц
Д

УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7.295.988
370

7) Ку по ви на не ко ришћеног скла диш та је про ки њи же на на ра чу ну до бав ља чи због тога што је у при ме ру на зна че но да је ку -
по ви на на одло же но плаћање са ро ком од шест ме се ци, са мим тим кла си фи ку је мо је као крат ко роч не об а ве зе, јер је рок
плаћања мањи од го ди ну дана.

8) Пре нет је нови до би так на по зи ци ју у би лан су ста ња „До би так текуће го ди не“.
9)  Ради по јед нос тав ље ња при ме ра и лак шег уоча ва ња ути ца ја раз ли чи тих мо де ла вред но ва ња на имо вин ски, при нос ни и

фи нан сиј ски по ло жај пре тпос та ви ли смо да је фер вред ност јед на ка на бав ној вред нос ти.



коме су и на ста ли. Сход но томе, трош ко ве про фе -
си о нал но прав них услу га и трош ко ви так се, као
и трош ко ви по прав ке и одржа ва ња при зна ти су
као рас ход у Би лан су успе ха 3 на по зи ци ји Оста ли 
по слов ни рас хо ди у из но су од 23.000 н.ј. (17.000
н.ј.10 + 6.000 н.ј.11). Може се уочити да је дошло до
смањења добитка у Билансу успеха 3, као и до -
бит ка текуће године и Билансу стања 3.

Анализирајући пре тход не при ме ре и упо ре -
до по смат ра јући дате би лан се ста ња и би лан са
успе ха, може се уочи ти да ку по ви ном јед не ин -
вес ти ци о не не крет ни не под по тпу но ис тим
усло ви ма при ме ном два ју раз ли чи тих мо де ла,
мо де ла на бав не вред нос ти или мо де ла фер вред -
нос ти, при ини ци јал ном вред но ва њу могуће је
до би ти по тпу но раз ли чит фи нан сиј ски ре зул -
тат. На и ме, при ме ном мо де ла на бав не вред нос -
ти за вис ни трош ко ви на бав ке се одла жу за неки
на ред ни об ра чун ски пе ри од, док се при ме ном
мо де ла фер вред нос ти сви трош ко ви, осим на -
бав не вред нос ти, при зна ју у мо мен ту на стан ка.
Упра во ту и по ти че раз ли ка у фи нан сиј ском ре -
зул та ту 628.569 н.ј. (до бит из Биланса успеха 2) –
611.569 н.ј. (добит из Биланса успеха 3) = 17.000
н.ј., колико и износе зависни трошкови набавке. 

3. Ути цај на кнад ног вред но ва ња
ин вес ти ци о них не крет ни на на имо вин ски,

фи нан сиј ски и приносни положај 

Кроз хи по те тич ки при мер по ка зан је и ути -
цај на кнад ног вред но ва ња ин вес ти ци о них не -
крет ни на на имо вин ски, фи нан сиј ски и при нос -
ни положај предузећа “XX”. 

При мер: Прив ред но друш тво: “XX” је
хх.хх.20х0. го ди не ку пи ло по слов ну згра ду на -
бав не вред нос ти 816.766 н.ј. и с об зи ром на то да
за гра да неће бити ан га жо ва на у по слов не сврхе,
као и на за хте ве МРС 40 исту кла си фи ко ва ло као
ин вес ти ци о не не крет ни не. Ме наџ мент при -
вред ног друш тва је про це нио да ће ко рис ни век
тра ја ња куп ље не по слов не згра де из но си ти 20
го ди на и усво јио ли не арни ме то д за об ра чун
амор ти за ци је. С об зи ром на то да МРС 40, па раг -
раф 32 на ла же да при вред но друш тво утврди
фер вред ност ула га ња у не крет ни не, било за по -
тре бе вред но ва ња (ако се при ме њу је ме то д фер
вред нос ти) или за по тре бе об јав љи ва ња (уко ли -
ко при ме њу је на бав ну вред ност), упра ва је до не -
ла одлуку о утврђивању фер вредности улагања
у некретнине на основу процене независног про -
це ни те ља. 

На кон по тпу но из врше не ана ли зе, ов лаш -
ћени про це ни тељ под но си сле дећи из веш тај:
„Про це ње на фер вред ност по слов не згра де из но -
си 900.000 н.ј.“

При ли ком на кнад ног вред но ва ња ин вес ти -
ци о них не крет ни на, при вред но друш тво се
може опре де ли ти за при ме ну мо де ла на бав не
вред нос ти или модела ревалоризације.

3.1. При ме на мо де ла на бав не вред нос ти

Пре ма мо де лу на бав не вред нос ти, на кнад но
вред но ва ње ин вес ти ци о них не крет ни на врши
се по на бав ној вред нос ти, ума ње ној за аку му ли -
ра не от пи се и евен ту ал не аку му ли ра не им па ри -
тет не гу бит ке, од но сно губитке услед умањења
вредности истих. 
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Би ланс успе ха 3.

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ
А
1.
2.
3.

4.
5.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
На бав на вред.про да те робе
Трош ко ви ма те ри ја ла
Трош ко ви за ра да, на кна да и оста ли
лич ни рас хо ди
Трош ко ви амор ти за ци је
Оста ли по слов ни рас хо ди

6.540.018
39.265

4.104.215

1.048.346
454.454
893.738

А
1.
2.

3.
4.

ПОСЛОВНИ ПРИХОД
При ход од про да је
При хо ди од ак ти ви ра ња 
робе и учи на ка
Сма ње ње вред нос ти за ли ха учи на ка
Оста ли рас хо ди

6.960.230
6.915.889

43.122
9.383

10.602

Б ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 127.881 Б ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 116.998
Ц ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.838 Ц ОСТАЛИ ПРИХОДИ 214.078

До би так 611.569
УКУПНО 7.291.306 УКУПНО 7.291.306

10)  Тро шак про фе си о нал но прав них услу га и тро шак так се пре но са влас ниш тва.
11)  Тро шак по прав ке и одржа ва ња зем љиш та.



По ка за но на при ме ру, вред ност ин вес ти ци о -
них не крет ни на на дан хх.хх.20х0. го ди не из но си
561.738 н.ј., а из ра чу на ва се на следећи начин:

Вред ност ин вес ти ци о них не крет ни на на
дан хх.хх.20х5. го ди не = На бав на вред ност - аку -
му ли ра на амор ти за ци ја = 816.766 – 245.02812 =

571.738 н.ј.

Ути цај из аб ра ног мо де ла на бав не вред нос ти
при ли ком на кнад ног вред но ва ња ин вес ти ци о -
них не крет ни на на имо вин ски, фи нан сиј ски и
при нос ни по ло жај привредног друштва при ка -
зан је у Би лан су ста ња у на став ку тек ста.

Из при ло же них би лан са види се да су ин вес -
ти ци о не не крет ни не вред но ва не по на бав ној
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Би ланс ста ња (при ме на мо де ла на бав не вред нос ти)

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ 
А
I
II

1.
2.
III

Б
I
II

1.
2.

3.
4.
5.
III
Ц
Д

СТАЛНА ИМОВИНА
Не ма те ри јал на ула га ња
Нек рет ни не, по стро је ња, опре ма 
и би о лош ка сре дства
Нек рет ни не, по стро је ња и опре ма
Инвес ти ци о не не крет ни не
Исправ ке вред нос ти
Ду го роч ни фин.плас ма ни
ОБРТНА ИМОВИНА
За ли хе
Крат. по тра жи ва ња, пла са ма ни 
и го то ви на
Пот ра жи ва ња
Пот ра жи ва ња за више плаћен по рез
на до би так
Крат ко роч ни фи нан сиј ски плас ма ни
Го тов. екв. и го то ви на
ПДВ и АВР
Одло же на по рес ка сре дства
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК 

2.827.147
2.457

2.775.928
2.000.000

816.766
(40.838)

48.762
4.274.603

536.553

3.587.276
3.236.823

1167
326.802

9.794
12.690

150.774
7.101.750

А
I
II
III

Б

I
II
III
1.
2.
3.
4.
IV

КАПИТАЛ
Основ ни ка пи тал
Ре зер ве
Не рас по ређени до би так 
ра ни јих го ди на
До би так текуће го ди не
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ
Ду го роч на ре зер ви са ња
Ду го роч не об а ве зе
Крат ко роч не об а ве зе
Крат кроч не фи нан сиј ске об а ве зе
До бав ља чи
Оста ле крат ко роч не об а ве зе
Оба ве зе по осно ву ПДВ и ПВР
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

4.633.386
1.961.296

30.217

2.048.142
593.731

2.468.364
400.832
612.326

1.396.823
123.301
984.832

75.988
212.702

58.383

Е
Ф

УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

7.101.750
370

Ц
Д

УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7.101.750
370

Би ланс успе ха (при ме на мо де ла на бав не вред нос ти)

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ
А
1.
2.
3.

4.
5.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
На бав на вред.про да те робе
Трош ко ви ма те ри ја ла
Трош ко ви за ра да, на кна да и оста ли
лич ни рас хо ди
Трош ко ви амор ти за ци је
Оста ли по слов ни рас хо ди

6.557.856
39.265

4.104.215

1.048.346
495.292
870.738

А
1.
2.

3.
4.

ПОСЛОВНИ ПРИХОД
При ход од про да је
При хо ди од ак ти ви ра ња робе и
 учи на ка
Сма ње ње вред нос ти за ли ха учи на ка
Оста ли рас хо ди

6.960.230
6.915.889

43.122
9.383

10.602

Б ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 127.881 Б ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 116.998
Ц ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.838 Ц ОСТАЛИ ПРИХОДИ 214.078

До би так 593.731
УКУПНО 7.291.306 УКУПНО 7.291.306

12) При ме ном ли не ар ног ме то да за об ра чун амор ти за ци је, го диш њи трош ко ви амор ти за ци је при вред ног друш тва из но се
40.838 н.ј. (816.766/20). С об зи ром на то да се по слов на згра да ко рис ти 6 го ди на, аку му ли ра на амор ти за ци ја у 2хx5. го ди -
ни из но си 245.028 н.ј. (40.838x6).



вред нос ти, од но сно по вред нос ти која је по сто ја -
ла у мо мен ту на бав ке ис тих. По ред тога што је
фер вред ност ин вес ти ци о них не крет ни на по рас -
ла, при вред но друш тво није при ка за ло по ве -
ћање вред нос ти ин вес ти ци о них не крет ни на у
фи нан сиј ским из веш та ји ма. Сход но томе, би лан -
сна по зи ци ја ин вес ти цо не не крет ни не је по тце -
ње на, од но сно сад ржи ла тен тне ре зер ве у ви си -
ни од 83.234 н.ј.

Пос лов ни ре зул тат, од но сно до би так ума -
њен је за из нос од 40.838 н.ј. ко ли ко из но се трош -
ко ви амортизације. 

б. При ме на мо де ла фер вред нос ти

Ако се при вред но друш тво „XX“ опре де ли за
при ме ну фер вред нос ти, дуж но је да об ез бе ди
да вред ност ин вес ти ци о них не крет ни на одра жа -
ва ак ту ел но ста ње на тржиш ту на дан сас тав ља -
ња биланса стања. 
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Би ланс ста ња (при ме на мо де ла фер вред нос ти)

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ 
А
I
II

1.
2.
III
Б
I
II
1.
2.

3.
4.
5.
III
Ц
Д

СТАЛНА ИМОВИНА
Не ма те ри јал на ула га ња
Нек рет ни не, по стро је ња, опре ма и би о -
лош ка сре дства
Нек рет ни не, по стро је ња и опре ма
Инвес ти ци о не не крет ни не
Ду го роч ни фин.плас ма ни
ОБРТНА ИМОВИНА
За ли хе
Крат. по тра жи ва ња, пла са ма ни и го то ви на
Пот ра жи ва ња
Пот ра жи ва ња за више плаћен по рез на
до би так
Крат ко роч ни фи нан сиј ски плас ма ни
Го тов. екв. и го то ви на
ПДВ и АВР
Одло же на по рес ка сре дства
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК 

2.951.219
2.457

2.900.000
2.000.000
900.000

48.762
4.274.603

536.553
3.587.276
3.236.823

1167
326.802

9.794
12.690

150.774
7.225.822

А
I
II
III

Б

I
II
III
1.
2.
3.
4.
IV

КАПИТАЛ
Основ ни ка пи тал
Ре зер ве
Не рас по ређени до би так 
ра ни јих го ди на
До би так текуће го ди не
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ
Ду го роч на ре зер ви са ња
Ду го роч не об а ве зе
Крат ко роч не об а ве зе
Крат кроч не фи нан сиј ске об а ве зе
До бав ља чи
Оста ле крат ко роч не об а ве зе
Оба ве зе по осно ву ПДВ и ПВР
Одло же не по рес ке об а ве зе

4.757.458
1.961.296

30.217

2.048.142
717.803

2.468.364
400.832
612.326

1.396.823
123.301
984.832

75.988
212.702

58.383

Е
Ф

УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

7.225.822
370

Ц
Д

УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7.225.822
370

Би ланс успе ха (при ме на мо де ла фер вред нос ти)

Р.б. По зи ци ја Износ Р.б. По зи ци ја Износ
А
1.
2.
4.

3.
5.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
На бав на вред.про да те робе
Трош ко ви ма те ри ја ла
Трош ко ви за ра да, на кна да и оста ли
лич ни рас хо ди
Трош ко ви амор ти за ци је
Оста ли по слов ни рас хо ди

6.517.018
39.265

4.104.215

1.048.346
454.454
870.738

А
1.
2.
3.
4.

ПОСЛОВНИ ПРИХОД
При ход од про да је
При хо ди од ак ти ви ра ња робе и учи на ка
Сма ње ње вред нос ти за ли ха учи на ка
Оста ли рас хо ди

6.960.230
6.915.889

43.122
9.383

10.602

Б ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 127.881 Б ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 116.998
Ц ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.838 Ц ОСТАЛИ ПРИХОДИ 297.312

1. До би ци од про ме не вред нос ти ин вес -
ти ци о них не крет ни на

83.234

2. Оста ли при хо ди 214.078
До би так 717.803
УКУПНО 7.374.540 УКУПНО 7.374.540



Под пре тпос тав ком да су сход но про це ни
овлашћеног про це ни те ља, у књи го во дству при -
вред ног друш тва из врше на одго ва ра јућа књи -
же ња и да су све оста ле би лан сне по зи ци је не из -
ме ње не, сли ка имо вин ског, фи нан сиј ског и при -
нос ног положаја привредног друштва је следећа:

Из при ло же ног из веш та ја овлашћеног про -
це ни те ља може се ви де ти да је фер вред ност ин -
вес ти ци о них не крет ни на које су биле пред мет
про це не већа од књи го во дстве не вред нос ти за
10%. Повећање вред нос ти ин вес ти цо них не -
крет ни на до ве ло је до повећања укуп не ак ти ве
за исти из нос. 

Такође, раз ли ка између више фер и ниже
књи го во дстве не вред нос ти ин вес ти ци о них не -
крет ни на у из но су од 83.234 н.ј. (900.000
н.ј.-816.766 н.ј.) до ве ла је до по бољ ша ња при нос -
ног по ло жа ја при вред ног друш тва кроз
повећање оста лих при хо да од но сно до бит ка
услед усклађива ња вред нос ти ин вес ти ци о них
не крет ни на. До би так при вред ног друштва
након ревалоризације износи 717.803 н.ј.

За раз ли ку од ула га ња у не крет ни не ради чи -
јег вред но ва ња се при ме њу је мо дел на бав не
вред нос ти, ин вес ти ци о не не крет ни не вред но -
ва не по мо де лу фер вред нос ти не подлежу
обрачуну амортизације.

Прег ле дом Би лан са ста ња 2 и Би лан са успе ха 
2 уоча ва се да је из врше но усклађива ње књи го -
во дстве не са даш ње вред нос ти ин вес ти ци о них
не крет ни на са про це ње ном фер вред ношћу, би -
лан сна по зи ци ја ин вес ти ци о не не крет ни не - по -
слов не згра де повећана је за 10% односно за
83.234 н.ј. 

По ре дећи би лан се при вредног друш тва сас -
тав ље не уз при ме ну мо де ла на бав не вред нос ти и
мо де ла ре ва ло ри за ци је при ли ком на кнад ног
вред но ва ња може се уочи ти да Би ланс ста ња у
коме је вред ност ин вес ти ци о них не крет ни на
вред но ва на по ме то ди фер вред нос ти, при ка зу је
већу вред ност укуп не ак ти ве за 124.072 н.ј. Сход но
на ве де ном, ре ва ло ри за ци ја је до ве ла до тога да би -
лан си при вред ног друш тва „XX“ пре зен ту ју већу
вред ност пред узећа. За раз ли ку од при ме не мо де -
ла ре ва ло ри за ци је, при ме ном мо де ла на бав не
вред нос ти при вред но друш тво је кре и ра ло ла тен -
тне ре зер ве на би лан сној по зи ци ји ин вес ти ци о них 

не крет ни на и са мим тим ис ка за ло нижу књи го во -
дстве ну вред ност при вред ног друш тва. Прет ход -
но на ве де но по тврђује да ода би ром раз ли чи тих
ме то да при ли ком ини ци јал ног и на кнад ног вред -
но ва ња ин вес ти ци о них не крет ни на, ме наџ мент
има могућност да кре и ра раз ли чи ту сли ку о имо -
вин ском, фи нан сиј ском и при нос ном по ло жа ју
при вред ног друш тва.

Ути цај ини цијалног вред но ва ња ин вес ти -
ци о них не крет ни на на фи нан сиј ске по ка за те ље13

при вред ног друштва „XX“:

По ка за те љи
Мо дел 
на бав не 
вред нос ти

Мо дел 
фер 

вред нос ти
Имо вин ски по ло жај – 
Ра цио об рта ка пи та ла14 1,4901 1,5

При нос ни по ло жај – 
Сто па при но са на 
со пстве ни ка пи тал (РОЕ)15

11,8% 12,11%

Ути цај на кнад ног вред но ва ња ин вес ти ци -
о них не крет ни на на фи нан сиј ске по ка за те ље
при вред ног друш тва „XX“ је сле дећи:

По ка за те љи
Мо дел 
на бав не 
вред нос ти

Мо дел 
фер 

вред нос ти
Имо вин ски по ло жај – 
Ра цио об рта ка пи та ла16 1,4926 1,454

При нос ни по ло жај – 
Сто па при но са на 
со пстве ни ка пи тал (РОЕ)17

11,53%
13,58%

На осно ву под а та ка да тих у пре тход ној та бе -
ли, може се уочи ти да по сто је раз ли ке у вред нос -
ти ма по ка за те ља имо вин ског и при нос ног по ло -
жа ја, који су из ра чу на ти као илус тра тив ни при -
мер при ме не раз ли чи тих мо де ла ини ци јал ног и
на кнад ног вред но ва ња при бав ље ног сре дства. У
та бе ли при ка за не раз ли ке су мале, али не тре ба
за бо ра ви ти да је ово хи по те тич ки при мер и да
раз ли ке у прак си могу да буду мно го зна чај ни је.

Зак љу чак

Ра чу но во дстве ни трет ман би лан сних по зи -
ци ја при ли ком ини ци јал ног и на кнад ног при -
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13) Уту цај ини ци јал ног и на кнад ног вред но ва ња на фи нан сиј ске по ка за те ље при ка зан је само помоћу ра ци ја об рта ка пи та ла
(имо вин ски по ло жај) и сто пе при но са на со пстве ни ка пи тал (РО;).

14) Ра цио об рта ка пи та ла = При хо ди од про да је/Ка пи тал
15) РО;  = Нето до би так/Ка пи тал; под пре тпос тав ком да је сто па по ре за на до бит 10%.
16) Ра цио об рта ка пи та ла = При хо ди од про да је/Ка пи тал
17) РОЕ = Нето до би так/Ка пи тал; под пре тпстав ком да је сто па по ре за на до бит 10%.



зна ва ња и вред но ва ња у скла ду са одго ва ра -
јућим Међуна род ним ра чу но во дстве ним стан -
дар ди ма је кљу чан не само за пре зен та ци ју фи -
нан сиј ских из веш та ја, него и за ана ли зу ис тих.
Прив ред на друш тва су дуж на да из а бе ру ме то де
за вред но ва ње би лан сних по зи ци ја које ре ал но
при ка зу ју њи хо во фи нан сиј ско ста ње. Међутим,
по слов не си ту а ци је могу на вес ти ме наџ мент да
упра во одређене ме то де за вред но ва ње би лан -
сних по зи ци ја ко рис ти са циљем да приказани
по с лов ни резултат остварен у одређеном по с -
лов ном периоду одступа од реалног. 

Вред ност ин вес ти ци о них не крет ни на пре -
зен то ва на у би лан су ста ња може у зна чај ној
мери ути ца ти како на вред ност укуп не имо ви не
тако и на ис ка за ни фи нан сиј ски ре зул тат у би -
лан су успе ха, као и на вред ност фи нан сиј ских по -
ка за те ља при ли ком ана ли зе фи нан сиј ских пер -
фор ман си при вред ног друш тва. На рав но, јас но
је да ће ути цај одаб ра них ме то да за вред но ва ње
ин вес ти ци о них не крет ни на на имо вин ски, фи -
нан сиј ски и при нос ни по ло жај за ви си ти од де -
лат нос ти при вред ног друштва, односно од
учешћа наведене позиције у укупној имовини
привредног друштва. 

Сход но пре тход но на ве де ном, одго ва ра јућа
про це на ква ли те та оства ре ног ре зул та та при -
вред ног друш тва, до но ше ње адек ват них за кљу -
ча ка и до но ше ње адек ват них по слов них одлу ка
на осно ву ре зул та та ана ли зе могуће је само на -
кон све о бух ват не про це не квалитета пре зен то -
ва них финансијских информација.
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мр Лен че
ПАПАЗОВСКА*

Сис тем 
фи нан сиј ског из веш та ва ња -

по тре ба за успеш но управ ља ње
сав ре ме ним сис темом

кор по ра тив ног управ ља ња**

Ре зи ме
Основ ни пред услов доб рог кор по ра тив ног управ ља ња је ства ра ње ат рак тив не ин вес ти -
ционе кли ме то ком ду го роч ног кон ти ну и ра ног пе ри о да. Доб ро кор по ра тив но управ ља ње
под ра зу ме ва и пред став ља си но ним основ них мо рал них вред нос ти и основ ни при нцип мо -
рал ног по сту па ња. Основ не ка рак те рис ти ке ат рак тив не ин вес ти циј ске кли ме су: по -
сто ја ње кон ку ре нтски ори јен ти са них ком па ни ја и ефи кас но фи нан сиј ско тржиш те. 
Циљ овог рада је да при ка же при ори те те сав ре ме ног и доб рог кор по ра тив ног управ ља ња 
који се од но се на ква ли тет усаг ла ше нос ти про пи са из под руч ја ра чу но во дства и ре ви зи је, 
као и ја ча ње не за вис нос ти ра чу но во дстве не и ре ви зиј ске про фе си је кроз стан дар ди зо ва -
ни ин фор ма ци о ни сис тем. 
Да би се оства рио по став ље ни циљ, ана ли зи ран је зна чај фи нан сиј ског из веш та ва ња за
стан дар ди зо ва ни сис тем фи нан сиј ског из веш та ва ња. 
Зак љу чак наше ана ли зе је да опста нак сав ре ме ног чо ве ка, сва ка ко и опста нак сав ре ме ног 
сис те ма управ ља ња, под ра зу ме ва по став ља ње ци ље ва да љег будућег раз во ја, ци ље ва
који се могу оства ри ти само кроз доб ро из грађен стан дар ди зо ван ме то до лош ки при ступ 
на осно ву кога могу бити до не те ква ли тет не одлу ке ме наџ мен та и ин вес ти то ра.

Кључ не речи: кор по ра тив но управ ља ње, стан дар ди зо ва ни сис тем, ин вес ти то ри, фи -
нан сиј ски из веш та ји, сав ре ме ни сис тем, одлу ке, ме на џе ри.

Увод

Сав ре ме ни сис тем кор по ра тив ног управ ља -
ња сам по себи за хте ва одго ва ра јући сис тем фи -
нан сиј ског из веш та ва ња. Пос тав ља ње ци ље ва
сав ре ме ног сис те ма кор по ра тив ног управ ља ња,

у суш ти ни за сни ва се на ин фор ма ци ја ма до би је -
ним из сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња.
Када би се ова два сис те ма под јед на ко и ис тов ре -
ме но раз ви ја ла и била у саг лас нос ти са хар мо ни -
зо ва ном ле гис ла ти вом и међуна род ном прак -
сом, било би могуће ство ри ти усло ве ефи кас ног

УДК 005.21:334.72.021
          657.375

*)  Со јуз на смет ко во ди те ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“ Скоп је, „Кни гоп ри ма“, упра ви тељ
**) Овај на пис је об јав љен у Збор ни ку 45. сим по зи ју ма "Ра чу но во дство и ме наџ мент при ват ног и јав ног сек то ра"
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оства ри ва ња по став ље них ци ље ва кор по ра тив -
ног управљања. 

Кон цеп ту ал ни оквир фи нан сиј ског из веш та -
ва ња је не опхо дан фак тор и сре дство које по ма -
же тес ти ра њу ра чу но во дстве них стан дар да и
про бле ма у прак си, на осно ву њега може ис тов -
ре ме но да се оце ни и ква ли тет успос тав ље не
прак се, али и пру жа смер ни це за по бољ ша ње тог
ква ли те та. Због кон ти ну и ра ног ефи кас ног
праћења и им пле мен та ци је, у на шој зем љи је сас -
тав љен На ци о нал ни про грам за усва ја ње одре -
да ба ев роп ског за ко но да вства са по себ ним
освртом на по слов ни и еко ном ски сектор. 

Да би фи нан сиј ско из веш та ва ње било усме -
ре но на об ез беђива ње ква ли тет них ин фор ма ци -
ја за ме наџ мент, по треб но је пре поз на ти нове ка -
рак те рис ти ке сав ре ме ног кор по ра тив ног управ -
ља ња, као што су: из узет на ди на мич ност, флек -
си бил ност и међусоб на по ве за ност сис те ма
управ ља ња, тим ски орга ни зо ва ни по сао, елек -
трон ске ко му ни ка ци је на свим ни во и ма управ -
ља ња, ста лан и сис тем ски про цес ино ва ци ја,
тржиш на ка пи та ли за ци ја, као и ме ре ње успе ха
ком па ни је, праћење брзог рас та оче ки ва ња по -
тро ша ча и сл. Инфор ма ци о ни ра чу но во дстве ни
сис тем пре ко фи нан сиј ског ра чу но во дства, ра -
чу но во дства трош ко ва, управ љач ког ра чу но во -
дства и ана ли тич ких и опе ра тив них еви ден ци ја
об ез беђује по тре бан број ква ли тет них ин фор ма -
ци ја о до но ше њу одлука менеџмента. Контрола
заједно с ревизијом има задатак да ми ни мизира
појаву информација које су резултат „аг ре сив -
ног“ финансијског из веш та ва ња. 

1. Сав ре ме но кор по ра тив но управ ља ње

Сис тем кор по ра тив ног управ ља ња за сни ва
се на низу кор по ра тив них пра ви ла. Де фи ни са ње
и усаг ла ша ва ње кор по ра тив них пра ви ла зна чај -
ни су не само у вези са друш тве но одго вор ним
по на ша њем, већ и за раз вој ком па ни ја и кор по -
ра тив них по слов них функ ци ја. То су, углав ном,
фи нан си је, ра чу но во дство (на ро чи то управ љач -
ко ра чу но во дство), ин тер на ре ви зи ја, кон тро ла,
на че ла кор по ра тив них правила, финансијско
извештавање, комуникација с јавношћу и сл.

Стан дар ди зо ва на кор по ра тив на пра ви ла,
која утврђују орга ни над зо ра, упра ве и врхун ски
ме наџ мент у фор ми ака та, ко дек са, упу тства,
одлу ке, ре ше ња, стра те ги је о раз во ју, пла но ва и
про гра ма, не из беж но и из узет но важ но је да се
за сни ва ју на кор по ра тив ној кул ту ри, ети ци, ком -
пе тен тнос ти ме наџ мен та и по свећенос ти за пос -
ле них као и на њи хо вој ло јал нос ти. Кор по ра тив -
на пра ви ла у прак си се раз ли ку ју, у за вис нос ти

од тра ди ци је, ис то ри је, кул ту ре, прав ног и еко -
ном ског сис те ма и, сва ка ко, кул ту ре и тра ди цијe
ком па ни је. Кор по ра тив на кул ту ра, опет, за сни ва 
се на етич ким на че ли ма, по слов ној ети ци,
традицији, националној и регионалној култури,
обичајима, пословној пракси, уобичајеним
стандардима и нормама. 

Да нас се све више тра жи база за успос тав ља -
ње кор по ра тив ног управ ља ња и до но ше ње кор -
по ра тив них пра ви ла, а на ла зи се у сис те му за ко -
но да вства ЕУ. Основ ни за да так и циљ ЕУ, ње них
зе ма ља чла ни ца као и зе ма ља кан ди да та је да
ова пра ви ла при хва те пу тем усаг ла ша ва ња и
хар мо ни за ци је сво јих за ко но да вства са за ко но -
да вством ЕУ. У окви ри ма Уни је успос тав ље на су
рад на тела по сек то ри ма за спро вођење ци ље ва
и за да та ка у вези са развојем правила и стан дар -
да корпоративног управљања на гло бал ном
нивоу. 

Осно ва за раз вој нове прак се при ли ком из -
веш та ва ња и оце не ква ли те та већ по сто јеће прак -
се, чији је циљ унап ређење ква ли те та, је Концеп -
ту ал ни ок вир фи нан сиј ског из веш та ва ња. Кон -
цеп ту ал ни оквир пру жа осно ву ра чу но во д ству  за
по слов не догађаје које оно тре ба да при ка же,
како да их из ме ри и у ко јој фор ми да их дос та ви
за ин те ре со ва ним ко рис ни ци ма, ради до но ше ња
по слов них и еко ном ских одлу ка. Кон цеп ту ал ни
оквир тре ба ло би да буде смер ни ца за об ез -
беђива ње општеп рих ват љи вих ра чу но во дстве -
них стан дар да. 

1.1 Актуелне про ме не у на ци о нал ном
по слов ном окру же њу (МК) 

и по тре ба за хар мо ни за ци јом

Да би се оства ри ли по став ље ни за хте ви у
про це су при сту па ња ЕУ, не опход но је спро -
вођење хар мо ни за ци је, тј. тре ба ло би об а ви ти
усаг ла ша ва ње за ко но да вства Ре пуб ли ке Ма ке -
до ни је са за ко но да вством Уни је (http://
www.sep.gov.mk/content/?id=96#.UIO214a-PO4). 
Због тога је Вла да Ре пуб ли ке Ма ке до ни је успос -
та ви ла сис тем управ ља ња тим про це сом при сту -
па ња Европ ској уни ји. У функ ци ји веће опе ра -
тив нос ти и ефи кас нос ти, као и све већих об а ве за
ка Европ ској уни ји, овај сис тем се узас топ но над -
ограђује. У струк ту ри сис те ма управ ља ња тим
про це сом, важ но је по ме ну ти: Ко ми тет за ев ро -
ат лантске ин тег ра ције, Рад ни ко ми тет за ев роп -
ску ин тег ра ци ју Вла де РМ, Ми нис та рство спољ -
них по сло ва - сек тор за ЕУ и 35 лица ан га жо ваних 
у радним групама за припрему националног
програма за усвајање права ЕУ и припрема
преговарачких позиција за преговоре са ЕУ. 
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На ци о нал ни про грам за усаг ла ша ва ње са
пра вом Европ ске уни је (НАПАА) је све о бух ват ни
ду го роч ни до ку ме нат ко јим се де фи ни шу ди на -
ми ка усва ја ња пра ва ЕУ, стра теш ке смер ни це,
по ли ти ке, ре фор ме, струк ту ре, ре сур си и ро ко ви
које тре ба оства ри ти с ци љем да Ре пуб ли ка
Македонија испуни услове за чланство у Унији.

На ци о нал ни про грам за усва ја ње пра ва ЕУ
утврђује де таљ ни план и рас по ред за усаг ла ша -
ва ње на ци о нал ног за ко но да вства са пра вом ЕУ и 
одређује над леж не ин сти ту ци је и орга не за ње -
го ву при пре му и спро вођење. На ро чи то на гла -
ша ва ад ми нис тра тив не струк ту ре за спро -
вођење за ко но да вства у сме ру фор ми ра ња но -
вих ин сти ту ци ја или ре фор ми са ња по сто јећих,
као и об ез беђива ње одго ва ра јућег кад ра, а исто
тако об ухва та сре дства из бу џе та и из фон до ва
инос тра не под ршке по треб них да би се спро ве ли 
пред виђени за да ци као осно ва за даље
стратешко планирање буџета Републике Ма ке -
до ни је и јасно утврђује рокове усвајања права
ЕУ. 

НАПАА пред став ља зна ча јан из вор ин фор ма -
ци ја о по слов ном и еко ном ском сек то ру то ком
пла ни ра ња будућих ак тив нос ти и омо гућава да
јав ност саз на и пра ти про цес На ци о нал ног про -
гра ма у делу еко ном ских кри те ри ју ма НАПАА
про гра ма и об ухва та део 3.06 - пра во при вред них 
друш та ва. У ре ви зи ји 2012. НАПАА про гра ма, део 
прав ни оквир ука зу је се на по тре бу за им пле мен -
та ци јом Пре по ру ке 320005Н0162 и Пре по ру ке
320004Н0913 како би се по бољ ша ло кор по ра -
тив но управ ља ње. У делу 3.06, пре ма про гра му,
об ух ваћени су сле дећи под сек то ри: ра чу но во -
дство и ре ви зи ја (над леж ност за прав ни оквир
има Ми нис та рство фи нан си ја - Сек тор фи нан сиј -
ских сис те ма), Оде ље ње за ра чу но во дство, плат -
ни про мет и ре ви зи ју. У део еко ном ских кри те -
ри ју ма спа да ју и: део 3.07 - пра во ин те лек ту ал -
ног влас ниш тва, део 3.09 - фи нан сиј ске услу ге
(бан ке и фи нан сиј ски кон гло ме ра ти, оси гу ра ње
и про фе си о нал но пензијско оси гу ра ње, ин фрас -
трук ту ре финансијских тржишта, као што су
хартије од вред нос ти, услуге инвестирања и
информатика и медији). 

Сле ди пре глед из веш та ја НАПАА про гра ма о
ре ви ди ра ном делу ра чу но во дства, дос тав љен
Европ ском ко ми те ту:
• На ци о нал ни про грам за усва ја ње пра ва Европ -

ске уни је - ре ви зи ја за 2011.
Унап ређен је прав ни оквир у делу ра чу но -
во дства. 9. ап ри ла 2010. го ди не усво јен је
За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при -
вред ним друш тви ма („Служ бен вес ник на
РМ“ бр. 47/10), ко јим се об јаш ња ва јуће на -

по ме не про пи су ју као об а вез ни еле мент го -
диш њег ра чу на, у скла ду са Че твртом ди -
рек ти вом о го диш њим ра чу ни ма
31978Л0660 и Сед мом ди рек ти вом о кон со -
ли до ва ним ра чу ни ма 31983Л0349. Ујед но,
са из ме на ма За ко на о при вред ним друш -
тви ма уве де на је и об а ве за да мала прав на
лица при ме њу ју Међуна род ни стан дард о
фи нан сиј ском из веш та ва њу (МСФИ) за
мала и сред ња пред узећа (МСФИ за МСЕ).

• На ци о нал ни про грам за усва ја ње пра ва Европ -
ске уни је – ре ви зи ја за 2012.

2011. усво јен је Пра вил ник о фор ми и сад -
ржа ју го диш њег ра чу на („Служ бен вес ник
на РМ“ бр. 52/2011), ко јим су као нови еле -
ме нат го диш њег ра чу на про пи са не об јаш -
ња ва јуће напомене. У служ бе ном глас ни ку
Ре пуб ли ке Ма ке до ни је („Служ бен вес ник
на РМ“ бр. 107/2011) био је об јав љен
Међуна род ни стан дард фи нан сиј ског из -
веш та ва ња за мале и сред ње ен ти те те
(МСФИ за МСЕ) као сас тав ни део Пра вил ни -
ка о вођењу ра чу но во дства. Овај стан дард
био је при ме њен 1. ја ну а ра 2012. го ди не.

Са ци љем до би ја ња де таљ ни је сли ке о усаг -
ла ше нос ти на ци о нал ног за ко но да вства са ЕУ
acquis-а у овом под руч ју, као уоста лом и у дру гим 
под руч ји ма, по треб но је одло жи ти по че так
скри нинг про це са по под руч ји ма ев роп ског за -
ко но да вства. До дат ни сте пен на ци о нал не усаг -
ла ше нос ти са ди рек ти ва ма о ра чу но во дству не
може се у це ли ни утврди ти, с об зи ром да је до не -
та нова Ди рек ти ва о ра чу но во дству 2013/34/ЕУ. 
Зем ље чла ни це има ју об а ве зу усаг ла ша ва ња са
овом но вом ди рек ти вом, за кључ но са ју ном
2015, али не и зем ље које нису њене чла ни це, као
што то није Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ипак, наша
спрем ност за на ци о нал но усаг ла ша ва ње с овом
но вом ди рек ти вом пред став ља по тре бу са сред -
њо роч ним приоритетом. 

1.2 Про ме не ка рак те рис ти ка сав ре ме ног
кор по ра тив ног управ ља ња

Стал не про ме не у по слов ном окру же њу про -
узро ко ва не пре све га но вонас та лим еко ном ским 
усло ви ма су: а) гло ба ли за ци ја - раз мат ра на као
свет ски про цес еко ном ско-по ли тич ких ин те ра -
ци о на лих то ко ва, на ро чи то гло ба ли за ци ја
тржиш та; б) гло бал на ре це си ја и фи нан сиј ска
кри за; в) све веће при сус тво сав ре ме них ви со -
коп ро из вод них тех но ло ги ја под ржа них ком пју -
те ри зо ва ним ви со коп ро дук тив ним сис те ми ма;
г) про ме не у ин фор ма ци о ним и ко му ни к а циј -
ским технологијама и д) све веће присуство
пробирљиве и тешко предвидљиве потражње. 
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Ове про ме не ути чу и до во де до про ме не
основ них ка рак те рис ти ка кор по ра тив ног уп -
рав ља ња. Лако се могу пре поз на ти и по треб но је
брзо и бла гов ре ме но де ло ва ње са ци љем да се
успеш но по ста ве и оства ре биз нис пла но ви од
стра не ме наџ мен та и све оп ште при ла гођава ње
свих чиниоца савремених тр жиш них и по с лов -
них трендова. 

Неке од основ них ка рак те рис ти ка сав ре ме -
ног кор по ра тив ног управ ља ња су: из узет на ди -
на мич ност; флек си бил на и међусоб на по ве за -
ност сис те ма управ ља ња и де ле ги ра ње ов -
лашћења опе ра тив ног ме наџ мен та на за пос ле -
не; тим ски орга ни зо ван рад; вред но ва ње це ло -
куп ног сис те ма управ ља ња на те ме љу зна ња, но -
вих иде ја и ко хе рен тнос ти (међусоб на по ве за -
ност); про мен љи вост и не си гур ност по слов них
уго во ра; брзи раст оче ки ва ња по тро ша ча; стал -
но по бољ ша ње ква ли те та и функ ци о нал нос ти у
функ ци ји за до во ље ња по тро ша ча; елек трон ска
ко му ни ка ци ја, ра чу нар ско кре и ра ње на свим ни -
во и ма управ ља ња; стал ни и сис тем ски про цес
иновације; променљиви ме наџ мент и фер од но -
си; отвореност и одлучност компанија; тржишна 
ка пи та ли за ци ја као мерило успеха.

1.3 Про цес фи нан сиј ског из веш та ва ња 
у сав ре ме ној кор по ра тив ној ком па ни ји

Кор по ра тив не ком па ни је су у осно ви под е -
ље не на две гру пе: јед на гру па ком па ни ја за тво -
ре ног типа, у ко ји ма управ ља влас ник или мали
број ак ци о на ра који не пос ред но кон тро ли шу и
про да ју и ку по ви ну уде ла и ак ци ја; дру га гру па
кор по ра тив них ком па ни ја су јав не кор по ра тив -
не ком па ни је или ак ци о нар ска друш тва от во ре -
ног типа са већим бро јем ак ци о на ра: ве ли ки ак -
ци о на ри, институционални инвеститори (банке
и фондови), држава и мали ак ци о на ри.

Од основ не фор ме и ка рак те рис ти ка кор по -
ра тив не ком па ни је за ви сиће сло же ност про це са
кор по ра тив ног управ ља ња, а тиме и по тре ба
успос тав ља ња одго ва ра јућег про це са фи нан сиј -
ског из веш та ва ња. Уства ри, ин вес ти то ри има ју
по тре бу за је ди нстве ним ква ли тетом фи нан сиј -
ског из веш та ва ња. Он би тре бао доп ри не ти раз -
уме ва њу, ре ле ван тнос ти и ве ро дос тој нос ти ин -
фор ма ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма, за тим
да им об ез бе ди про це ну мо гућ ности и пер спек -
ти ве њи хо вих ула га ња, као и да им по слу жи при -
ли ком саг ле да ва ња будућег по слов ног по тен ци -
ја ла и ефи кас нос ти уло же ног ка пи та ла. Нема
сум ње да фи нан сиј ско из веш та ва ње бе ле жи
трен до ве ства ра ња опште п рих ват љи вог ин -
стру мен та за из веш та ва ње, који би ре шио теш -

коће у ме ђународном глобалном ко му ни ци ра -
њу. Општеприхватљиви инструменат је ос миш -
љен у облику стандарда: МРС/МСФИ и Ме ђу на р -
од них стандарда ре ви зи је.

Успеш на ре а ли за ци ја ак тив нос ти по ве за не
са фи нан сиј ским из веш та ва њем и ње го вом стан -
дар ди за ци јом је основ на пре тпос тав ка из град -
ње ста бил ног и от во ре ног окру же ња фи нан сиј -
ског сис те ма. Нај пре су по треб ни оства ре ње, из -
град ња и ре а ли за ци ја ква ли тет ног про це са ре -
фо рмских ак тив нос ти у до ме ну ин сти ту ци о нал -
ног и за кон ског окви ра за ра чу но во дство и ре ви -
зи ју. У про це су ре фо рмских ак тив нос ти, кључ ни
про цес је хар мо ни за ци ја ло кал ног за ко но да -
вства са међуна род ном ре гу ла ти вом. У Ре пуб ли -
ци Ма ке до ни ји, то ком овог кључ ног про це са, на -
јпре је до нет За кон о при вред ним друш тви ма, а
касније и Правилник о вођењу рачуноводства,
који се заснива на општ еп ри х ват љи вом ин стру -
ме н ту, МРС/МСФИ и МСФИ за МСЕ.

Сле дећи кључ ни про цес који доп ри но си по -
бољ ша њу ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња 
је про цес успеш ног по ве зи ва ња ра чу но во дстве -
них по ли ти ка и по ли ти ке фи нан сиј ског из веш -
та ва ња у ком па ни ји. Ме наџ мент има низ мо ти ва, 
али и сна гу да ути че на фор му и сад ржај фи нан -
сиј ских из веш та ја. Зато је све већа по тре ба за
успос тав ља њем одго ва ра јуће ра чу но во дстве не
по ли ти ке у виду нор ма тив не осно ве, која оне мо -
гућава да се ути цај ме наџ мен та пре то чи у пад
ква ли те та фи нан сиј ских из веш та ја. Овак ве по -
ли ти ке у ком па ни ји у осно ви тре ба ло би да се за -
сни ва ју на за кон ски по став ље ном окви ру, као и
на међуна род ној ре гу ла ти ви. По ли ти ка фи нан -
сиј ског из веш та ва ња која не пре ва зи ла зи нор -
ма тив не осно ве ра чу но во дстве не по ли ти ке омо -
гућава ме наџ мен ту да пре зен ту је фи нан сиј ске
из веш та је који ће у кон ти ну и те ту пред став ља ти
пра во ста ње ком па ни је и ис тов ре ме но бити усаг -
ла ше ни са по слов ним ци ље ви ма ком па ни је. По -
ли ти ка фи нан сиј ског из веш та ва ња може се де -
фи ни са ти као избор основних начела и од го ва -
ра јућих смерница, којима се уп рав ља ју ак тив -
нос ти на подручју финансијског извештавања са
ци љем ос тва ри ва ња одабраних пословних ци -
ље ва. 

Зна ча јан про цес фи нан сиј ског из веш та ва ња
пред став ља успос тав ља ње сав ре ме ног ра чу но во -
дстве ног ин фор ма ци о ног сис те ма који би за до во -
љио по тре бе ком па ни је. Сав ре ме не по тре бе кор -
по ра тив ног управ ља ња од но се се на ин тег ри са ни 
сис тем из веш та ва ња, који у осно ви тре ба да ге не -
ри ше базе под а та ка о оства ри ва њу и пре зен то ва -
њу ра чу но во дстве них из веш та ја са раз ли чи тим
ин фор ма тив ним сад ржа ји ма. Ра чу но во дстве ни
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ин фор ма тив ни сис тем да нас се сас то ји од: а) фи -
нан сиј ског ра чу но во дства; б) ра чу но во дства тро -
ш ко ва; в) управ љач ког ра чу но во дства и г) ана ли -
тич ког ра чу но во дства, као и оста лих опе ра тив -
них еви ден ци ја (Ма ли нић и То до си је вић Ла зо -
виќ,  Еко ном ско-фи нан сиј ска та кри за и смет ко во -
дстве но то опкру жу ва ње – пред из ви ци за смет ко -
во дство то и ре ви зи ја та и фи нан си и те и по зи ци о -
ни ра ње на смет ко во дстве на та про фе си ја, 2013,
252). У овом про це су утврђују се и ме то де које ће
се ко рис ти ти при ли ком об ра де под а та ка у ра чу -
но во дстве ном сис те му.

Успос тав ља ње про це са кон тро ле и ин тер не
ре ви зи је је осо би на сав ре ме ног кор по ра тив ног
управ ља ња, чији је циљ оне мо гућава ње по сту па -
ка ме наџ мен та који воде до пре зен то ва ња же ље -
не, а не ре ал не пра ве сли ке о фи нан сиј ској и до -
да тој вред нос ти ком па ни је. 

Кон тро ла има за да так да ми ни мизира по ја ву 
тзв. аг ре сив ног ра чу но во дства или управ ља ње
до бит ком ком па ни је и лаж но фи нан сиј ско из -
веш та ва ње (Шка рић, Јова но вић, По ве за ност ра -
чу но во дстве них по ли ти ка и по ли ти ке фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, 2013, 70). Про цес ре ви зи је
фи нан сиј ских из веш та ја и из ра да ре ви зиј ског
миш ље ња тре ба ло би да пред став ља ју по тврду
ква ли те та ин фор ма ци ја у фи нан сиј ским из веш -
та ји ма, али у осно ви ре ви зор ско миш ље ње пред -
став ља фор мал ну ко му ни ка ци ју ре ви зо ра са ко -
рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја. 

Изу зет но би тан про цес је про цес об јав љи ва -
ња и пре зен то ва ња ин фор ма ци ја из фи нан сиј -
ских из веш та ја. Уко ли ко су све о бух ват ни је ин -
фор ма ци је које су об јав ље не и об е ло да ње не, уто -
ли ко се више оства ру је глав но об е леж је сав ре ме -
ног кон цеп та кор по ра тив ног управ ља ња ком па -
ни јом. 

Састављање и пре зен та ци ја фи нан сиј -
ских из веш та ја. Ком плет из веш та ја који са чи -
ња ва го диш њи ра чун про фит них суб је ка та у Ре -
пуб ли ци Ма ке до ни ји није јед нак сету фи нан сиј -
ских из веш та ја који се сас тав ља ју у скла ду са
МСФИ. Овом сету из веш та ја не дос та је Извеш тај
о про ме на ма на капиталу, као и Извештај о
новчаним токовима. 

Без об зи ра на то што фи нан сиј ски из веш та ји
има ју при мар ни зна чај при ли ком из веш та ва ња
ко рис ни ка - ак ци о на ри, ин вес ти то ри, по ве ри те -
љи и за ин те ре со ва на јав ност, ипак го диш њи ра -
чун са сво јим ко ди фи ци ра ним по зи ци ја ма има
јав ну ана ли тич ку упот реб ну вред ност. Фи нан -
сиј ски из веш та ји који су били пред мет ре ви зи је
пред став ља ју на јква ли тет ни ји из вор ин фор ма -
ци ја за сва ког по тен ци јал ног ин вес ти то ра. Ком -
па ни је које сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је у

скла ду са чла ном 481. За ко на о привредним
друштвима, финансијски резултат, односно део
добити за расподелу утврђују сагласно
МСФИ/МРС.

Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја као
сета из веш та ја го диш њег ра чуна пред став ља
фор мал ну за кон ску об а ве зу, из вор бит них
управ љач ких ин фор ма ци ја за влас ни ке и ин вес -
ти то ре, али, сва ка ко, слу жи и ста тис тич ким
служ ба ма, држа ви и орга ну по рес ке упра ве.
Изра да фи нан сиј ских из веш та ја спа да у до мен
струч ног ан гаж ма на ра чу но вођа, саг лас но За ко -
ну о ра чу но во дственим по словима, који се при -
ме њу је од 3. ав гус та 2012. го ди не. При ли ком из -
бо ра лица које ће струч но сас та ви ти из веш та је,
тре ба об ра ти ти паж њу на ње го ву струч ну ква ли -
фи ка ци ју и ње го ву спрем ност да из веш та ва саг -
лас но МСФИ/МРС и МСФИ за МСЕ, водећи ра чу -
на, сва ка ко, и о по рес ким ас пек ти ма. У За ко ну о
при вред ним друш тви ма упот реб ља ва се тер мин
„овлашћени ра чу но вођа“, али у сас вим дру га чи -
јој конотацији (члан 361. став 5), док, опет, Закон
о рачуноводственим пословима овај задатак
поверава „овлашћеном рачуновођи“, члан 20. и
члан 21. 

И по ред тога што За кон о при вред ним друш -
тви ма (ЗПД) узи ма у об зир раз ли ку између сета
из веш та ја по го диш њим ра чу ни ма и фи нан сиј -
ским из веш та ји ма, члан 476. став 6. ЗПД-а, за хте -
ва да го диш њи ра чун и фи нан сиј ски из веш та ји
који се од но се на исту по слов ну го ди ну и који су
сас тав ље ни у скла ду са ЗПД и Пра вил ни ком о ра -
чу но во дству сад рже иден тич не под ат ке о ста њу
сред ста ва, об а ве за, при хо да, рас хо да и оства ре -
ног до бит ка или гу бит ка друш тва то ком по слов -
не го ди не. Орган управ ља ња, по ред го диш њег
ра чу на, од но сно фи нан сиј ских из веш та ја, ду жан
је да на кон за вршет ка по слов не го ди не са чи ни и
Извеш тај о по сло ва њу друш тва то ком пре тход не 
године. Ова обавеза односи се на све компаније
регистроване сагласно ЗПД без обзира на
њихову величину.

Сет из веш та ја го диш њег ра чу на код ен ти те -
та из ре ал ног сек то ра об ухва та сле деће из веш та -
је: а) би ланс ста ња (из веш тај о фи нан сиј ском
ста њу); б) би ланс успе ха (из веш тај о до бит ку
или гу бит ку и из веш тај о оста лом све о бух ват -
ном до бит ку) и в) на по ме не чији су еле мен ти по -
ве за ни са би лан сним по зи ци ја ма фуснотама
ради лакшег праћења проузрокованих ефеката. 

По ред сета из веш та ја у виду го дишњег ра чу -
на, који се об а вез но дос тав ља, саг лас но чла ну
469. став 1. тач ка 1. ЗПД-а, об а ве зу да дос та ве и
под не су фи нан сиј ске из веш та је саг лас но
МСФИ/МРС-а, који би тре ба ло да буду ре ви ди ра -
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ни и одоб ре ни од орга на управ ља ња, има ју сле -
дећи по слов ни суб јек ти: а) сред њи и ве ли ки по -
слов ни суб јекти одређени за ко ном, као и суб јек -
ти који об ав ља ју бан кар ску де лат ност, де лат -
ност оси гу ра ња, суб јек ти који се ко ти ра ју на бер -
зи, суб јек ти укљу че ни у кон со ли до ва не фи нан -
сиј ске из веш та је пре тход но на ве де них суб је ка -
та. Мик ро и мали трговци годишње рачуне и
финансијске извештаје за 2012. састављају у
складу са МСФИ за МСЕ-а. 

Саг лас но чла ну 476. став 4. ЗПД-а и тач ка 7.
Окви ра МСФИ-а, сет фи нан сиј ских из веш та ја је
са чи њен од: а) би лан са ста ња (Извеш та ја о фи -
нан сиј ском ста њу на кра ју пе ри о да - МРС 1.10.
[а]); б) би лан са успе ха (Извеш та ја о све о бух ват -
ном до бит ку за пе ри од - МРС - 1.10. [а]); в) из веш -
та ја о про ме ни ка пи та ла (Извеш тај о про ме ни ка -
пи та ла за пе ри од - МРС 1.10. [а]); г) из веш та ја о
нов ча ним то ко ви ма (Извеш тај о нов ча ним то ко -
ви ма за пе ри од - МРС 1.10. [а]) и д) на по ме на које
об ухва та ју пре глед зна чај них ра чу но во дстве них
по ли ти ка и оста лих об јаш ња ва јућих ин фор ма ци -
ја, из веш та ја и пре гле да од ко јих се оче ку је да
буду по тврђени и до дат них ин фор ма ци ја о ко рис -
ни ци ма (МРС 1.10. [д]). 

Извеш та јем из 2012. го ди не о на ци о нал ном
про гра му за усва ја ње пра ва Европ ске уни је, био
је усво јен Пра вил ник о фор ми и сад ржа ју го диш -
њег ра чу на („Служ бен вес ник на РМ“, број
52/2011) ко јим се, као нови еле мент го диш њег
ра чу на, про пи су ју на по ме не. Пош то је до не та
нова Ди рек ти ва 2013/34, сте пен на ци о нал не
усаг ла ше нос ти с Ди рек ти вом о ра чу но во дству у
овом тренутку не може се сасвим утврдити. 

Пос ту пак из ра де сета из веш та ја по го диш -
њим ра чу ни ма и фи нан сиј ским из веш та ји ма у
ши рем смис лу, под ра зу ме ва не ко ли ко хро но -
лош ки по ве за них фаза пре ма сле дећем ре дос ле -
ду: а) из ра да из веш та ја и њи хо во усва ја ње од
стра не орга на управ ља ња; б) дос тав ља ње, од но -
сно јав но ве ри фи ко ва ње из веш та ја у одго ва ра -
јућем ре гис тру који води Цен трал ни ре гис тар
Ре пуб ли ке Ма ке до ни је; в) ре ви зи ја фи нан сиј -
ских из веш та ја од стра не овлашћеног ре ви зо ра;
г) про ве ра из веш та ја и пред лог одлу ке о рас по -
де ли до бит ка или по кри ва ње гу бит ка од стра не
над зор ног орга на по слов ног суб јек та сас тав љен
од не извршних чла но ва одбо ра ди рек то ра, над -
зор ног орга на, од но сно кон тро ло ра; д) усва ја ње
и одоб ра ва ње из веш та ја о по сло ва њу по слов ног
суб јек та од стра не скуп шти не; ђ) дос та ва одоб -
ре них извештаја одговарајућем регистру
Централног регистра РМ; е) објављивање

биланса стања и биланса успеха у службеном
гласнику РМ („Службен весник на РМ“).

Оба вез но об јав љи ва ње би лан са ста ња и би -
ланс успе ха у служ бе ном глас ни ку РМ, саг лас но
чла на 482. ста во ви 4. и 5. ЗПД-а, у року од 15 дана
од дана одржа ва ња скуп шти не за по слов не суб -
јек те у чију де лат ност спа да ју: а) бан кар ски и
оста ли кре дит ни по сло ви; б) рад на оси гу ра њу;
в) оста ли ве ли ки по слов ни суб јек ти, укљу чу јући
и ен ти те те који сас тав ља ју кон со ли до ва не го -
диш ње ра чу не и кон со ли до ва не фи нан сиј ске из -
веш та је, а који при па да ју гру пи ве ли ких прав них 
лица, саг лас но чла ну 470. став 10. ЗПД-а и г) ен -
ти те ти који се ко ти ра ју на бер зи. По ве за ни ен ти -
те ти сво је кон со ли до ва не из веш та је о по сло ва -
њу, у скла ду са чла ном 506. став 6. ЗПД, об јав љу ју
за јед но с из веш та јем ре ви зи је. Под руж ни це
инос тра ног друш тва, од но сно инос тра ни по -
слов ни суб јект-по је ди нац тре ба да об јав љу је
сва ке го ди не: го дишње фи нан сијске из веш таје и
из веш тај ре ви зо ра инос тра ног друш тва, од но -
сно инос тра ног суб јек та - по је дин ца, на јма ње у
јед ним днев ним но ви на ма (члан 587. став 6. и
члан 592. став 2. ЗПД). ЗПД чланом 482. став 6.
предвиђа и необавезно об јав љи ва ње извештаја,
онако како су одобрени од органа управљања,
без измена и допуна, заједно са извештајем
овлашћеног ревизора. 

По да ци из сета фи нан сиј ских из веш та ја су
јав ни и дос туп ни свим за ин те ре со ва ним ли ци ма
на на чин и у скла ду са по ступ ком из ЗПД-а. Цен -
трал ни ре гис тар из да је ин фор ма ци је, даје фо то -
ко пи је из фи нан сиј ских из веш та ја и за себ не под -
ат ке из елек трон ске базе у скла ду са За ко ном о
Цен трал ном ре гис тру. Одоб ре не фи нан сиј ске
из веш та је, за јед но с го диш њим из веш та јем о
раду по слов них суб је ка та, орган управ ља ња, на -
јкас ни је 30 дана од дана њи хо вог одоб ра ва ња,
али не кас ни је од 30. јуна, дос тав ља Ре гис тру го -
диш њих ра чу на Цен трал ног регистра и оставља
их у пословној или другој просторији на увид
(члан 482. став 2. ЗПД-а).

Одређене спе ци фич нос ти сас тав ља ња и
пред а је го диш њих ра чу на зе ма ља које су
одне дав но чла ни це ЕУ (у при ме ру Хрват ске)1.
Саг лас но За ко ну о ра чу но во дству (члан 20.) и За -
ко ну о при вред ним друш тви ма (члан 300. д и
441) и За ко ну о суд ском ре гис тру (члан 39), про -
пи са на је об а ве за сас тав ља ња го диш њих фи нан -
сиј ских из веш та ја (ГФИ) за јав но об јав љи ва ње,
док су ГФИ за ста тис тич ке и оста ле по тре бе де -
фи ни са ни За ко ном о ра чу но во дству (члан 21).
Под за кон ски акти на осно ву ко јих се сас тав ља
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ГФИ су: За кон о ре ви зи ји, Пра вил ник о струк ту -
ри и сад ржа ју го диш њих фи нан сиј ских из веш та -
ја, Пра вил ник о на чи ну вођења Ре гис тра го диш -
њих фи нан сиј ских из веш та ја, на чи ну при је ма и
по ступ ка о про ве ри по тпу нос ти и тач нос ти
ГФИ-а и го диш њег из веш та ја, Пра вил ник о об -
ли ку и сад ржа ју до пун ских под а та ка о ста тис -
тич ким и оста лим по тре ба ма и Пра вил ник о
врста ма и ви си ни на кна да на ме њен Фи нан сиј -
ској аген ци ји за вођење Ре гис тра ГФИ-а. Мали
ен ти те ти сас тав ља ју и дос тав ља ју сле деће из -
веш та је: би ланс (овде је реч о фи нан сиј ским из -
веш та ји ма, зато јер у осно ви би ланс успе ха вуче
ко ре не из би лан са ста ња) у стан дар дној фор ми,
из веш тај о до бит ку или гу бит ку у стан дар дној
фор ми, на по ме не за јед но са фи нан сиј ским из -
веш та јем у не стан дар дној фор ми, из веш тај ре -
ви зо ра за јед но са при ло зи ма (иако је мали ен ти -
тет об вез ник ре ви зи је), одлу ка о рас по де ли до -
бит ка или по кри ва њу гу бит ка, одлу ка о
утврђива њу ГФИ-а. То зна чи да мали ен ти те ти
не дос тав ља ју Извеш тај о нов ча ним то ко ви ма и
Из веш тај о про ме ни ка пи та ла. Сред њи и ве ли ки
ен ти те ти сас тав ља ју и дос тав ља ју сле деће из -
веш та је: би ланс у не стан дар дној фор ми, из веш -
тај о до бит ку и гу бит ку, на по ме не уз фи нан сиј -
ске из веш та је у не стан дар дној фор ми, из веш тај
о нов ча ним то ко ви ма у не стан дар дној фор ми,
из веш тај о про ме ни ка пи та ла у не стан дар дној
фор ми, одлу ку о рас по де ли до бит ка или по кри -
ва њу гу бит ка, одлу ку о утврђива њу ГФИ-а, го -
диш њи из веш тај о по сло ва њу ен ти те та. Од 1. ја -
ну а ра 2010. го ди не сас тав ља ње и дос тав ља ње
ГФИ-а за јав но об јав љи ва ње не за ви си само од
ве ли чи не ен ти те та, него и од тога да ли је ен ти -
тет об вез ник при ме не на ци о нал них хрват ских
стан дар да о фи нан сиј ском по сло ва њу или
МСФИ-а и да ли је ен ти тет об вез ник ре ви зи је
или није. Обвез ни ци МСФИ-а уко ли ко уки да ју
део по сло ва ња, мо ра ју о том делу сас та ви ти и
дос та ви ти за се бан из веш тај у не стан дар дној
фор ми за јед но са ГФИ-ом. Енти те ти који су об -
вез ни ци ре ви зи је (то су а.д., за тим ко ман дит на
друш тва, друш тва са огра ни че ном од го вор -
ношћу и повезани консолидарни ентитети чији
годишњи приход је већи од 30 милиона куна),
јавно објављују нестандардне ГФИ и остале до -
ку мен те, а стандардне ГФИ више не објављују.
Јавно приказани и објављени извештаји и ос та -
ли документи доступни су на веб-порталу но си -
ла ца Регистра годишњих финансијских из веш -
та ја, што је сасвим различито у поређењу са
нашим још увек конзервативним условима у
вези са транспарентношћу јавних финансијских
из веш та ја. 

На осно ву на ве де ног може се за кљу чи ти да
се сет из веш та ја го диш њег ра чу на и фи нан сиј -
ски из веш та ји, пре ма за ко но да вству Ре пуб ли ке
Ма ке до ни је, у од но су на за ко но да вство Ре пуб ли -
ке Хрват ске, раз ли ку ју и по томе што: је фор ма
из веш та ја, пре ма на шем за ко но да вству, дру га -
чи ја, од но сно сви из веш та ји има ју стан дар дну
фор му, осим на по ме на, док пре ма про пи си ма у
Хрват ској, већи број из веш та ја има не стан дар -
дну фор му; у Хрват ској по сто је За кон о ра чу но во -
дству и на ци о нал ни стан дар ди о фи нан сиј ском
из веш та ва њу, за раз ли ку од ма ке дон ског за ко -
но да вства у коме по сто ји ре гу ла ти ва само на
осно ву ЗПД-а и Међуна род них стан дар да о фи -
нан сиј ском из веш та ва њу; у Хр ват ској об а ве за
ре ви зи је није одређена само на осно ву ве ли чи не
суб јек та, већ и у за вис нос ти од врсте стан дар да
који се при ме њују (национални или ме ђу на род -
ни), а код нас се обавеза ревизије одређује према
величини суб је ка та и обавези котације на
тржишту новца (берза).

Реви зи ја фи нан сиј ских из веш та ја. На кон
сас тав ља ња и дос тав ља ња сета из веш та ја го -
диш њег ра чу на, по чи ње ком плек сни по сту пак
њи хо вог ис пи ти ва ња и оце не (део ен ти те та, у за -
вис нос ти од влас ти те по ли ти ке, ис пи ти ва ње и
про ве ру об ав ља пре дос тав ља ња из веш та ја над -
леж ном Ре гис тру), који укљу чу је не ко ли ко фаза
пре ма сле дећем ре дос ле ду: ре ви зи ја фи нан сиј -
ских из веш та ја; про ве ра сета фи нан сиј ских из -
веш та ја ка го диш њем ра чу ну, фи нан сиј ским из -
веш та ји ма и го диш њем из веш та ју о по сло ва њу
од стра не над зор ног орга на ен ти те та и усва ја ње
сета фи нан сиј ских из веш та ја годишњег рачуна,
и годишњег извештаја о пословању од стране
органа управљања (скупштина деоничара или
скупштина акционара).

У скла ду са чл. 478. и 506. став 2. ЗПД-а, ре ви -
зи ји под ле жу фи нан сиј ски из веш та ји, кон со ли -
до ва ни го диш њи ра чу ни и кон со ли до ва ни фи -
нан сиј ски из веш та ји, сас тав ље ни у скла ду са
МСФИ за које је опре де ље на „за кон ска ре ви зи ја“
у скла ду са чла ном 4. став 1. тач ка 2. За ко на о ре -
ви зи ји. Мали и мик ро суб јек ти који из веш та ва ју
пре ма МСФИ за МСЕ не ма ју об а ве зу ре ви зи је и
могу се опре де ли ти за ре ви зи ју, пре ма члану 4.
став 1. тачка 3. Закона о ревизији у форми „доб -
ро вољ не ревизије“.

Рок из врша ва ња ре ви зи је је на јкас ни је ме сец 
дана пре одржа ва ња скуп шти не де о ни ча ра, од -
но сно ак ци о на ра, саг лас но чла ну 478. став 2.
ЗПД-а. Избор ре ви зо ра об ав ља скуп шти на, пре
ис те ка по слов не го ди не за коју се из врша ва ре -
ви зи ја (члан 479. ста во ви 2. и 3. ЗПД-а). Извеш тај
о из врше ној ре ви зи ји под но си се из вршним чла -
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но ви ма одбо ра ди рек то ра, од но сно управ ног
орга на (члан 480. став 1. ЗПД-а). Фи нан сиј ски из -
веш та ји који су пред мет ре ви зи је не могу бити
одоб ре ни уко ли ко нису били пред мет ре ви зи је
овлашћеног друш тва за ре ви зи ју (члан 479. став
1. ЗПД-а). У слу ча ју њи хо вог одоб ра ва ња од стра -
не Скуп шти не и до но ше ња Одлу ке о усва ја њу
фи нан сиј ских из веш та ја без из врше не фи нан -
сиј ске ре ви зи је или уколико ревизију није
извршио овлашћени ревизор, Одлука је ни ш тав -
на (члан 408. став 1. тачка 10 ЗПД-а).

За кон о при вред ним друш тви ма пред виђа и
по себ не слу ча је ве у ко ји ма је об а вез на ре ви зи ја,
као што су: при ли ком за шти те пра ва ма њин ских
ак ци о на ра; при ли ком увећања основ ног ка пи та -
ла (уде ла) од сред ста ва друш тва са огра ни че ном
одго вор ношћу и ак ци о нар ског друш тва; при ли -
ком осни ва ња ак ци о нар ског друш тва због спо ра
то ком осни ва ња; при ли ком плаћања аван са ди -
ви ден де (међуди ви ден де); при ли ком ста тус них
про ме на (ре ви зи ја спо ра зу ма о при па ја њу или
спа ја њу, од но сно пла на под е ле); при ли ком уве -
ћања основ ног ка пи та ла током статусних про -
ме на (припајања или поделе) не нов ча ним уло -
гом одобреног капитала.

Упот ре ба и ко рис ти фи нан сиј ских из веш -
та ја који су по вргну ти ре ви зи ји. Као ре зул тат
про це са ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја, при -
ли ком које је при бав љен до вољ ни број одго ва ра -
јућих до ка за, овлашћени ре ви зор сас тав ља ре ви -
зиј ско миш ље ње. Пот реб но је да из веш тај ре ви -
зо ра буде сас тав љен у скла ду са стан дар дом
МРЦ700 - Ства ра ње миш ље ња и из веш та ва ње о
фи нан сиј ским из веш та ји ма. Ре ви зиј ско из веш -
та ва ње пред став ља фор мал ну ко му ни ка ци ју ре -
ви зо ра са ко рис ни ци ма фи нан сиј ског из веш та ја. 
Има јући у виду да су фи нан сиј ски из веш та ји, пре
све га, ис ти ни ти и об јек тив ни, што зна чи да су
ре зул тат ак тив нос ти ан га жо ва них ре сур са који
су за тим про це су и ра ни и об е ло да ње ни саг лас но
про фе си о нал ној и за кон ској ре гу ла ти ви, ко рис -
ни ци ма је бит но да они буду по тврђени ре ле ван -
тном ре гу ла ти вом. Ова ко по тврђени фи нан сиј -
ски из веш та ји пред став ља ју здра ву осно ву за до -
но ше ње одлу ка ме наџ мен та због тога што се
смат ра да су из веш та јем не за вис ног ре ви зо ра
ели ми ни са ни (Андрић, Јакшић, Пот ре ба за ве ри -
фи ка ци јом фи нан сиј ских из веш та ја у кор по ра -
тив ном управ ља њу, 2011, 202): су коб ин те ре са
који се јав ља између оче ки ва ња која има ју влас -
ни ци ка пи та ла, ме на џе ри, за пос ле ни, мали ак ци -
о на ри и држа ва. Уко ли ко су фи нан сиј ски из веш -
та ји ис ти ни ти и об јек тив ни, и као так ви по -
тврђени од ре ви зо ра, оче ки ва ња за ин те ре со ва -
них ко рис ни ка су у ре ал ном окви ру; по јед нос -
тав љу је се сло же ност фи нан сиј ских из веш та ја;

пре мошћава се уда ље ност влас ни ка ка пи та ла од
мес та ње го вог ан гаж ма на, од но сно упот ре ба ре -
сур са с јед не стра не и ци ље ви и оче ки ва ња влас -
ни ка у од но су на раз вој ком па ни је и ње го ва об -
јек тив на зна ња о ра ци о нал ној и ефи кас ној упот -
ре би ка пи та ла као ре сурс с дру ге стра не; ре ша ва
се „аген циј ски про блем“ који се јав ља у сав ре ме -
ним усло ви ма, јер у ве ли ким ком па ни ја ма, на ро -
чи то у кор по ра ци ја ма, ру ко вођење и одлу чи ва -
ње су пре пуш те ни про фе си о нал ним ли ци ма која
управ ља ју ре сур си ма и пра ви ли ма ру ко вођења,
одлу чи ва ња, а пре све га на осно ву ин ту и ци је и
спо соб нос ти бла гов ре ме ног ре а го ва ња и пра -
вил ног про це њи ва ња. То зна чи да је ру ко вођење
кор по ра ци јом у ру ка ма про фе си о на ла ца који се
по на ша ју као аген ци ја када управ ља ју ен ти те -
том. Они, сва ка ко, има ју сво је ци ље ве који не мо -
ра ју да се под уда ра ју са ци ље ви ма влас ни ка ка -
пи та ла. 

Сва ка од по је ди нач но на ве де них кон ста та -
ци ја само је по тврда да су ре ви ди ра ни фи нан сиј -
ски из веш та ји не опход ни ко рис ни цима ин фор -
ма ци ја и још јед на по тврда о по тре би за њи хо вом 
про фе си о нал ном ре ви зи јом. Извеш та ји ре ви зо -
ра сачињени од стра не ком пе тен тих, не за вис -
них, ин те лек ту ал но спо соб них ре ви зо ра дају до -
пун ски доп ри нос до но ше њу ква ли тет них одлу -
ка ин вес ти то ра о ефи кас ној и ефек тив ној упот -
ре би ка пи та ла. Важ но је има ти у ви ду да ис ти ни -
ти и об јек тив но ре ви ди ра ни фи нан сиј ски из -
веш та ји ис то в ре ме но подстичу рационално
размишљање корисника о исказаним ин фор ма -
ци ја ма из финансијског извештаја.

2. Пот ре ба за стан дар ди зо ва њем
фи нан сиј ских из веш та ја

Егзис тен ци ја, по раст и раз вој ком па ни ја у
усло ви ма но вонас та лих ста ња у еко но ми ји на
гло бал ном пла ну, под ра зу ме ва ју, пре све га, ос -
тва ри ва ње опе ра тив них ак тив нос ти утвр ђе них
одлу ка ма и по слов ним пла но ви ма кор по ра ци ја
и бу џе ти ра них еле ме на та фи нан сиј ских из веш -
та ја. Инте ресовање ин вес ти то ра за фер пре зен -
та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја и пер фор ман се
ен ти те та про ши ру је се ван на ци о нал них окви ра.
Гло ба ли за ци ја као општи про цес и ди ле ме које
се јав љају при ли ком ства ра ња и при ме не
Међуна род них пра ви ла и на че ла ко ји ма се
постиже стан дар ди за ција фи нан сиј ских из веш -
та ја, пред став ља ју је дан од бит ни јих ци ље ва гло -
ба ли за ци је. Гло ба ли за ци ја свет ске еко но ми је
(опет с дру ге стра не) под ра зу ме ва не опход ну по -
тре бу за стан дар ди за ци јом фи нан сиј ских из -
веш та ја и сама по себи под ра зу ме ва и хар мо ни -
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за ци ју (усаг ла ша ва ње) и стан дар ди за ци ју. Стан -
дар ди за ци ја фи нан сиј ских из веш та ја под ра зу -
ме ва упот ре бу ра чу но во дствених стан дар да у
об ли ку кон вен ци је, пра ви ла и про це дура, који су
усво је ни и до не ти од над леж них орга на (ин сти -
ту ци ја). Међуна род ни стан дар ди су осно ва која
омо гућава јед на кост при оце њи ва њу об јек тив -
нос ти и ис ти ни тос ти ин фор ма ци ја сад ржа них у
фи нан сиј ским из веш та ји ма. У све ту су по зна ти
сле дећи општеп рих ваћени стан дар ди: Европске
директиве, Амерички рачуноводствени при н ци -
пи (GAAP), Међународни рачуноводствени стан -
дар ди (МРС), Ме ђународни ра чу но во д стве ни
стандарди финансијског извештавања (МРСФИ)
и Ме ђу на ро д ни ра чу но во дстве ни стан дард фи -
нан с иј ског извештавања за ма ле и сред ње ен ти -
тете (МРСФИ за МСЕ). 

Стан дар ди за ци ја под ра зу ме ва да сви учес -
ни ци на је ди нстве ном еко ном ском тржиш ту ко -
му ни ци ра ју „ис тим је зи ком“ док, опет, стан дар -
дно фи нан сиј ско из веш та ва ње ства ра мо -
гућ ност успос тав ља ња „гло бал ног је зи ка“ по -
слов ног ко му ни ци ра ња. Стан дар ди за ци ја фи -
нан сиј ског из веш та ва ња на гло бал ном ни воу
има циљ да об ез бе ди све под ат ке и ин фор ма ци је
о упо ред ним ана ли за ма и јед но об раз но фи нан -
сиј ско извештавање због пословног ко му ни ци -
ра ња у међународном окружењу.

Да ли је и до ко јег сте пе на заступљен при -
нцип уни фор мнос ти при ли ком фи нан сиј ског
из веш та ва ња или по сто ји по тре ба да буде за -
ступ љен, је пи та ње на које се одго вор може до -
би ти је ди нстве ним ин фор ма ци о ним сис те мом
који пред став ља зна ча јан фак тор стан дар ди за -
ци је. При том, бит на је и помоћ и при ме на пра -
ви ла пред виђени Кон цеп ту ал ним окви ром фи -
нан сиј ског из веш та ва ња (оквир). У Окви ру су
иден ти фи ко ва не основ не пре тпос тав ке ко ји -
ма се ру ко во де фи нан сиј ски из веш та ји, а то су
на че ло об ра чун ске осно ве и на че ло по сто ја -
нос ти у по сло ва њу. Оквир као та кав тре ба да
об ез бе ди усло ве спро вод љи вос ти ин фор ма ци -
ја да би фи нан сиј ски из веш та ји мог ли бити ко -
рис ни. Прин цип спро вод љи вос ти тре ба да об -
ез бе ди ко рис ни ци ма да одре де ма те ри јал но
зна че ње због тога што, уко ли ко ин фор ма ци ја
није ма те ри јал на, оне не може бити ни ко рис -
на. Ко рис ни су фи нан сиј ски из веш та ји који су
ре ле ван тни и ве ро дос тој ни. Оно што ин фор ма -
ци је чини ре ле ван тним и као так ве ути чу на
одлу ку ин вес ти то ра су: међусоб но по ве за ни
пред виђајућа вред ност и вред ност коју тре ба
по тврди ти и, сва ка ко, из бор осо би на
одређених ин фор ма ци ја. Ве ро дос тој не су ин -
фор ма ци је без гре ша ка и пред ра су да, а то су
оне које су: не утрал не, це ло ви те и њи хов сад -

ржај је паж љи во утврђен. Све ово ука зу је да се
при нцип спро вод љи вос ти не тре ба за сни ва ти
само на ис пу ња ва њу фор мал ног ас пек та, већ и
на сад ржа ју, од но сно суш ти ни ин фор ма ци је. 

2.1 Кре и ра ње нове услу ге сис те ма
ин фор ми са ња

Фи нан сиј ско из веш та ва ње представ ља зна -
чај ни стуб функ ци о ни са ња ком па ни је у окви ру 
гло бал не еко но ми је. У том про це су по треб но је
успос та ви ти рав но те жу између ри зи ка и
могућнос ти ком па ни је. Уко ли ко ин вес ти то ру
нису дос туп не ве ро дос тој не, си гур не и упо ре -
ди ве ин фор ма ци је, он не може про це ни ти
вред ност ком па ни је нити, до не ти раз умну
одлу ку у вези са ин вес ти ци о ним могућнос ти -
ма. Све ово доп ри но си већој цени ка пи та ла и
ма њој ефи кас нос ти при ли ком рас по де ле ре -
сур са. Го диш њи из веш та ји ком па ни ја пред -
став ља ју врсту лич не кар те о фи нан сиј ским то -
ко ви ма, ре ле ван тној сна зи и при влач нос ти до -
ми цил не зем ље за ин вес ти то ре. Да нас сви
мање или више по ста ју за лож ни ци фи нан сиј -
ског ка пи та ла. Пот реб но је да фи нан сиј ски сек -
тор буде не рас ки ди во по ве зан са при вре дом,
ре ал ном еко но ми јом и са догађаји ма у еко но -
ми ји. Фи нан сиј ски сис тем по ста је све сло же ни -
ји, а кон тро ла над њим сла би ја. Сло же ност фи -
нан сиј ског сис те ма за сни ва се на сло же нос ти и
ин те ре си ма гло бал ног фи нан сиј ског тржиш та, 
који за јед но ства ра ју по тре бу за но вом уло гом
сис те ма ин фор ми са ња. Све више се по став ља
пи та ње да ли сис тем фи нан сиј ског из веш та ва -
ња за до во ља ва по тре бе које од го ва ра ју ери
гло ба ли за ци је еко ном ског и фи нан сиј ског
тржиш та. 

За раз вој сис те ма ин фор ми са ња, не опход на
је стал на раз ра да, до но ше ње и усва ја ње ре гу ла -
ти ве (при нци пи и стан дар ди) да би се за об ез бе -
дио на јви ши ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја.
Европ ски пар ла мент и Са вет Европ ске уни је до -
не ли су нову Ди рек ти ву 2013/34/ЕУ о го диш -
њим из веш та ји ма, кон со ли до ва ним фи нан сиј -
ским из веш та ји ма и из веш та ји ма у вези са
одређеним ти по ви ма ком па ни ја. Са оп ште ње
Европ ске ко ми си је у вези са до но ше њем нове ди -
рек ти ве дато је под на сло вом „Акт о је ди нстве -
ном тржиш ту“, ко јим се по јед нос тав љу ју Че -
тврта ди рек ти ва и Сед ма ди рек ти ва у смис лу фи -
нан сиј ских об а ве за за ин фор ми са ње и сма ње ње
ад ми нис тра тив них опте рећења, на ро чи то ма -
лих и сред њих ен ти те та. „Стра те ги ја Евро па
2020.“ о па мет ном, одржи вом и ин клу зив ном
рас ту има за циљ: сма ње ње ад ми нис тра тив них
опте рећења и по бољ ша ње по слов ног окру же ња,
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на ро чи то за мале и сред ње ен ти те те, као и про -
мо ви са ње ин тер на ци о на ли за ци је ма лих и сред -
њих ен ти те та. Нова ди рек ти ва тре ба ло би да об -
ез бе ди ква ли тет го диш њих фи нан сиј ских из -
веш та ја који неће пру жа ти само ин фор ма ци је за
ин вес ти то ре на тржиш ту ка пи та ла, већ да ва ти
ин фор ма ци је о про шлим транс акциј а ма и о по ја -
ча њу кор по ра тив ног управљања. Ра чу но во д ст -
ве но законодавство ЕУ у основи треба да
обезбеди равнотежу између интереса при ма ла -
ца фи нан сиј ских извештаја и интереса ком па ни -
је, а да при том извештаји не буду оп те рећени
захтевима о извештавању. 

Гло ба ли за ци ја то ком овак вих стал них про -
ме на за хте ва да ак тив нос ти буду усме ре не ка
хар мо ни за ци ји и стан дар ди за ци ји ра чу но во -
дства и фи нан сиј ског из веш та ва ња због тога
што се смат ра да су то кључ ни фак то ри за по бољ -
ша ње ква ли те та са мих фи нан сиј ских из веш та ја
и об јек тив нос ти при ли ком из веш та ва ња о
управ ља њу ком па ни ја ма и о гло бал ном окру же -
њу. Глав ни ре сурс на коме се за сни ва до но ше ње
по слов них одлу ка то ком по сло ва ња ком па ни ја у
про це су гло ба ли за ци је су ин фор ма ци је. Може се
смат ра ти да ме на џе ри упоз на ти са ре ал ном
вред ношћу ин фор ма ци ја и они који има ју по зи -
ти ван и ак ти ван од нос пре ма њима ће оства ри ти
доб ре ре зул та те при ли ком на сту па ња на инос -
тра ним тржиш ти ма. 

У про ду жет ку је дат при каз прак тич ног
примера савременог и развијеног система фи -
нан сиј ског извештавања у оквиру повезаних
суб је ка та, према захтевима и потребама ме наџ -
мен та:

Ова кав сис тем из веш та ва ња даје доп ри нос
ква ли те ту ин фор ма ци ја по треб них врхуо вном
ме наџ мен ту при ли ком до но ше ња одлу ка, доп -
ри но си за шти ти ин вес ти то ра и по бољ ша ва кон -
цепт корпоративног управљања у ком па ни ји.

2.2 Фи нан сиј ски из веш та ји 
у функ ци ји за шти те ин вес ти то ра 

и по тре ба за ко му ни ка ци јом

Оства ри ва ње опти мал не за шти те ин вес ти -
то ра зна чи ис пу ња ва ње основ них пред усло ва
по јма гло ба ли за ци ја и ње них за хте ва који пре
све га под ра зу ме ва ју је ди нстве но међуна род но
тржиш те и уни фи ка ци ју по слов ног ко му ни ци -
ра ња и транс па рен тност фи нан сиј ског из веш та -
ва ња (То до ро вић, Фи нан сиј ски из веш та ји као
инстру менaт по слов ног ко му ни ци ра ња, 2007,
159-160). Гло ба ли за ци ја, у ства ри, пред став ља
фе но мен укуп них еко ном ских и друш тве них
про ме на који доп ри но се раз во ју ком па ни ја у све -
ту, као и раз во ју међуна род них орга ни за ци ја и
ин сти ту ци ја. Пос ле ди цу гло ба ли за ци је у суш ти -
ни пред став ља по ве зи ва ње на ци о нал них еко но -
ми ја са свет ском еко но ми јом, која се ма ни фес ту -
је као ин тег ра ци ја еко но ми ја више зе ма ља и као
по сле ди цу има све већу ли бе ра ли за ци ју међуна -
род ног тржиш та и са мих ин вес ти ци ја. За оства -
ри ва ње је ди нстве ног свет ског тржиш та роба и
услу га, од но сно гло ба ли за ци је, је дан од усло ва је 
јед но об ра зан и стан дар ди зо ван сис тем ко му ни -
ка ци је, који пред став ља доб ру пре тпос тав ку за
ства ра ње усло ва за ефи кас но функ ци о ни са ње
свет ског тржиш та и фер усло ва за све учес ни ке
на том тржиш ту.
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Ре гу ла то ри свет ског тржиш та под сти чу
ства ра ње ин сти ту ци о нал ног и ин фрас трук тур -
ног окви ра по слов них де ло ва ња. У кон текст овог 
типа окви ра, стан дар ди зо ва ни фи нан сиј ски из -
веш та ји за узи ма ју зна чај но мес то у сис те му ин -
фор ми са ња и пред став ља ју кључ ни фак тор об -
јек тив нос ти и транс па рен тнос ти фи нан сиј ског
из веш та ва ња у вези фи нан сиј ског по ло жа ја,
рен та бил нос ти и ефи кас нос ти ком па ни ја у току
вре мен ски ду гог кон ти ну и ра ног пе ри о да. Све
ово за јед но са на гла ше ном при ме ном на че ла
транс па рен тнос ти доп ри но си увећању ка пи та ла 
власника и осталих инвеститора у компанијама
и, свакако, доприноси расту националне и
светске економије. 

Инфор ма ци је о фи нан сиј ском по ло жа ју,
рен та бил нос ти и ефи кас нос ти ком па ни је и
њено праћење у кон ти ну и те ту за дужи вре мен -
ски пе ри од од по себ ног је зна ча ја за за шти ту
ин вес ти то ра, на ро чи то уко ли ко је, при ли ком
утврђива ња при хо да и рас хо да, сред ста ва и об а -
ве зе ком па ни ја, из бег нут мо дел при ме не по -
греш ног пе ри о да, та се на тај на чин из бе га ва до -
би ја ње кре и ра не ин фор ма ци је. Ова кре и ра на
ин фор ма ци ја, која у осно ви пред став ља крат ко -
роч ни циљ ком па ни је, упућује ин вес ти то ре на
до но ше ње не одго ва ра јућих кор по ра тив них
одлу ка. На ро чи то тре ба об ра ти ти паж њу на ин -
фор ма ци је које су зна чај но про ме ни ле сво ју
вред ност у поређењу са ин фор ма ци ја ма из пре -
тход ног пе ри о да из веш та ва ња. При том је не -
опход на струч на помоћ и ана ли за ин фор ма ци ја
и по слов не ко му ни ка ци је као је дан од бит них
про це са сав ре ме но орга ни зо ва них ком па ни ја.
Као при мер доб ре по слов но еј ко му ни ка ци је
може се узе ти „Мај кро софт кор по ра ци ја“, која
има про јек то ван и им пле мен ти ран из ван ре дан
сис тем по слов не ко му ни ка ци је и фи нан сиј ског
из веш та ва ња. 

2.3 Фи нан сиј ско из веш та ва ње у кон цеп ту
кор по ра тив ног управ ља ња

Ра чу но во дство пред став ља инстру ме нат
еко ном ског ме ре ња свих по слов них догађаја, и
на тај на чин је утка но у све сег мен тиме при вред -
ног жи во та на ци о нал не еко но ми је, а тиме пред -
став ља и део гло бал не еко но ми је. Пре ма томе,
може се за кљу чи ти да оства ри ва ње ци ље ва еко -
ном ског сис те ма на на ци о нал ном и гло бал ном
ни воу за ви си од ак тив нос ти које су међусоб но
по ве за не: ак тив нос ти и орга ни за циј ски сис тем
ком па ни ја у на ци о нал ној еко но ми ји и орга ни за -
ци о не по став ље нос ти система друштвене за јед -
ни це (државе). Они једноставно не могу ег зис ти -
ра ти одвојено.

Успех ме наџ мен та у одлу чи ва њу и сис тем -
ској кон тро ли це ло куп ног фи нан сиј ског про це -
са ком па ни је, укљу чу јући пре све га, као по лаз ну
осно ву, еко ном ско ме ре ње по слов них догађаја,
за ви сиће од ко ли чи не и ква ли те та рас по ло жи -
вих ин фор ма ци ја које даје ком па ни ја. Про цес
управ ља ња ком па ни јом услов љен је по се до ва -
њем информација, а успеш ност ме наџ мен та не
може се за мис ли ти и не може се ме ри ти без по -
сто ја ња ве ли ког об и ма ре ле ван тних и ве ро дос -
тој них ин фор ма ци ја по рек лом из саме ком па ни -
је, али и из окру же ња на на ци о нал ном и гло бал -
ном ни воу. Пот ре ба за повећаним об и мом ин -
фор ма ци ја ин тен зи ви ра на је пре све га због: ди -
на мич ких про ме на на тржиш ту ка пи та ла, робе и
услу га; повећане ин тер на ци о налне и на ци о -
налне кон ку рен ције; убрзаног тех но лошког про -
цеса и друш твених про мена; по раста ква ли те та
зна ња у међуна род ним оквирима; промене
друштвене структуре уопште; по ве ћане ау то ма -
ти за ције и ме ха ни за ције посла у компанијама;
строгих правних пра ви ла и за хтева законодавца
и сл.

Ме наџ мент тре ба, при ли ком ова ко успос тав -
ље них ци ље ва, да успос та ви са мос тал ни по слов -
но фи нан сиј ски сис тем и прав ну це ли ну, с ци љем 
да об ез бе ди опста нак, раст и раз вој сво јој ком па -
ни ји. То, опет, под ра зу ме ва рен та бил но и пра -
вов ре ме но из врша ва ње по слов них ак тив нос ти у 
усло ви ма одржа ва ња лик вид нос ти и здра ве фи -
нан сиј ске струк ту ре. Сва ка ко, у цен тру паж ње
ме наџ мен та тре ба да буде рен та бил ност по слов -
ног сис те ма. Ме наџ мент је тај који води и усме -
ра ва по слов ни сис тем, тако да мора да не пре кид -
но пред виђа рен та бил ност у свим сег мен ти ма
ком па ни је. Ме ре ње рен та бил нос ти је по сао и об -
а ве за ра чу но во дстве ног ин фор ма ци о ног сис те -
ма ком па ни је који у суш ти ни тре ба да буде кон -
сти ту и ран са стра не фи нан сиј ског и управ љач -
ког ра чу но во дства. Ова ко по став љен ин фор ма -
ци о ни сис тем об ез беђује ин фор ма ци је ек стер -
ним и ин тер ним ко рис ни ци ма. Екстер ни ко рис -
ни ци се у суш ти ни ин те ре су ју о по слов но-фи -
нан сиј ском стању, а ин тер ни ко рис ни ци (ме на -
џе ри) се ин те ре су ју за ин фор ма ци је да би мог ли
да воде ком па ни ју ка же ље ном и пла ни ра ном
циљу. Екстер ни ко рис ни ци су: са даш њи и по тен -
ци јал ни осни ва чи, ин вес ти то ри, кре ди то ри, по -
слов ни пар тне ри, држа ва, за пос ле ни ци и све у -
куп на друш тве на јав ност. Инфор ма ци је из фи -
нан сиј ских из веш та ја за до во ља ва ју спе ци фич не
по тре бе ко рис ни ка који на основу тих ин фор ма -
ци ја доносе пословне одлуке и ус ме ра ва ју рад
компаније за убудуће. Уобичајено то су одлуке о:
инвестирању, дезинвестирању, одоб ра ва ња кре -
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дит них про из во да у износу и према рочности,
закључивање уговора о пословној сарадњи и сл.

Врхун ски ме наџ мент је по став љен од стра не
влас ни ка ка пи та ла и има уло гу аген та који тре ба 
да ра ци о нал но управ ља по ве ре ним ка пи та лом и
рас по ло жи вим фи нан сиј ским сре дстви ма (Ма -
ле ше вић, Вран ко вић, Пос лов на ана ли за, 2007,
258). Да би ре а ли зо вао ову уло гу, врхун ски ме -
наџ мент као ин тер ни ко рис ник тре ба да рас по -
ла же до вољ ним об и мом и ква ли те том ин фор ма -
ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја. Овде је бит но
на гла си ти да ин фор ма ци о ни ин те рес ме наџ мен -
та за ове ин фор ма ци је не тре ба да за врши ин те -
ре сом за сад ржај ин фор ма ци је, већ тре ба да се те
ин фор ма ци је ана ли зи ра ју, про ве ре и упо ре де.
Циљ врхун ског ме наџ мен та је да об ез бе ди ин -
фор ма ци је које ће по ква ли те ту и кван ти те ту,
учес та лос ти и на чи ну при пре ме бити дру га чи је
или ће се мож да по тврди ти ин фор ма ци ја ма
датим у фи нан сиј ском ра чу но во дству. Тре ба да
има ју у виду ин фор ма ци је и по тре бе сред њег и
ни жег ме наџ мен та ком па ни је. Ова кав при ступ
ин фор ма ци јама об ез бе диће по тпу ну ин фор ма -
ци ју која ће бити упо ре ди ва са понуђеном ин -
фор ма ци јом из фи нан сиј ског ра чу но во дства и
омо гућиће до но ше ње ква ли тет них одлу ка које
ће во ди ти ком па ни ју ка же љеном циљу.

Ме наџ мент ком па ни је, сас тав љен од врхун -
ског ме наџ мен та, сред њег и опе ра тив ног ме наџ -
мен та, има и дру гу уло гу по ред до но ше ња одлу ка
по ве за них са ка пи та лом и фи нан сиј ским сре -
дстви ма, а то су низ управ љач ких ак тив нос ти, као
што су: пла ни ра ње, кон тро ла, орга ни за ци ја, ко -
му ни ци ра ње и мо ти ви са ње. Да би било могуће
спро вођење ових ак тив нос ти, по треб не су ин фор -
ма ци је из управ љач ког ра чу но во дства. Управ -
љач ке ак тив нос ти су не опход не због до но ше ња
ко рек тив них мера, усме ре них ка оства ри ва њу и
од р жа ва њу бу џет ских вред нос ти, али и ка спро -
вођењу по треб них ко рек ци ја са мих бу џет ских
став ки и вред нос ти. Пос тав ља њем и усаг ла ша ва -
њем по је ди нач них, сег мен то ва них, пар ци јал них
и општих бу џет ских еле ме на та орга ни за ци о не
струк ту ре у фази пла ни ра ња и у фази кон тро ле,
управ љач ко ра чу но во дство је дуж но да об ез бе ди
ко му ни ка ци ју, од но сно да пре не се инструк ци је и
ин фор ма ци је на хо ри зон тал ном и вер ти кал ном
ни воу са врха ка на ј ни жим чи ни о ци ма и одоз до ка 
врху у са мој ком па ни ји, као и у лан цу по ве за них
ен ти те та, уко ли ко по сто је. 

Управ љач ко ра чу но во дство об ез беђује и ме -
ри пер фор ман се ком па ни је и ме на џе ра како би
се мо гао утврди ти њи хов по је диначни доп ри нос
у оства ре ним ци ље ви ма ком па ни је као це лине, и 
тако об ез беђује ин фор ма ци је за до но шење одлу -

ка о на градама и сти мулацијама група и
појединаца у компанији. 

Сва ка фаза управ љач ког про це са која је под -
ржа на ра чу но во дстве ним ин фор ма ци о ним сис -
те мом и не фи нан сиј ским ин фор ма ци ја ма под ра -
зу ме ва основ за до но ше ње стра теш ких и опе ра -
тив них одлу ка од стра не ме наџ мен та на свим
ни во и ма управ ља ња. Ове одлу ке се уо би ча је но
од но се на: робу и про из во де, цене и њи хов асор -
ти ман, услу ге, про стор но и вре мен ско орга ни зо -
ва ње про из вод ње, пи та ња по ве за на са за ли ха ма,
кре ди ти ра ње ку па ца, ка пи тал на ула га ња, ре ко -
нструк цију по сто јећих и из град ња но вих ка па -
ци те та, спа ја ње и при па ја ње компаније и њених
делова, начин преузимања корективних ак тив -
нос ти, стимулисање менаџмента и запосленика.

3. Одлу ке ме наџ мен та 
и ин вес ти то ра

У про це су до но ше ња одлу ка, ме на џе ри су
дуж ни да пла ни ра ју сво је ак тив нос ти саг лас но
обиму пре не се не дуж нос ти и одго вор нос ти, због
пред виђања евен ту ал них могућих про бле ма,
као и бла гов ре ме не при пре ме за њи хо во ре ша ва -
ње. Да би се опста ло у сав ре ме ном и из узет но ди -
на мич ном све ту јаке кон ку рен ци је, не опход но је
по што ва ње им пе ра ти ва, ко јег сва ки ме на џер
тре ба да при ме њу је, а то је: да брзо, одлуч но, не -
двос мис ле но и тач но до но си кључ не одлуке у
интересу власника капитала и у интересу при в -
ла че ња нових инвеститора.

До но ше ње стра теш ких одлу ка не рет ко са
со бом носи и одређене ри зи ке који могу има ти
низ им пли ка ци ја на по сло ва ње ком па ни је. До но -
ше ње одлу ка је чес то ли ми ти ра но због не дос -
тат ка ре сур са или ло ших еко ном ских од но са на
на ци о нал ном или гло бал ном ни воу. Сва ка од
одлу ка ме наџ мен та и ин вес ти то ра је у суш ти ни
стра теш ка јер тре ба да ми ни мизира по сто јеће
ре сур се при чему ће се одре ди ти так ве ак тив нос -
ти које ће при на јма њем сте пе ну ри зи ка оства ри -
ти мак си мал ну до бит ком па ни ји. Смер у коме ће
се кре та ти ком па ни ја, њен успех или не успех за -
ви си од ква ли те та до не тих одлу ка, а оне, опет, од 
квалитета информација из финансијских из веш -
та ја доступних ме на џе ри ма и инвеститорима.

3.1 Одлу ке ме наџ мен та 
и по ли ти ка ком па ни је

Има јући у виду да је основ ни мо тив ме наџ -
мен та ком па ни је орга ни зо ва ње ак тив нос ти због 
оства ри ва ња већег до бит ка, до би так ће пред -
став ља ти је ди нстве ни на чин пу тем ко јег ће се
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ре а ли зо ва ти рас по де ла до да те вред нос ти уло -
же ног ка пи та ла. Ме наџ мент је за ду жен да пра -
вич но успос та ви општу по слов ну по ли ти ку ком -
па ни је. Пос лов на по ли ти ка се од но си на ен ти тет
у це ли ни и има основ ни за да так да усмери
расположиве ресурсе ка остваривању по с тав ље -
них циљева компаније. 

Интег рал ни део опште по слов не по ли ти ке
ком па ни је пред став ља по ли ти ка ци ља ног до бит -
ка. По ли ти ка до бит ка пред став ља збир на че ла, ме -
то да и по сту па ка које је ме наџ мент усво јио са ци -
љем да се оства ри до би так. Цен трал на тач ка фи -
нан сиј ских из веш та ја пред став ља до би так, а одат -
ле и важ ност успос тав ља ња ис прав не по ли ти ке
ис ка зи ва ња и рас по де лу до бит ка. Када се одлу чу је
о по ли ти ци до бит ка по треб но је има ти у виду За -
кон о по ре зу на до бит, на ро чи то због но вог ре жи -
ма утврђеног 2009. го ди не па све до да нас, пре ма
коме нето до би так који се не рас по ређује влас ни -
ци ма за ди ви ден ду у це лос ти и бе зус лов но има
трет ман ре ин вес ти ра ног до бит ка.

По ли ти ка ис пла те ди ви ден де ак ци о на ри ма
влас ни ци ма ка пи та ла из узет но је важ на, на ро -
чи то због тога што она тре ба да успос та ви рав но -
те жу између суп рот став ље них ин те ре са ин тер -
них и ек стер них чи ни о ца у ком па ни ји. Очи г лед -
но је да је по ли ти ка ис пла те ди ви ден де с јед не
стра не је окре ну та про шлос ти због оства ре ног
ре зул та та из про шлог пе ри о да. С дру ге стра не
по ли ти ка ди ви ден де је окре ну та ка будућнос ти
због ути ца ја који ис пла та ди ви ден де може има -
ти на цену ак ци ја ком па ни је или на вред нос ти
уде ла и на вред нос ти саме ком па ни је убу дуће.
На ро чи то тре ба има ти у виду по тре бу ком па ни ја 
за фи нан сиј ским сре дстви ма, која на фи нан сиј -
ском тржиш ту мо гу кош та ти више од пла ни ра -
ног из но са и знат но ути ца ти на до да ту вред ност.

Зна чај но је обра ти ти паж њу на по ли ти ку ре -
зер ви и по рес ког пла ни ра ња и одлу чи ва ња при ли -
ком до но ше ња одлу ка за будуће ак тив нос ти ком -
па ни је. По ли ти ка ре зер ви може бити ко рис но сре -
дство за ства ра ње могућнос ти ис пла те ди ви ден ди
у неко будуће вре ме које је за влас ни ке ка пи та ла
адек ват ни је. По ли ти ка пла ни ра ња по ре за ди рек -
тно је по ве за на са важећом фис кал ном по ли ти ком
у на ци о нал ној еко но ми ји, а има за циљ ства ра ње
из во ра који ће кре и ра ти вред нос ти влас ни ка, по -
себ но има јући у виду опо ре зо ва не став ке рас хо да
као по рес ки не приз на те рас хо де, који као раз ли ке
у на ред ном пе ри о ду узро ку ју сма ње ње или
повећање до бит ка (deferred tax).

3.2 Одлу ке ме наџ мен та, тржиш та и
управ ља ње са сре дстви ма ком па ни ја

(по слов ни ци ље ви ком па ни је)

Нај ви ши орган управ ља ња у ком па ни ја ма,
пре ма важећој ре гу ла ти ви и по ли ти ци ком па ни -
је, до но си одлу ке ко ји ма се утврђују основ на на -
че ла и при нци пи кор по ра тив ног управ ља ња. Уо -
би ча је но они пред став ља ју збир уза јам них од но -
са из вршног орга на управ ља ња и дру гих лица
које има ју по себ на пра ва и одго вор нос ти, која
из врша ва ју ру ко во деће функ ци је, као и односе
са оста лим орга ни ма управ ља ња, као што су над -
зор ни орган, оста ли сит ни ји ак ци о на ри и оста ла
за ин те ре со ва на лица (ин вес ти то ри и лица која
имају ин те рес од пословања ком па ни је).

На ве де ним ти пом одлу ка се бли же одређује
шта под ра зу ме ва кор по ра тив но управ ља ње, као
напр. а) де фи ни са ње по слов них ци ље ва ком па -
ни је; б) утврђива ње по ли ти ке за оства ри ва ње
по слов них ци ље ва и ци љева у од но су на про фи л
ри зич нос ти ком па ни је; в) одређива ње јас не
орга ни за ци о не струк ту ре ком па ни је са пре циз -
но де фи ни са ним пра ви ма и одго вор нос ти ма
чла но ва орга на кон тро ле и над зо ра и управ ља -
ња за пос ле ни ма; г) успос тав ља ње ефи кас них
про це ду ра за иден ти фи ко ва ње, ме ре ње, пра -
ћење и кон тро лу ри зи ка ко ји ма је из ло же на ком -
па ни ја; д) успос тав ља ње ефи кас них ме ха ни за ма
унут раш ње кон тро ле сис те мат ски опре де ље них
ад ми нис тра тив них и ра чу но во дстве них про це -
ду ра у ком па ни ји; ђ) одређива ње еле ме на та за
об ез беђење транс па рен тнос ти по сло ва ња ком -
па ни је у од но су на за ин те ре со ва не ко рис ни ке
ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја; е)
успос тав ља ње ин тег ри са ног сис те ма у функ ци ји 
кон тро ле усаг ла ше нос ти са про пи си ма и кон -
тро ле ефи кас нос ти сис те ма унут раш ње кон тро -
ле; ж) про це на еко но мич нос ти и ефи кас нос ти
опе ра ци ја ин тег ри са ног сис те ма из веш та ва ња и
управ ља ња; з) утврђива ње по ли ти ке о на гра да -
ма (фик сне и ва ри ја бил не) ме на џер ског тима на
свим ни во и ма и за пос ле них у ком па ни ји; и)
доношење и усвајање кодекса о корпоративном
управљању у форми правила за управљање
компанијом; ј) избор ревизорског друштва ради
спровођења екстерне ревизије фи нан сиј ских из -
веш та ја; к) одређивање еле ме на та годишњег
извештаја о пословању компаније.

3.3 Фи нан сиј ска ана ли за 
и одлу ке ме наџ мен та

Фи нансиј ски из веш та ји су ста тис тич ки из -
веш та ји из ко јих се до би ја ју ин фор ма ци је о про -
шлим догађаји ма и пред став ља ју те мељ фи нан сиј -
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ске ана ли зе и фи нан сиј ског из веш та ва ња; за јед но
са фи нан сиј ским ин ди ка то ри ма и ре ле ван тним
ту ма че њем, тзв. фи нан сиј ском ана ли зом, они чине 
це ли ну која еми ту је ди на мич не ин фор ма ци је о
про шлос ти, а пре ко са даш њег ста ња омо гућава да
се саг ле да будућност ком па ни је.

Нај чешће ко ришћени од но си, од но сно ин ди -
ка то ри за ме наџ мент су сле деће ка те го ри је: а)
ак тив ност; б) лик вид ност; в) со лвен тност и г)
про фи та бил ност. Ове ка те го ри је се не ис кљу чу ју 
међусоб но, већ се неки од ових од но са ко рис те у
ана ли зи више ас пе ка та пословања. При мер
пред став ља ју од но си одређива ња про фи та бил -
нос ти која се одра жа ва на опе ра тив ну ефи кас -
ност. Фи нан сиј ски од но си могу бити ту ма че ни
само у кон тек сту дру гих ин фор ма ци ја, укљу чу -
јући упо ре ди ва ме ри ла. Ме на џе ри тре ба да упо -
ре де фи нан сиј ске од но се ком па ни је са кон ку -
рен ти ма кроз ана ли зу про се ка, ре ла тив ну ана -
ли зу и/или ком па ра тив ну ана ли зу, као и ана ли -
зу ра ни јих пе ри о да исте ком па ни је, тзв. ана ли зу
трен да. Циљ ме на џе ра је да за јед но са ана ли ти -
ча ри ма про нађу раз ли ке између ин ди ка то ра
ком па ни је која се ана ли зи ра и ин ди ка то ра одго -
ва ра јуће при вред не гра не, ради до но ше ња ква -
ли тет них одлу ка. 

Одно си ак тив нос ти мере ко ли ко ефи кас но
јед на ком па ни ја може да об ав ља сва код нев не ак -
тив нос ти, као што су на пла та по тра жи ва ња и
управљање за ли ха ма, од но сно управ ља ње сре -
дстви ма. Одно си лик вид нос ти мере спо соб ност
ком па ни је да ис пу ни сво је крат ко роч не об а ве зе.
Однос со лвен тнос ти мери спо соб ност ком па ни је 
да из ми ри сво је ду го роч не об а ве зе. Однос про -
фи та бил нос ти мери спо соб ност компаније да
генерише профит или додату вредност ан га жо -
ва ним средствима. 

4. Зак ључ ци

Зна чај кор по ра тив ног управ ља ња као и рад
ме наџ мен та на свим ни во и ма де фи ни тив но за -
ви си од ква ли те та фи нан сиј ских из веш та ја. Ме -
наџ мент тре ба да успос та ви та кав сис тем фи -
нан сиј ског из веш та ва ња који ће моћи сва код -
нев но да даје ин фор ма ци је и буде под ршка до -
но ше њу зна чај них одлу ка. Инфор ма ци о ни сис -
тем и кон тро ла дају доп ри нос ква ли те ту ин -
фор ма ци ја по треб них врхов ном ме наџ мен ту у
тре нут ку до но ше ња одлу ка, доп ри но си за шти -
ти ин вес ти то ра и по бољ ша ва кон цепт кор по ра -
тив ног управ ља ња.

Успех мена џмен та и оства ри ва ње ци ље ва
ком па ни је за ви си од стан дар ди зо ва ног сис те -
ма и од ути ца ја еко ном ског сис те ма на на ци о -

нал ном и гло бал ном ни воу као и од ак тив нос -
ти и орга ни за циј ски сис те ма ком па ни ја у на ци -
о нал ној еко но ми ји и орга ни за ци о не по став ље -
нос ти сис те ма друш тве не за јед ни це (држа ве).
Јед нос тав но ком па ни је, ме наџ мент и држа ва
не могу по с то ја ти одво је но.

Важ но је да стан дар ди за ци ја под ра зу ме ва
да сви учес ни ци на је ди нстве ном еко ном ском
тржиш ту ко му ни ци ра ју „ис тим је зи ком“, и да
стан дар дно фи нан сиј ско из веш та ва ње омо -
гућава ства ра ње „гло бал ног је зи ка“ по слов -
ног ко му ни ци ра ња. У так вим усло ви ма по сло -
ва ња ме наџ мен ту ће бити лак ше да до не се
пра вил не кор по ра тив не одлу ке и лак ше
оства ри ци ље ве ком па ни је у усло ви ма из узет -
не ди на мич нос ти, про мен љи вос ти и не си гур -
нос ти по с ло ва ња, брзог рас та и оче ки ва ња по -
тро ша ча.

Сав ре мени сис тем фи нан сиј ског из веш та ва -
ња тре ба да об ез бе ди ин фор ма ци је о трош ко ви ма 
и при хо ди ма по сег мен ти ма, за тим под ат ке о по -
тра жи ва њи ма и об а ве за ма пре ма по ве за ним суб -
јек ти ма, по ред основ них из веш та ја би лан са ста -
ња и успе ха, као и из веш та ја о фи нан сиј ским то -
ко ви ма и кре та њу ка пи та ла. Обе ло да њи ва ње по -
је ди них зна чај них би лан сних по зи ци ја су бит на
ка рак те рис ти ка сав ре ме ног фи нан сиј ског из -
веш та ва ња као и по зи ци је при хо да у рас хо да на -
ста ле по осно ву ускла ђи ва њ а (adjustments) и по
осно ву по ре за (deffered tax).
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 др Александар
МАЈСТОРОВИЋ*

др Сло бо дан 
ПОПОВИЋ**

Ре ви зи ја по сло ва ња
по љоп рив ред ног пред узећа

Ре зи ме:
Циљ рада је ис тра жи ва ње могућнос ти и ефеката при ме не ре ви зи је по сло ва ња по љоп -
рив ред ног пред узећа. У на шој струч ној ли те ра ту ри и прак си овој об лас ти се по свећује
мали про стор и уто ли ко су зна чај и ак ту ел ност овог рада већи. У окви ру рада утврђује се
какви би могли да буду зна чај и сврха ре ви зи је по сло ва ња на при ме ру двају по љоп рив -
редних пред узећа и ука зу је на ути цај при ме не ре ви зи је по сло ва ња на повећање нето до би -
ти по љоп рив ред ног пред узећа које ко рис ти услу гу ре ви зи је по сло ва ња. На осно ву
утврђива ња зна чај не пред нос ти по љоп рив ред ног пред узећа које ко рис ти услу ге сав ре ме -
не ре ви зи је по сло ва ња у од но су на дру го пред узеће, које то не чини, може се са си гур ношћу
за кљу чи ти да се по љоп рив ред ном пред узећу услу га ре ви зи је по сло ва ња ви шес тру ко ис -
пла ти и да је тре ба ин тен зив но ко рис ти ти, јер зна чај но доп ри но си по бољ ша њу по слов -
них пер фор ман си. 

Кључ не речи: ре ви зи ја по сло ва ња, по љоп рив ред но пред узеће, нето до бит, по слов но окру же ње.

Увод

Пос ло ва ње по љоп рив ред ног пред узећа
пред мет је паж ње мно гих суб је ка та, па тако и ре -
ви зо ра. Да би ре ви зо ри успеш но одго во ри ли на
тај из а зов, у скла ду са за хте ви ма гло бал ног
тржиш та које тра жи ква ли тет не и по узда не фи -
нан сиј ске из веш та је, дуж ни су да одго вор но и са -
вес но, без спољ них ути ца ја, про ве ра ва ју функ ци -
о ни са ње ра чу но во дстве них, ин фор ма ци о них и
управ љач ких сис те ма, као и свих дру гих ре ле -
ван тних ин тер них кон трол них сис те ма код суб -

јек та ре ви зи је, како би на осно ву тога мог ли об -
јек тив но да из ра зе сво је миш ље ње у ре ви зор -
ском извештају.

Пре ма так вом схва та њу, могу се са си гур -
ношћу сис те ма ти зо ва ти и основ не ка рак те рис -
ти ке не за вис не ек стер не ре ви зи је:
• на кнад но се ис пи ту је по сло ва ње пред узећа,

прве нстве но ње го ви фи нан сиј ски из веш та ји;
• тра жи се усклађеност по сло ва ња пред узећа и,

пре све га фи нан сиј ских из веш та ја, са унап ред
по став ље ним кри те ри ју ми ма, чиме се об ез -

УДК 657.62:631
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*) Ван ред ни про фе сор, Уни вер зи тет „Уни он Ни ко ла Тес ла“ Бе ог рад
**) Интер ни ре ви зор, ЈКП Зе ле ни ло Нови Сад
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беђују об јек тив ност и ре ал ност фи нан сиј ских
из веш та ја;

• миш ље ње ре ви зо ра те ме љи се на об јек тив ним 
до ка зи ма и дос тав ља се за ин те ре со ва ним ко -
рис ни ци ма; и 

• ре ви зи ју об ав ља ју не за вис не струч не ин сти -
ту ци је из ван пред узећа.

Међутим, за хте ви гло бал ног тржиш та на тај
на чин нису исцрпље ни, па тако и на ве де не ка -
рак те рис ти ке не за вис не ек стер не ре ви зи је фи -
нан сиј ских из веш та ја (осим мож да ка рак те рис -
ти ке на ве де не под бро јем два, која до нек ле за до -
во ља ва усло ве ре ви зи је по сло ва ња) не могу да
на адек ва тан на чин одго во ре на те за хте ве. 

На и ме, на јоп шти ји циљ сва ког, па и по љоп -
рив ред ног пред узећа, је раз вој и ду го роч ни
опста нак на тржиш ту. Пос ло ва њем и раз во јем
по љоп рив ред ног пред узећа по треб но је адек -
ват но управ ља ти, а пи та ње раз во ја (и у крај њем,
опстан ка), ни ка ко не би сме ло да буде пре пуш те -
но сти хи ји. За адек ват но управ ља ње је, по ред
ква ли тет них, пра вов ре ме них и ре ле ван тних ин -
фор ма ци ја, не опход на и одго ва ра јућа ме то до ло -
ги ја, која је унап ред де фи ни са на и у кон ти ну и те -
ту се при ме њу је у ду жем вре мен ском пе ри о ду.
Упра во ту се ис по ља ва зна чај ре ви зи је по сло ва -
ња по љоп рив ред ног пред узећа. Због тога смо у
овом ис тра жи ва њу тес ти ра ли основ ну пре тпос -
тав ку да ко ришћење услу га ре ви зи је по сло ва ња
по љоп рив ред ном пред узећу до но си знат но веће
ко рис ти у од но су на трош ко ве те ревизије.

При том смо мо ра ли да одре ди мо и одго ва ра -
јући оквир: „Ре ви зи ја по сло ва ња је по се бан об -
лик ре ви зи је који се бави сис те мат ским ис пи ти -
ва њем по сло ва ња пред узећа или ње го вог дела
са ци љем да иден ти фи ку је и из не се што више
могућнос ти за повећање ефи кас нос ти, ефек тив -
нос ти и еко но мич нос ти пред узећа" (Пор тер и
др., Прин ци пи ек стер не ре ви зи је, 2002, стр. 11). 

Дак ле, за раз ли ку од не за вис не ек стер не ре -
ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја која се прве -
нстве но бави на кнад ним ис пи ти ва њем по сло ва -
ња пред узећа, ис ка за ним у фи нан сиј ски из веш та -
ји ма с ци љем да о томе ис ка же миш ље ње, ре ви -
зи ја по сло ва ња по љоп рив ред ног пред узећа тре -
ба да има знат но шири при ступ. Она има об а ве зу
да, на осно ву сис тем ског ис пи ти ва ња по сло ва -
ња, са мом пред узећу ука же на не ис ко ришћене
или не до вољ но ис ко ришћене могућнос ти раз во -
ја и по бољ ша ња со пстве не ефи кас нос ти, ефек -
тив нос ти и еко но мич нос ти. При том под ефи кас -
ношћу се под ра зу ме ва ис пи ти ва ње дос лед нос ти
при ме не усво је них по слов них по ли ти ка у на јши -
рем смис лу, под ефек тив ношћу се под ра зу ме ва
ис пи ти ва ње да ли по љоп рив ред но пред узеће, уз

одређено тро ше ње ре сур са, оства ру је по став ље -
не ци ље ве и под еко но мич ношћу под ра зу ме ва -
мо ис пи ти ва ње евен ту ал ног не ра ци о нал ног
тро ше ња сред ста ва и све пред ло ге у вези са тим.
Пош то смо де фи ни са ли ре ви зи ју по сло ва ња по -
љоп рив ред ног пред узећа, над а ље ћемо се по за -
ба ви ти на чи ном ње ног пла ни ра ња и спро -
вођења, слич нос ти ма и раз ли ка ма са ре ви зи јом
фи нан сиј ских из веш та ја, ме то до ло ги јом об ав -
ља ња и из веш та јем о ре ви зи ји по сло ва ња, како
бис мо у за кључ ку сис те ма ти зо ва ли ре зул та те
који би тре ба ло да буду оства ре ни при ме ном ре -
ви зи је по сло ва ња и које би дато по љоп рив ред но
предузеће требало да материјализује.

1. Реви зи ја по сло ва ња у сав ре ме ном
по слов ном окру же њу

Када смо де фи ни шући ре ви зи ју по сло ва ња
на ве ли да се она од но си на сис тем ско ис пи ти ва -
ње по сло ва ња пред узећа, под тиме смо под ра зу -
ме ва ли да се она за сни ва на уред ном и пла ни ра -
ном по смат ра њу и ана ли зи по сло ва ња пред -
узећа, у скла ду са спе ци фич ним про фе си о нал -
ним стан дар ди ма за ком пе тен тност и до вољ -
ност до ка за. Сис те мат ско ис пи ти ва ње, дак ле,
чине ак тив нос ти које под ра зу ме ва ју пла ни ра ње, 
спро вођење и кон тро лу. Те ак тив нос ти могу
бити ре ле ван тне за по сло ва ње це лог по љоп рив -
ред ног пред узећа или ње го вог дела (Мај сто ро -
вић и др. „Мо дел про це не вред нос ти по љоп рив -
ред ног зем љиш та“, Еко но ми ка пољопривреде
2/2013, стр. 362).

Ве о ма важ на ка рак те рис ти ка ре ви зи је по -
сло ва ња је и сте пен под удар нос ти са успос тав -
ље ним кри те ри ју ми ма, иако се чес то де ша ва да
ре ви зор по сло ва ња мора при хва ти ти ши ро ко де -
фи ни са не ци ље ве по љоп рив ред ног пред узећа
или ње го вог дела, а за тим их пре циз ни је де фи -
ни са ти. У по је ди ним спе ци фич ним усло ви ма
може се де си ти да је у току ре ви зи је не опход но
де фи ни са ти одговарајући специфичан стандард
пословања који важи за конкретне услове.

Ре ви зи ја по сло ва ња, као и ре ви зи ја фи нан -
сиј ских из веш та ја, има за да так да ис ка же миш -
ље ње у фор мал ном из веш та ју, у ко јем се об а вез -
но на во де општи ци ље ви ре ви зи је по сло ва ња,
обим из врше не ре ви зи је и одређени на ла зи и
пре по ру ке. Извеш тај о из врше ној ре ви зи ји по -
сло ва ња упућен је ме наџ мен ту по љоп рив ред -
ног пред узећа и у њему се уо би ча је но иден ти -
фи ку ју под руч ја и на чин по бољ ша ња по сло -
ва ња, а не износи уопштено мишљење о
укупном пословању, мада је и то могуће.
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Ре ви зи ју по сло ва ња тре ба да врши лице -
орга ни за ци ја ван пред узећа, или у окви ру са мог
пред узећа; међутим, у прак си се по ка за ло да је
де лот вор ни је ако ре ви зи ју по сло ва ња кон ти ну -
и ра но спро во ди лице-орга ни за ци ја у окви ру са -
мог по љоп рив ред ног пред узећа, у окви ру по себ -
ног орга на за ин тер ну ре ви зи ју, а да се ан га жо ва -
ње орга ни за ци је ван пред узећа врши само када
се за тим ука же не опход на потреба. Овакав став
утемељен је на следећим чињеницама:
• то лице-орга ни за ци ја има на јбо ље усло ве за

упоз на ва ње са по сло ва њем по љоп рив ред ног
пред узећа, што у ду жем пе ри о ду зна чај но сма -
њу је трош ко ве;

• има могућност и об а ве зу да га у кон ти ну и те ту
пра ти;

• и само је за ин те ре со ва но за унап ређење по -
сло ва ња пред узећа, јер је за пос ле но у њему;

• спре ча ва се евен ту ал на могућност от и ца ња
по вер љи вих ин фор ма ци ја.

Ква ли фи ка ци је које би тре ба ло да по се ду је
ре ви зор по сло ва ња, мог ле би се по ана ло ги ји по -
ве за ти са ква ли фи ка ци ја ма ре ле ван тним за ре -
ви зо ра фи нан сиј ских из веш та ја, али је основ ни
за хтев да по љоп рив ред но пред узеће које се под -
врга ва ре ви зи ји по сло ва ња при хва ти ре ви зо ра
по сло ва ња као лице ква ли фи ко ва но за тај по сао.
У на шим усло ви ма, миш ље ња смо да би тре ба ло
ан га жо ва ти лица која има ју ли цен цу за врше ње
ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја и одго ва ра -
јућу прак су. Овак во миш ље ње за сни ва мо на чи -
ње ни ци да та лица, по ред за вид ног по зна ва ња
ра чу но во дства, по зна ју по сло ва ње по љоп рив -
ред ног пред узећа у на јши рем смис лу, ка рак те -
рис ти ке по слов ног окру же ња, ре ви зор ске по -
ступ ке и ме то де, као и везу између опе ра тив них
кон тро ла и по сло ва ња. По ред тога, она тре ба да
буду струч на за при бав ља ње под а та ка и про це ну 
по себ ног по сло ва ња чија се ре ви зи ја врши
(Дукић и др. „Обим и врсте услуга менаџмент
консалтинга у МСП у Војводини“, Индустрија
3/2013, стр. 157).

Ре ви зор ске фир ме тре ти ра ју ре ви зи ју по сло -
ва ња као услу гу са ве то ва ња ме наџ мен та – кон -
сал тинг, те у скла ду са тим, по ред ре ви зо ра, за -
пош ља ва ју лица која има ју зна ња и веш ти не за
увид у по је ди не об лас ти по сло ва ња, нпр. аг ро ин -
же ње ре, ста тис ти ча ре, ана ли ти ча ре сис те ма и сл.

Код ре ви зи је по сло ва ња зна ча јан је за хтев за
не за вис ношћу ре ви зо ра који врши ре ви зи ју по -
сло ва ња, који ис тов ре ме но бит но де тер ми ни ше
ква ли фи ка ци ју лица које об ав ља ре ви зи ју по -
сло ва ња. У овој об лас ти, не за вис ност ре ви зо ра
под ра зу ме ва по ште ње, ин тег ри тет и об јек тив -
ност са мог ре ви зо ра по сло ва ња, а не мо ра ју да

буду, и на јчешће нису, при ме ње ни тако стро ги
етич ки за хте ви, как ве на при мер про пи су је
IFAC-ов Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу -
но вође и који би сва ка ко био ре ле ван тан за ре ви -
зо ра фи нан сиј ских из веш та ја. Пош то ре ви зор -
ске фир ме тре ти ра ју ре ви зи ју по сло ва ња као
услу гу кон сал тин га, у пре по ру ка ма које
Амерички ин сти тут овлашћених јав них ра чу но -
вођа даје ре ви зор ским фир ма ма, између оста лог
је на ве де но: „Пре по ру чу је се да ре ви зор ска фир -
ма, која није не за вис на пре ма дру гом општеп -
рих ваћеном ре ви зиј ском стан дар ду (GAAS -
Generally Accepted Auditing Standards), или има
везе за које се смат ра да могу зна чај но ути ца ти
на њену не за вис ност у раз умном ста ву у кон тек -
сту ре ви зи је пословања, обелодани ту чињеницу 
приликом прихватања посла и у ревизорском
извештају, како би спречила неспоразуме“ (IFAC,
Међународни стандарди ревизије, 2004, стр. 33).

Пре по ру ке у вези са не за вис ношћу, које се
од но се на ин тер не ре ви зо ре, сад рже став да “ин -
тер ни ре ви зо ри тре ба да има ју орга ни за циј ски
ста тус који шти ти функ ци ју ин тер не ре ви зи је од
ути ца ја на ин тег ри тет и об јек тив ност. У том
смис лу, могуће је повећати функ ци о нал ну не за -
вис ност ин тер них ре ви зо ра тако што се они об а -
ве зу ју да сво је из веш та је под но се управ ном
одбо ру, чиме се осло бађају контроле и утицаја
менаџмента чије активности сагледавају.

2. Методолошки оквир ревизије пословања
пољопривредног предузећа

Пођимо од општеп рих ваћеног ста ва да је ре -
ви зи ја про цес чија је сврха об ез беђење ве ро дос -
тој них ин фор ма ци ја за раз ли чи те ко рис ни ке.
Аналогно томе, сврха ре ви зи је по сло ва ња по -
љоп рив ред ног пред узећа мог ла би се исказати у
три области:
• Про це на успеш нос ти; сва ка ре ви зи ја по сло -

ва ња под ра зу ме ва про це ну успеш нос ти по -
љоп рив ред ног пред узећа, или ње го вог дела, а
про це ни ти успеш ност у суш ти ни зна чи
утврди ти да ли се ак тив нос ти пред узећа одви -
ја ју у скла ду са ци ље ви ма које је ме наџ мент по -
ста вио, али и у скла ду са свим оста лим одго ва -
ра јућим по слов ним кри те ри ју ми ма; 

• Иден ти фи ко ва ње могућнос ти за по бољ ша -
ње; еко но мич ност, ефи кас ност и ефек тив ност
су по јмо ви ве о ма ши ро ког зна че ња, те би ре -
ви зор по сло ва ња тре ба ло да иден ти фи ку је
спе ци фич не могућнос ти за по бољ ша ње (ин -
тер вју и са њем, по смат ра њем, об ав ља њем уви -
да у текуће и про шле из веш та је, упо ређива -
њем са гран ским и дру гим стан дар ди ма, про -
фе си о нал ним про суђива њем итд.);

Кон тро ла и ре ви зи ја __________________________________________________________________________________________ 79



• Раз ви ја ње пре по ру ка за по бољ ша ње или
на ред не ак ци је. Ка рак те рис ти ке и обим пре -
по ру ка раз ли ку ју се за сва ку по је ди нач ну ре -
ви зи ју по сло ва ња. У не ким слу ча је ви ма ре ви -
зор може дати спе ци фич не пре по ру ке, док на
при мер у не ким дру гим слу ча је ви ма ре ви зор
може про це ни ти да је по треб но ис пи ти ва ње
које пре ва зи ла зи пла ни ра ни обим ре ви зи је, о
чему ће сас та ви ти за бе леш ку у рад ним па пи -
ри ма.

Већ смо на ве ли да се сврха ре ви зи је по сло ва -
ња по љоп рив ред ног пред узећа суш тин ски раз -
ли ку је од сврхе ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та -
ја, што је уочљи во и само на осно ву чи ње ни це да
се ко рис ни ци ре ви зор ског из веш та ја бит но раз -
ли ку ју (код ре ви зи је по сло ва ња то је управ љач -
ко тело пред узећа, а код ре ви зи је фи нан сиј ских
извештаја то су углавном лица ван предузећа). 

Обав ља ње ре ви зи је по сло ва ња по љоп рив -
ред ног пред узећа от е жа ва и чи ње ни ца да, за раз -
ли ку од ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја, нису
раз ви је на уни вер зал на општеп рих ваћена на че -
ла и стан дар ди који се при ме њу ју у свим слич -
ним си ту а ци ја ма. Ре ви зор по сло ва ња тре ба да
ко рис ти кон вен ци је, пра ви ла и по ступ ке, про ис -
тек ле из уо би ча је не по слов не прак се и, у том
смис лу, они ће по слу жи ти као општеп рих ваћена
на че ла код ре ви зи је. Чес то се, међутим, де ша ва
да ре ви зор по сло ва ња по љоп рив ред ног пред -
узећа мора да раз ви је и им пле мен ти ра по је ди не
спе ци фич не стан дар де, са ци љем оства ре ња пла -
ни ра ног об и ма и де лок ру га ак тив нос ти. До ла зи -
мо сада до пи та ња: како се де фи ни ше и прихвата
задатак за обављање ревизије пословања по -
љоп рив ред ног предузећа? Одговор на ово
питање даћемо на два упоредна колосека.

Прво ћемо раз мот ри ти одго вор, уз услов да
ре ви зи ју по сло ва ња по љоп рив ред ног пред узећа 
об ав ља ју ин тер ни ре ви зо ри из са мог пред узећа.
Основ на ка рак те рис ти ка би била да ре ви зо ри
спро во де ре ви зи ју по сло ва ња са мо и ни ци ја тив -
но и без по себ ног хо но ра ра за то. Пра во ин тер -
не ре ви зи је да одре ди вре ме, де лок руг и обим об -
ав ља ња ре ви зи је по сло ва ња под ра зу ме ва,
међутим, и об а ве зу иден ти фи ко ва ња ко рис ти
које ће по љоп рив ред но пред узеће има ти од так -
ве кон крет не ре ви зи је по сло ва ња. Да би успеш -
но об а ви ла ревизију пословања по љоп ри в ред -
ног предузећа, интерна ревизија мора да з а до во -
љи следеће претпоставке:

1. по треб но је у кон ти ну и те ту пра ти ти и по -
зна ва ти фи нан сиј ске и све дру ге ин фор ма -
ци је о пред узећу, ре ле ван тне за по сло ва ње;

2. по треб но је до де та ља по зна ва ти усво је не
ци ље ве, по ли ти ке и дру га нор ма тив на

акта, како би се мог ло утврди ти да ли се и у 
ко јој мери им пле мен ти ра ју у прак си;

3. об а вез на је доб ра ко ор ди на ци ја са дру гим
функ ци ја ма и дуж нос ти ма у пред узећу,
иако се у прак си ин тер на ре ви зи ја на -
јчешће ве зу је само за фи нан сиј ску функ -
ци ју.

Ако су ис пу ње не на ве де не пре тпос тав ке и
ако ин тер на ре ви зи ја по љоп рив ред ног пред -
узећа рас по ла же одго ва ра јућим кад ров ским и
ма те ри јал ним ре сур си ма, ства ра ју се не опход ни
усло ви да ин тер на ре ви зи ја на пра ви на чин одго -
во ри на све из а зо ве об ав ља ња ква ли тет не ре ви -
зи је по сло ва ња и на тај на чин со пстве ном пред -
узећу омо гући да оства ри знатно веће користи у
односу на трошкове њеног функционисања.

Дру ги део одго во ра на по став ље но пи та ње
изнећемо, уз услов да ре ви зи ју по сло ва ња по -
љоп рив ред ног пред узећа об ав ља ре ви зор ска
фир ма. У прак си је уо би ча је но да ре ви зи ју по сло -
ва ња ре ви зор ска фир ма об ав ља код пред узећа
које је њен кли јент и за по сао ре ви зи је фи нан сиј -
ских из веш та ја, али је могуће да ре ви зор ска фир -
ма при хва ти и из врши ре ви зи ју по сло ва ња и код
по љоп рив ред ног пред узећа које ина че није њен
кли јент и за ре ви зи ју фи нан сиј ских из веш та ја.
Ре ви зор ска фир ма уо би ча је но пре узи ма по сао
ре ви зи је по сло ва ња пис мом о ан га жо ва њу. То
пис мо је по сво јој фор ми слич но пис му које се
упућује кли јен ту и за ре ви зи ју фи нан сиј ских из -
веш та ја и њим се пре ци зи ра ју обим и вре ме из -
врше ња ре ви зи је по сло ва ња, као и усло ви под
ко ји ма ће се пре узе ти по сао об а ви ти. Како по сао
ре ви зи је по сло ва ња по љоп рив ред ног пред узећа
није по сле ди ца за кон ске об а ве зе, већ одређених
специфичних захтева и потреба, ревизорска
фирма ће утврдити хонорар за ту услугу на
основу извршених послова и евентуално неких
других специфичних трошкова.

До ла зи мо сада до ме то до ло ги је спро вођења
ре ви зи је по сло ва ња по љоп рив ред ног пред -
узећа. У прак си се вре ме ном ис крис та ли сао ме -
то до лош ки по сту пак у чи јој струк ту ри се ис ти че
пет ко ра ка који се спро во де код готово сваке
ревизије пословања:

1. пре ли ми нар но ис пи ти ва ње ак тив нос ти
које се спро во ди ради до би ја ња не опход -
них суш тин ских ин фор ма ци ја;

2. де фи ни са ње основ них пра ви ла и пре узи ма -
ње одго вор нос ти за об ав ља ње кон крет ног
по сла, утврђива ње свих евен ту ал них огра -
ни че ња, као и кри те ри ју ма успеш нос ти;

3. про уча ва ње ре ле ван тних по слов них по -
ли ти ка, што под ра зу ме ва и ис пи ти ва ње
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ефек тив нос ти спе ци фич них кон трол них
по сту па ка и ис тра жи ва ње под руч ја про -
бле ма на који се на иш ло;

4. по себ ни за кључ ци фор му ли шу се на осно -
ву до ку мен то ва них ин фор ма ци ја при куп -
ље них у пре тход ним ко ра ци ма;

5. ре ви зор ски из веш тај се при пре ма и пред а -
је ли ци ма одго вор ним за им пле мен та ци ју
ре ви зор ских на ла за и пре по ру ка.

За вре ме пре ли ми нар ног ис пи ти ва ња при -
куп ља ју се ин фор ма ци је како би по је ди не ак тив -
нос ти и функ ци је у по љоп рив ред ном пред узећу
тре ба ло да де лу ју и иден ти фи ку ју се основ не
осо би не које се теш ко кон тро ли шу или су под -
лож не зло у пот ре ба ма. На при мер, у функ ци ји на -
бав ке могу бити важ ни сле дећи ко ра ци: одлу ка о
ко ли чи на ма и ма те ри ја лу, на чин ода би ра на јпо -
вољ ни јих цена, кон тро ла ква ли те та и кван ти те -
та при мље них ко ли чи на се ме на, ђубри ва и др.
Ре ви зор по сло ва ња про це њу је ко ра ке који су
бит ни за успеш ност по љоп рив ред ног пред узећа
и сво ју про фе си о нал ну паж њу ће усме ри ти ка
њима, а по ступ ци који се ко рис те на јчешће слич -
ни су поступцима ревизије финансијских из веш -
та ја (интервју, посматрање, преглед фи нан сиј -
ских извештаја, анализа и др.).

По ре а ли за ци ји ове фазе при сту па се уви ду у
основ на пра ви ла по сло ва ња, пре узи ма одго вор -
ност за об ав ља ње по сла и иден ти фи ку ју кри те -
ри ју ми успеш нос ти. Увид у пра ви ла ре ви зор
врши про уча ва њем: из ја ва ме наџ мен та о по -
слов ним по ли ти ка ма, при руч ни ка о по је ди ним
по ступ ци ма, уста нов ље них стан дар да успеш -
нос ти, при мен љи вих за ко на и под за кон ских ака -
та и др. На кон тога по треб но је одре ди ти на чин
на који ме наџ мент по љоп рив ред ног пред узећа
утврђује да ли се про пи са не по ли ти ке и по ступ -
ци спро во де, да ли су ефек тив не и да ли се при ме -
њу ју на ефи ка сан и еко но ми чан на чин. Уко ли ко
ме наџ мент, као део сис те ма ин тер не кон тро ле,
раз ви је ме то де про це не успеш нос ти са унап ред
по став ље ним кри те ри ју ми ма, ре ви зор би тре ба -
ло да про це ни адек ват ност и могућност при ме не 
тих ме то да. Ако пак, тих ме то да нема, а ре ви зор
по сло ва ња про це ни да су не опход не, тре ба ло би
сам да их раз ви је како би до шао до одго ва ра -
јућих по ка за те ља и пре по ру ка. При све му томе,
ре ви зор увек мора во ди ти ра чу на и о еко но мич -
нос ти ме то да које при ме њу је и ако по сто ји не ко -
ли ко ме то да које могу дати доб ре ре зул та те, тре -
ба ло би да ода бе ре ону чије спро вођење под ра зу -
ме ва најмање трошкове. Активности које
предузима ревизор треба да, се по ре ди са об јек -
тив ним, релевантним и прихваћеним кри те ри -

ју ми ма како би се по тврди ла ва лид ност њихових 
за кљу чака и пре по ру ка. 

Ре ви зор може де фи ни са ти ре ле ван тне стан -
дар де успеш нос ти на основу:
• ин тер них кри те ри ју ма: на ве де них ци ље ва,

про шлих ре зул та та, по ли ти ка, по сту па ка, из -
ја ва, одлу ка, бу џе та, по слов них пла но ва и ка -
па ци те та;

• ек стер них кри те ри ју ма: прав не ре гу ла ти ве,
аг ро ин дус триј ских стан дар да, сту ди ја о про -
дук тив нос ти, трен до ва, ком па ра тив не ана ли -
зе и струч не ли те ра ту ре;

• пре тход них, а слич них, за да та ка.
У за вис нос ти од окол нос ти, ре ви зор се може

спо ра зу ме ти са кли јен том о ко ришћењу само ин -
тер них или ек стер них кри те ри ју ма, док се увек
пре фе ри ра ко ришћење об јек тив них стан дар да,
јер они об ез беђују ре ви зор ским на ла зи ма ау то -
ри та тив ни ју осно ву (Вајт и др., Анализа и ко -
ришћење фи нан сиј ских из веш та ја, 2008, стр.
11-12.).

На ју оп ште ни ја пре по ру ка је да је по жељ но
по стићи спо ра зум са ме наџ мен том по љоп рив -
ред ног пред узећа о по слу чија ре ви зи ја се об ав -
ља, пре него што се при сту пи раз во ју посебних
налаза и препорука.

По ре а ли за ци ји прве две фазе, при сту па се
оце ни сис те ма ин тер не кон тро ле које ина че
има ју ве ли ки зна чај у сва ком, па и по љоп рив ред -
ном пред узећу. Ова фаза слич на је оце ни ин тер -
не кон тро ле која се об ав ља при ре ви зи ји фи нан -
сиј ских из веш та ја, али ре ви зо ра у вези са по сло -
ва њем првенствено занимају следећа питања:
• да ли су по ступ ци кон тро ле у скла ду са основ -

ним пра ви ли ма, одоб ре њем за рад или пре узе -
том одго вор ношћу;

• да ли кон тро ла функ ци о ни ше у скла ду са по -
тре ба ма ме наџ мен та и на на је фи кас ни ји и на -
је ко но мич ни ји на чин;

• да ли сис тем кон тро ле об ез беђује адек ват но
оси гу ра ње ре сур са, при хо да и рас хо да по љоп -
рив ред ног пред узећа;

Када се до би ју за до во ља ва јући одго во ри на
по став ље на пи та ња, ре ви зор по сло ва ња по љоп -
рив ред ног пред узећа би тре ба ло да усме ри паж -
њу на сле дећа под руч ја, чије евен ту ал но по сто ја -
ње може ука за ти на про бле ма тич на пи та ња која
тре ба даље ис тра жи ти ради дефинисања по себ -
них налаза и препорука:
• не успос тав ља ње кри те ри ју ма за оце ну успе ха,

про дук тив нос ти и ефи кас нос ти од стра не ме -
наџ мен та;

• не до вољ на јас ност и кон крет ност у пи са ним
инструк ци ја ма;
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• не до вољ на оспо соб ље ност за пос ле них за по је -
ди не дуж нос ти;

• не пра вил но или не до маћин ско ко ришћење
ре сур са;

• лоши орга ни за циј ски спо ра зу ми;
• на го ми ла ва ње по сла.

Уко ли ко су пре тход не три фазе ква ли тет но
спро ве де не, ре ви зор по сло ва ња не би тре ба ло да 
има по себ них про бле ма у ре а ли за ци ји раз во ја
по себ них на ла за и пре по ру ка. У на че лу, за ову
фазу тре ба ло би да се примени следећи приступ:

1. иден ти фи ко ва ти по се бан про блем, тј. шта
је не ис прав но или по греш но;

2. утврди ти да ли су усло ви изо ло ва ни или
рас прос тра ње ни;

3. што пре циз ни је кван ти фи ко ва ти не дос -
тат ке;

4. иден ти фи ко ва ти одго вор на лица за уоче -
не не дос тат ке;

5. одре ди ти ко рек тив не и пре вен тив не ак -
ци је и фор му ли са ти пре по ру ке.

Ре ви зор по сло ва ња по љоп рив ред ног пред -
узећа увек тре ба о сво јим на ла зи ма да раз го ва ра
са ли ци ма одго вор ним за по је ди на под руч ја не -
дос та та ка, како би са ку пио што више ин фор ма -
ци ја о про бле му, као и могућнос ти ма ње го вог
пре ва зи ла же ња. По окон ча њу ове фазе, при сту па 
се кре и ра њу пи са ног из веш та ја о из врше ној ре -
ви зи ји по сло ва ња по љоп рив ред ног пред узећа и
његовом достављању корисницима, као по с лед -
њој фази ревизије пословања. 

3. Резултати и ревизорски извештај

Већ смо ис так ли да, као и код ре ви зи је фи -
нан сиј ских из веш та ја, и код ре ви зи је по сло ва ња
по љоп рив ред ног пред узећа по сту пак ре ви зи је
за по чи ње пре узи ма њем об а ве зе об ав ља ња ре -
ви зи је и, с тим у вези, ре ви зор ска фир ма кли јен -
ту упућује пис мо о пре узи ма њу те об а ве зе (пис -
мо се, на рав но, не упућује ако ре ви зи ју по сло ва -
ња врше ин тер ни ре ви зо ри, али је ме то до ло ги ја
иден тич на). У том пис му уо би ча је но се на во де
ме то де које ће бити ко ришћене и које могу бити
слич не ме то да ма ре ви зи је фи нан сиј ских из веш -
та ја (интервју, посматрање, преглед докумената, 
аналитички поступци и друго).

Интер вју и са ње је ве о ма упот реб љи ва ме то -
да за ре ви зи ју по сло ва ња по љоп рив ред ног пред -
узећа, јер ко мен та ри и пред ло зи за пос ле них у
пред узећу могу омо гућити ре ви зо ру да утврди
по је ди не не е фи кас нос ти пред узећа и могућнос -
ти по бољ ша ња. По ред ин тер вју и са ња, по смат ра -

ње об ав ља ња по сла чија ре ви зи ја се врши може
ре ви зо ру помоћи да за кљу чи да ли се по сао об ав -
ља ефи кас но и ефек тив но и да ли би евен ту ал но
неки дру ги при ступ об ав ља њу тог по сла мо гао
да об ез бе ди боље резултате (нпр. неквалитетна
сетва, у погрешно време, слаба анализа зем љиш -
та и сл.)

Ве ли ка раз ли ка између ре ви зи је фи нан сиј -
ских из веш та ја и ре ви зи је по сло ва ња по љоп рив -
ред ног пред узећа је у кван ти те ту и ква ли те ту
при куп ље них до ка за. Код ре ви зи је фи нан сиј -
ских из веш та ја то је ре гу ли са но стан дар ди ма
(код нас су то Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је
– МСР) и кон цеп том ма те ри јал нос ти, док код ре -
ви зи је по сло ва ња то није слу чај, јер не по сто је
општеп рих ваћени стан дар ди нити за до во ља ва -
јући сте пен саг лас нос ти у струч ној ли те ра ту ри.
Међутим, чи ње ни ца је да би ре ви зор по сло ва ња
по љоп рив ред ног пред узећа тре ба ло да има до -
вољ но по узда ну осно ву за миш ље ње ис ка за но у
ре ви зор ском из веш та ју, што се на во ди и у пре по -
ру ка ма Америчког ин сти ту та овлашћених јав -
них ра чу но вођа: „Тре ба при ку пи ти до вољ не,
ком пе тен тне и ре ле ван тне до ка зе ради ства ра -
ња по узда не осно ве за ре ви зо ро ву про це ну и за -
кљу чак о орга ни за ци ји, про гра му, ак тив нос ти
или функ ци ји под вргну тој ре ви зи ји, а до ку мент
о об ав ље ном послу треба задржати у облику
радних папира“ Бојнтон и Џонсон, Савремена
ревизија, 2011, стр. 123). 

На ве де не пре по ру ке ве о ма су слич не смер ни -
ца ма које, у по гле ду об ез беђења до вољ но по узда -
не осно ве за из ра жа ва ње ре ви зор ског миш ље ња,
даје МСР 200 – Циљ и општи при нци пи ре ви зи је ра -
чу но во дстве них из веш та ја. Кључ на раз ли ка је у
томе што код ре ви зи је по сло ва ња ре ви зор сво је
миш ље ње и пре по ру ке на во ди у при лич но сло -
бод ној фор ми, док су код ре ви зи је фи нан сиј ских
из веш та ја об лик и сад ржај ре ви зор ског из веш та -
ја одређени за хте ви ма МСР.

Извеш тај о ре ви зи ји по сло ва ња по љоп рив -
ред ног пред узећа об ич но опи су је ци ље ве, де лок -
руг и при ступ по слу, као и спе ци фич на от крића и
пре по ру ке, а сврха му је из но ше ње раз умљи вих
чи ње ни ца и раз ло га за по је ди не за кључ ке које је
ре ви зор из вео. Навођење де лок ру га и на чи на
при сту па тре ба ло би ко рис ни ку ре ви зор ског из -
веш та ја да буде од ко рис ти за раз уме ва ње евен -
ту ал них от крића и им пле мен та ци ју пре по ру ка.
По ред тога, на по ме на у ре ви зор ском из веш та ју о
усме ре нос ти кон крет не ре ви зи је по сло ва ња ка
не дос та ци ма и подручјима за унапређење, а не
на добре стране предузећа, може бити веома
значајна за кориснике.
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Пре по ру ке у ре ви зор ском из веш та ју по не -
кад се од но се на пи та ња која није могуће пре циз -
но одре ди ти, те у том смис лу ре ви зор по сло ва ња
по љоп рив ред ног пред узећа може ука за ти да је
пред мет ну об ласт по треб но ис тра жи ти у мери
која бит но пре ва зи ла зи пла ни ра ни обим ре ви -
зи је. Овак ва, евен ту ал но из не та су гес ти ја, тре ба -
ло би да буде по ткреп ље на раз ло зи ма који су ре -
ви зо ра по сло ва ња на ве ли на та кав за кљу чак. На
кра ју из веш та ја по треб но је на вес ти да је пред -
мет паж ње било по сло ва ње по љоп рив ред ног
пред узећа за вре ме одређеног пе ри о да, што
може бити ве о ма зна чај на на по ме на. Ре зи ми ра -
јући из ла га ња о из веш та ју о ре ви зи ји по сло ва ња
по љоп рив ред ног пред узећа, мо же мо за кљу чи ти
да из веш тај о ре ви зи ји по сло ва ња об ич но не сад -
ржи миш ље ње о укуп ном по сло ва њу, већ се ко -
мен та ри шу по је ди ни на ла зи. На ве де на кон ста -
та ци ја и чи ње ни ца да не по сто је је ди нстве ни
кри те ри ју ми мерења упоредиви са оп штеп рих -
ва ћеним начелима, суштински разликује из веш -
тај о ревизији пословања пољопривредног пре д -
узећа од извештаја ревизора финансијских
извештаја.

 5. Дис ку си ја

С об зи ром на чи ње ни цу да у Ре пуб ли ци
Срби ји по љоп рив ред на пред узећа не ко рис те
услу ге ре ви зи је по сло ва ња, за по тре бе овог
рада пра ти ли смо два по љоп рив ред на пред -
узећа при ближ но исте ве ли чи не, што се види
по ско ро ис том рас по ло жи вом бро ју хек та ра
об ра ди ве зем ље ис тог ква ли те та и при ближ но 
ис тој оства ре ној нето до би ти у 2012. го ди ни.
Пре ду зећу А смо у току 2013. по слов не го ди не
бес плат но пру жа ли услу ге ре ви зи је по сло ва -
ња, а пред узеће Б је по сло ва ло као и до тада,
без те услу ге. Ре зул тат смо ме ри ли на осно ву
под а та ка о нето до би ти из би лан са успеха
обају предузећа.

Пре ду -
зеће

Обра ди -
ва зем -
ља у Ха

Нето 
до бит 
у дин. 
2012.г.

Нето 
до бит у
дин.

2013.г.

Раз ли ка
у дин. 

2013-201
2.г.

Раз ли ка
у %

2013/20
12.г.

А 110 2.200.000 2.900.000 +700.000 +32
Б 116 2.280.000 2.400.000 +120.000 +5

Та бе ла 1 - До бит по љоп рив ред них пред -
узећа са и без ре ви зи је по сло ва ња

Из Та бе ле 1 јас но се види да је до бит по љоп -
рив ред ног пред узећа Б, које није ко рис ти ло
услу гу ре ви зи је по сло ва ња не знат но по већана
за око 5%, док је пред узеће А, ко рис тећи услу гу

ре ви зи је по сло ва ња сво ју до бит повећало за
трећину или око 32%. Ако узме мо у об зир и чи -
ње ни цу да је вред ност пру же не услу ге ре ви зи је
по сло ва ња била око 100.000,00 дин, пред узеће А
и даље би има ло повећање до би ти у го ди ни у ко -
јој је ко рис ти ло ре ви зи ју по сло ва ња за око
600.000,00 или око 26%, што пред став ља за ис та
ве ли ки раст нето до би ти у од но су на пре тход ну
го ди ну. Дак ле, при ближ но иста пред узећа ис ка -
зу ју екстрем но раз ли чи ту до бит у од но су на чи -
ње ни цу да ли ко рис те или не услу гу ре ви зи је по -
сло ва ња, што ука зу је на зна чај будућег ко -
ришћења те услу ге у по љоп рив ред ним пред -
узећима, као и да оства ре не ко рис ти умно го ме
пре ма шу ју трош ко ве ко ришћења те услу ге.

Закључак

Ре ви зи ја по сло ва ња по љоп рив ред ног пред -
узећа тре ба ло би да по ста не зна ча јан сег мент ре -
ви зи је уопште, јер је Ре пуб ли ка Срби ја углав ном
опре де ље на ка по љоп рив ре ди. Пот ре ба за ре ви -
зи јом по сло ва ња по љоп рив ред них пред узећа ве -
о ма је ве ли ка у Ре пуб ли ци Срби ји, али наша по -
љоп рив ред на пред узећа има ју огра ни че ња саз -
на ња о ефек ти ма ко ришћења те услу ге, а још
мање о фи нан сиј ским могућнос ти ма при ме не.
Због тога смо уве ре ни да би и држа ва, у окви ру
на јав ље них бес плат них кон сал тинг услу га по -
љоп рив ред ним пред узећима, тре ба ло да опре де -
ли одређени из нос и за услу ге ре ви зи је по сло ва -
ња по љоп рив ред них пред узећа. Ко рис ти евен ту -
ал не примене ревизије пословања по љо п рив -
ред них предузећа треба посматрати у ужем и
ширем контексту. 

Ужи кон текст по смат ра ња под ра зу ме ва ко -
рис ти које би по љоп рив ред но пред узеће оства -
ри ло по об ав ље ној ре ви зи ји со пстве ног по сло ва -
ња, као што смо и ми по ка за ли на кон крет ном
при ме ру. Те ко рис ти се ма те ри ја ли зу ју и у на во -
ди ма и пре по ру ка ма ре ви зо ра по сло ва ња у ре ви -
зор ском из веш та ју, а под ра зу ме ва ју: упо ређива -
ње по сло ва ња или ње го вог дела са де фи ни са ним 
кри те ри ју ми ма, ло ци ра ње, иден ти фи ка ци ју и
кван ти фи ка ци ју по је ди нач них про бле ма и кон -
крет не пре по ру ке за по сло ва ње, чиме по љоп -
рив ред но пред узеће тре ба да зна чај но по бољ ша
со пстве не по слов не пер фор ман се. Међутим, ве о -
ма је важ но на гла си ти да ре ви зи ја по сло ва ња по -
љоп рив ред ног пред узећа неће сама по себи доп -
ри не ти по бољ ша њу, већ је за да так орга на управ -
ља ња по љоп рив ред ног пред узећа да из не те пре -
по ру ке у ре ви зор ском из веш та ју на опти ма лан
на чин им пле мен ти ра ју у прак си и тиме доп ри не -
су по бољ ша њу со п стве ног по сло ва ња. Тек тада
би ре ви зи ја по сло ва ња у по тпу нос ти оправ да ла
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сврху свог по сто ја ња и омо гућила да се оства ре
веће ко рис ти у од но су на трош ко ве ревизије
пословања.

У овом раду основ на ин тен ци ја је била ана -
ли зи ра ње могућнос ти и ко рис ти ре ви зи је по сло -
ва ња по љоп рив ред ног пред узећа. У том смис лу,
основ на хи по те за, да се при ме ном ре ви зи је по -
сло ва ња у по љоп рив ред ном пред узећу оства ру -
ју знат но веће ко рис ти од трош ко ва, у по тпу нос -
ти је по тврђена, што нам је кон крет но илус тро -
ва ла пре зен то ва на сту ди ја слу ча ја. Уве ре ни смо
да ће по љоп рив ред на пред узећа у Ре пуб ли ци
Срби ји по че ти да ко рис те услу ге ре ви зи је по сло -
ва ња и тиме знат но унапредити сопствене
пословне перформансе и конкурентност на
глобалном тржишту. 
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Доц. др Миле
СТАНИШИЋ*

До ку мен то ва ње кон тро ла
фи нан сиј ског из веш та ва ња

Ре зи ме
По уз да ност фи нан сиј ског из веш та ва ња, по ред оста лих зна чај них фак то ра, за ви си и од
доб рог до ку мен то ва ња кон тро ла. До ку мен товање кон тро ла тре ба да се врши на ни воу
ком па ни је и на ни воу ак тив нос ти, а ње гов циљ је по бољ ша ње по узда нос ти ин тер не кон -
тро ле и омо гућава ње ефек тив ног мо ни то рин га. За ефек тив но до ку мен то ва ње одго во -
ран је ме наџ мент ком па ни је. Оба ве за ре ви зо ра је да у току ре ви зи је до ку мен ту је кон тро -
ле пу тем на ра тив ног опи са, ди јаг ра ма тока или пре ко мат ри це, у сврху саг ле да ва ња
могућнос ти на стан ка ма те ри јал но зна чај них гре ша ка и њи хо вог ло ци ра ња, за тим у
сврху саг ле да ва ња кон трол них про це ду ра, ди на ми ке њи хо ве при ме не и иден ти фи ко ва ња
лица одго вор них за њих.

Кључ не речи: до ку мен то ва ње кон тро ла, кор по ра тив но управ ља ње, фи нан сиј ске транс -
акције, ди јаг рам тока.

Увод

Про це њи ва ње ефек тив нос ти ин тер них кон -
тро ла над фи нан сиј ским из веш та ва њем од ре -
ђ ених ком па ни ја у мно гим зем ља ма пред став ља
за кон ску об а ве зу. То за хте ва ју фи нан сиј ска
тржиш та за ком па ни је чије ак ци је се ко ти ра ју на
њима. Про це на ефек тив нос ти ин тер них кон тро -
ла одви ја се кроз пет фаза: 1) пла ни ра ње про јек -
та, 2) иден ти фи ко ва ње зна чај них кон трол них
ци ље ва, 3) до ку мен то ва ње зна чај них кон тро ла,
4) тес ти ра ње и ева лу а ци ја ин тер них кон тро ла и
5) из веш та ва ње о ефек тив нос ти ин тер них кон -
тро ла.

У ско ро сва ком суб јек ту по сто ји раз ли ка
између на чи на на који се оче ку је да сис тем функ -
ци о ни ше и ње го вог ствар ног функ ци о ни са ња.
По не кад су ове раз ли ке мале, а по не кад нису. У
фази про це не ефек тив нос ти ин тер не кон тро ле
циљ ре ви зо ра је да са ку пи и ана ли зи ра до ку мен -
та ци ју о на чи ну на који оче ку је да сис тем функ -
ци о ни ше. До ка зи се са куп ља ју да би се утврди ло
како сис тем за ис та функ ци о ни ше у прак си. 

Не дос та так до ку мен та ци је не зна чи да кон -
тро ла не по сто ји. У мно гим слу ча је ви ма то може
само да зна чи да по сто јећа кон тро ла, која је мож -
да не фор мал но раз ви је на, није до ку мен то ва на. У 
не ким слу ча је ви ма мож да ће бити по треб но да
се про ши ри обим овог про јек та да би се укљу чи -
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ло до ку мен то ва ње кон тро ла када адек ват на до -
ку мен та ци ја не по сто ји.

Овим ра дом ука зу је се на зна чај адек ват не
до ку мен та ци је ин тер не кон тро ле. Биће пред -
став љен сад ржај пред виђене кључ не до ку мен та -
ци је за зна чај не кон трол не ци ље ве на ни воу суб -
јек та и за хте ви за до ку мен та ци јом за кон тро лу
на ни воу ак тив нос ти. За тим, из вршиће се при каз 
три тех ни ке до ку мен то ва ња ин тер не кон тро ле:
гра фич ко до ку мен то ва ње, на ра тив но и мат рич -
но до ку мен то ва ње.

1. Де фи ни са ње до ку мен та ци је ин тер не
кон тро ле

За ме наџ мент и за ре ви зо ра бит но је де фи ни -
са ти шта јесте до ку мен та ци ја, а шта није до ку -
мен та ци ја, као и важ ност до ку мен та ци је. До ку -
мен та ци ју ин тер не кон тро ле чине фор мал ни до -
ку мен ти у виду по ли ти ка и про це ду ра које до но -
си ме наџ мент пред узећа са ци љем об ез беђења
по сти за ња ци ље ва пред узећа.

Адекватна до ку мен та ци ја ин тер не кон тро ле 
је важ на ради по бољ ша ња по узда нос ти ин тер не
кон тро ле, као и ради омо гућава ња ефек тив ног
мо ни то рин га.

По бољ ша ва ње по узда нос ти ин тер не кон -
тро ле. До ку мен та ци ја о по ли ти ка ма и про це ду -
ра ма ин тер не кон тро ле по бољ ша ва ефек тив -
ност и по узда ност ин тер не кон тро ле. Без одго -
ва ра јуће до ку мен та ци је учи нак сис те ма за ви си
ис кљу чи во од веш ти на и ком пе тен тнос ти по је -
дин ца одго вор ног за спро вођење про це ду ре
кон тро ле. Као та кав, учи нак може у ве ли кој мери 
да ва ри ра то ком вре ме на. Адекватна до ку мен та -
ци ја сма њу је ово ва ри ра ње омо гућава њем стал -
ног ши ре ња кључ них ин фор ма ци ја, од но сно по -
ли ти ке или про це ду ре која се спро во ди, ко је
спро во ди, када и у коју сврху. Уз то, јас ним
навођењем па ра ме та ра у окви ру ко јих се може
спро вес ти про це ду ра кон тро ле, јед нос тав ни је је
иден ти фи ко ва ти одсту па ња од по ли ти ке или
про це ду ре – од но сно, ма те ри јал не сла бос ти
могу се идентификовати. 

Омо гућава ње ефек тив ног мо ни то рин га.
Од ме наџ мен та се за хте ва да квар тал но из веш -
та ва о ма те ри јал ним про ме на ма у ин тер ној кон -
тро ли. Тако је јед на од на јзна чај ни јих ка рак те -
рис ти ка ком по нен те мо ни то рин га сис те ма ин -
тер не кон тро ле суб јек та ње го ва спо соб ност да
иден ти фи ку је про ме ну. До ку мен та ци ја олак ша -
ва овај еле мент мо ни то рин га. До ку мен то ва ње
није ни шта више од ин тер не кон тро ле, као што и
одраз осо бе у огле да лу у ства ри пред став ља њу
саму. Међутим, као и сли ка у огле да лу, до ку мен -

то ва ње ин тер не кон тро ле тре ба да пред став ља
крај ње тач но при ка зи ва ње ствар ног сис те ма.
Про ме не у до ку мен та ци ји тре ба да пред став ља ју 
про ме не у са мој ин тер ној кон тро ли. Праћењем
ових про ме на у до ку мен та ци ји ре ви зор или ме -
на џер ефек тив но пра ти про ме не у интерној
контроли.

Уз повећање укуп не ефек тив нос ти ин тер не
кон тро ле, до ку мен то ва ње такође олак ша ва оце -
њи ва ње ефек тив нос ти од стра не ме наџ мен та
од но сно ре ви зо ра, давањем основе за:
• оце ну ефек тив нос ти про јек та – ње го ве диз ај -

ни ра нос ти.
• пла ни ра ње тес то ва опе ра тив не ефек тив нос ти.

На кра ју, ре ви зор ски стан дард који је до нео
PCAOB (Public Company Accounting Oversight
Board) смат ра не а дек ват ну до ку мен та ци ју не -
дос тат ком ин тер не кон тро ле који може дос тићи
ниво материјалне слабости.

Такође, по треб но је зна ти шта није до ку мен -
та ци ја. Као што ана ло ги ја са одра зом у огле да лу
ука зу је, до ку мен та ци ју о ин тер ној кон тро ли не
тре ба ни кад ме ша ти са са мом ин тер ном кон тро -
лом. На сли чан на чин, сама до ку мен та ци ја по ли -
ти ке или про це ду ре кон тро ле не пру жа ни ка кав
до каз у при лог опе ра тив ној ефек тив нос ти кон -
тро ле. На при мер, до ку мен та ци ја о вред нос ти ма
суб јек та и ње го ва опре де ље ност за ин тег ри тет и 
етич ке вред нос ти пру жа ју ре ви зо ру по лаз ну
осно ву за утврђива ње да ли је ње го ва кор по ра -
тив на кул ту ра по год на за ефек тив не кон тро ле.
На осно ву ту ма че ња из ја ве о вред нос ти ма, може
се утврди ти да је на ме ра по ли ти ка у скла ду са
снаж ним кон трол ним окру же њем, али до ку мен -
та ци ја, сама по себи, међутим, неће омо гућити
до но ше ње за кључ ка о томе да ли та по ли ти ка
функ ци о ни ше на на чин на који је про јек то ва на.
У при лог за кључ ку о по сло ва њу по треб но је да
ре ви зор са ку пи до ка зе спровођењем тестирања.
Субјекат који има аутоматизоване одређене
пословне процесе повезане са контролом није
ослобођен ове обавезе тестирања спровођења
контроле.

2. Оце на адек ват нос ти по сто јеће
до ку мен та ци је

Глав ни циљ сва ког ре ви зор ског ан гаж ма на
је ева лу а ци ја ефек тив нос ти ин тер них кон тро ла.
У овој фази про це не ефек тив нос ти ин тер них
кон тро ла ре ви зо ри желе да иден ти фи ку ју по сто -
јећу до ку мен та ци ју кли јен та о кон тро ла ма и да
оце не да ли оне адек ват но под ржа ва ју тврдњу
ме наџ мен та не за вис ним ре ви зо ри ма о томе да
ли су кон тро ле про јек то ва не на одго ва ра јући на -
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чин. При ли ком оце њи ва ња адек ват нос ти до ку -
мен та ци је тре ба утврди ти да ли су сви значајни
контролни циљеви размотрени и да ли је до ку -
мен та ци ја довољна.

Раз мат ра ње свих зна чај них ци ље ва. Кон -
трол ни ци ље ви су под ци ље ви про це са који се
мо ра ју оства ри ти у сва кој од фаза про це са пу тем
сис те ма ин тер них кон тро ла, како би се оства рио
по слов ни циљ. Сврха по слов них ци ље ва је
утврђива ње оме ра или ко ли чи не ре зул та та које
сис тем тре ба да по стиг не у од но су на ко ли чи ну
ис ко ришћених сред ста ва. Кон трол ни ци ље ви
тре ба да буду кон крет ни и да при ка зу ју сврху ин -
тер них кон тро ла. Кон трол ни ци ље ви упућују на
ак тив нос ти и ме ха низ ме који спре ча ва ју ак ти ви -
ра ње по тен ци јал них ри зи ка. Увек се ис ка зу ју
тако да по чи њу са: „ Оси гу ра ти да ...“ При ли ком
де фи ни са ња кон трол них ци ље ва ре ви зо ри мо -
ра ју има ти на уму да кон трол ни ци ље ви не пред -
став ља ју по је ди нач не кон тро ле, па их на та кав
на чин не могу фор му ли са ти. При ме ра ради, у
про це су на бав ке кон трол ни циљ може бити
„оси гу ра ти да су ра чу ни плаћени само за при -
мље ну робу или услу ге“ или у про це су служ бе -
них пу то ва ња „оси гу ра ти да се са буџетске
позиције за службена путовања извршавају
исплате само за ту намену“. Контролни циљеви

чине основу за процењивање система интерних
контрола.

По ли ти ке и про це ду ре кон тро ле тре ба до ку -
мен то ва ти за све зна чај не кон трол не ци ље ве.
Ако по ли ти ке кон тро ле нису до ку мен то ва не за
одређене иден ти фи ко ва не зна чај не кон трол не
ци ље ве, ревизори треба да утврде да ли:
• кон тро ле не по сто је да би оства ри ле на ве де ни

циљ кон тро ле и у том слу ча ју суб је кат мора да
про јек ту је, им пле мен ти ра и до ку мен ту је нове
про це ду ре кон тро ле.

• кон тро ле по сто је да би оства ри ле кон трол ни
циљ; међутим, оне су не фор мал не, са оп ште не
усме но или на неки дру ги на чин нису до ку -
мен то ва не. У овом слу ча ју, одго ва ра јућа до ку -
мен та ци ја мора по сто ја ти да би се олак ша ла
оце на ефек тив нос ти про јек та кон тро ле.

До вољ ност до ку мен та ци је. Да би била до -
вољ на, до ку мен та ци ја тре ба ме наџ мен ту и не за -
вис ном ре ви зо ру да омогући да:
• Утврде да ли су по ли ти ка или про це ду ра адек -

ват но про јек то ва ни тако да:
• кре и ра ју окру же ње које омо гућава ефек -

тив но функ ци о ни са ње кон тро ла на ни воу
ак тив нос ти;
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• лица која об ав ља ју до де ље не функ ци је
бла гов ре ме но спре че или от кри ју ма те ри -
јал не не тач нос ти у фи нан сиј ским из веш та -
ји ма;

• про јек ту ју и об а ве про це ду ре за тес ти ра ње
опе ра тив не ефек тив нос ти кон тро ла.

Сли ка 1. при ка зу је овај про цес оце њи ва ња
адек ват нос ти по сто јеће до ку мен та ци је. Пос туп -
ци у овом про це су који су за там ње ни пред став -
ља ју ко рак један у про це су, а то је оце на адек ват -
нос ти до ку мен та ци је. Не зат амње ни поступци
пред став ља ју ко рак два у про це су, а то је ств а ра -
ње постојеће до ку мен та ци је.

Основ но пи та ње које се по став ља ме наџ мен -
ту и ре ви зо ру је шта тре ба до ку мен то ва ти. До ку -
мен та ци ја кон тро ла тре ба да сад ржи следеће
елементе:
• везу између кон трол ног циља и по ли ти ке или

про це ду ре кон тро ле;
• опис по ли ти ке или про це ду ре кон тро ле који

оства ру је кон трол ни циљ. Та бе ла 1 укљу чу је
при мер по ли ти ка и про це ду ра кон тро ле за
кон трол ни циљ кор по ра тив не кон тро ле. 

• Инфор ма ци је:
• како су транс акције за по че те, еви ден ти ра -

не, обрађене и при јав ље не;
• о току транс акција, како би се утврди ло где 

се могу по ја ви ти ма те ри јал не не тач нос ти
због греш ке или пре ва ре;

• Опис:
• како се при ме њу је про це ду ра кон тро ле;
• ко је одго во ран за об ав ља ње про це ду ре;
• ко ли ко чес то се про це ду ра об ав ља.
Пре ма COSO сис те му, сис тем ин тер не кон -

тро ле се оце њу је на ни воу ен ти те та (суб јек та) и
на ни воу ак тив нос ти. Исто тако, и до ку мен то ва -

ње по ли ти ка и про це ду ра врши се на ни воу ен ти -
те та и на ни воу ак тив нос ти.

3. До ку мен то ва ње по ли ти ка и про це ду ра на
ни воу субјекта

До ку мен та ци ја о кор по ра тив ном управ -
ља њу. Једна од по пу лар ни јих де фи ни ци ја кор -
по ра тив ног управљања је следећа:

Кор по ра тив но управ ља ње је сис тем пу тем
ко јег се по слов не кор по ра ци је усме ра ва ју и кон -
тро ли шу. Струк ту ра кор по ра тив ног управ ља ња
одређује рас по де лу пра ва и об а ве за између раз -
ли чи тих учес ни ка у кор по ра ци ји, као што су
одбор, ме на џе ри, ак ци о на ри и оста ли но си о ци
ин те ре са и на во ди пра ви ла и про це ду ре одлу чи -
ва ња о кор по ра тив ним пи та њи ма. На тај на чин
оно такође об ез беђује струк ту ру кроз коју се
одређују ци ље ви ком па ни је, на чи ни оства ре ња
тих ци ље ва и мо ни то ринг учин ка (OECD,
Encyclopedia about Corporate Governance, 1999)1.

У САД, Пра ви ла Ко ми си је за ХоВ, бер зи и дру -
ги за ко ни и про пи си (нпр. Фе де рал не смер ни це
за каж ња ва ње) ге не рал но доп ри но се томе да
ком па ни је чи јим ак ци ја ма се јав но тргу је има ју
ре ла тив но фор мал не, доб ро до ку мен то ва не по -
ли ти ке које опи су ју кон тро ле на ни воу суб јек та
које се односе на следеће широке области
контроле: 
• кор по ра тив ну кул ту ру,
• усклађеност ци ље ва и кон тро ла,
• иден ти фи ка ци ју ри зи ка,
• об е ло да њи ва ње кон тро ла и про це ду ра,
• про цес фи нан сиј ског из веш та ва ња на на јви -

шем ни воу.
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Та бе ла 1 - По ве за ност зна чај них кон трол них ци ље ва кор по ра тив не кул ту ре 
са при ме ри ма по ли ти ка и про це ду ра кон тро ле

Кон трол ни циљ При мер по ли ти ке или про це ду ре кон тро ле

Артикулисање и са оп -
шта ва ње ко дек са по на -
ша ња и дру гих по ли ти ка
у вези са при хват љи вом
по слов ном прак сом, су -
ко бом ин те ре са или оче -
ки ва ним стан дар ди ма
етичког и моралног

понашања

= Све о бух ват ни ко дек си по на ша ња су сас тав ље ни, по сто је у суб јек ту и пе ри о дич но се са оп шта ва ју свим за пос -
ле ни ма.

= Утврђене су про це ду ре које омо гућава ју за пос ле ни ма да пред узму одго ва ра јуће ак тив нос ти како би при ја -
ви ли не прих ват љи во по на ша ње које при ме те.

= Управ ни одбор (или над зор ни одбор) оце њу је кор по ра тив ну кул ту ру и „тон на врху“.
= Ко декс по на ша ња и етич ки стан дар ди суб јек та се са оп шта ва ју спољ ним стра на ма, као што су до бав ља чи и

кли јен ти.
= Пос то је ме ха низ ми по врат них ин фор ма ци ја од спољ них стра на који им омо гућава ју да са оп ште за бри ну -

тост због кор по ра тив не кул ту ре и етич ког по на ша ња. 

1)  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Encyclopedia about Corporate Governance, April 1999,
www.encycogov.com.



При ли ком оце њи ва ња адек ват нос ти до ку -
мен та ци је која се од но си на по ли ти ке кор по ра -
тив ног управ ља ња суб јек та, ре ви зор ће мож да
же ле ти да до пу ни сво је чи та ње до ку мен та ци је
суб јек та ана ли зом до ку мен та ци је о кон ку рен ци -
ји суб јек та или о дру ги ма у тој об лас ти. Так ва до -
ку мен та ци ја је об ич но рас по ло жи ва на веб-стра -
ни ца ма суб је ка та, у одељ ку о од но си ма са ин вес -
ти то ри ма. Такође ре ви зор тре ба да има у виду
кон сул то ва ње са прав ним са вет ни ци ма за Ко ми -
си ју за ХоВ, како би утврдио која је уо би ча је на до -
ку мен та ци ја о кор по ра тив ном управ ља њу дос -
туп на за слич не ком па ни је.

У на став ку тек ста дат је кра так опис ре ле -
ван тне до ку мен та ци је о кор по ра тив ном управ -
ља њу која се може ба ви ти тим ци ље ви ма кон -
тро ле на нивоу субјекта.

По ве ља одбо ра ди рек то ра (од но сно над -
зор ног одбо ра, управ ног одбо ра). Суб је кат
тре ба да има до ку мент који опи су је функ ци о ни -
са ње ње ног одбо ра ди рек то ра. Ови до ку мен ти,
који се об ич но на зи ва ју „по веље“, ва ри рају
између суб је ка та. Већина по веља углав ном сад -
рже сле деће, што може ре ви зо ру да по мог не у до -
ку мен то ва њу не опход ном за ве ли ки број зна чај -
них кон тро ла на ни воу субјекта:
• ми си ју или сврху;
• чла нство у одбо ру, укљу чу јући и број њи хо вих

чла но ва, ква ли фи ко ва ност, за хте ва ну не за -
вис ност, кон ти ну и ра ну еду ка ци ју и ода бир;

• уло ге и одго вор нос ти одбо ра. За по тре бе до ку -
мен то ва ња зна чај них кон тро ла, овај део По ве -
ље одбо ра ди рек то ра тре ба паж љи во раз мот -
ри ти. Та бе ла 2 об ез беђује лис ту одго вор нос ти
одбо ра.

Ти пично, одбор ди рек то ра суб јек та ће из -
врши ти сво је об а ве зе у ве ли кој мери кроз ко ми -
те те, а сва ки од њих тре ба да има по ве љу слич ну
по ве љи одбо ра ди рек то ра. Одго вор нос ти ко ми -
те та које су ре ле ван тне за сврху ин тер не кон тро -
ле об ухва та ју сле деће: 
• не за вис ност ре ви зиј ских ан гаж ма на (тј. Одбо -

ра за ре ви зи ју);
• ком пен за ци ју и бе не фи ци је за пос ле них;
• управ ља ње ри зи ци ма;
• тех но ло ги ју пла ни ра ња;
• ети ку.

У циљу из врше ња одго вор нос ти, важ но је да
одбор и ње го ви ко ми те ти до би ја ју по узда не и
тач не ин фор ма ци је на вре ме. При ли ком раз мат -
ра ња до ку мен та ци је суб јек та у вези са одго вор -
ношћу одбо ра, тре ба ло би утврди ти на који се
на чин са куп ља ју и са оп шта ва ју одбо ру ин фор ма -
ци је о ком па ни ји.

Ко декс по на ша ња. Пи са ни ко декс по на ша -
ња може помоћи суб јек ту да по стиг не одређене
зна чај не кон трол не ци ље ве на раз ли чи те на чи -
не, укључујући:
• повећану свест и осет љи вост за етич ка пи та -

ња међу сво јим особ љем;
• јас не смер ни це о доз во ље ном и не до пус ти вом

по на ша њу.
Та бе ла 2 - При ме ри одго вор нос ти одбо ра

ди рек то ра

Сле ди при мер одго вор нос ти одбо ра ди -
рек то ра који ди рек тно упућују на зна чај не кон -
трол не ци ље ве. Ови при ме ри су узе ти из ствар -
них по ве ља одбо ра ди рек то ра од не ко ли ко суб -
је ка та. По ве за ни кон трол ни ци ље ви на ве де ни
су у за гра да ма.
• Пра ти и управ ља по тен ци јал ним су ко би ма

ин те ре са ме наџ мен та и одбо ра (Кор по ра тив -
на кул ту ра);

• Раз мат ра и усва ја из ја ве кључ них по ли ти ка
раз ви је них од стра не ме наџ мен та који се од -
но се на кор по ра тив но управ ља ње, укљу чу -
јући ети ку и ко декс по на ша ња (кор по ра тив на 
кул ту ра);

• Пра ти и оце њу је влас ти ти рад (кор по ра тив на 
кул ту ра);

• Пра ти укуп ну ефи кас ност прак си кор по ра -
тив ног управ ља ња ен ти те та (кор по ра тив на
кул ту ра);

• Обез беђује да чла но ви ви шег ме наџ мен та по -
се ду ју ква ли фи ка ци је, ис кус тво и ин тег ри тет
да врше одређене уло ге. (Пер со нал суб јек та);

• Оце њу је рад ге не рал ног ди рек то ра (CEO - chief
executive officer) суб јек та. (Пер со нал суб јек та);

• Раз мат ра и одоб ра ва све у куп ни стра теш ки
план суб јек та, укљу чу јући и ве ли ка одсту па -
ња од одоб ре ног пла на (усклађива ње ци ље ва
и кон тро ла);

• Раз мат ра и одоб ра ва опе ра тив не пла но ве и
бу џе те (усклађива ње ци ље ва и кон тро ла);

• Иден ти фи ку је глав не ри зи ке суб јек та и им -
пле мен ти ра и над гле да сис тем управ ља ња
ри зи ци ма (иден ти фи ка ци ја ри зи ка);

• Про це њу је адек ват ност и об лик ком пен за ци -
је и дру гих под сти ца ја кључ ном ру ко во дству
(иден ти фи ка ци ја ри зи ка);

• Раз мат ра и одоб ра ва зна чај не транс акције (фи -
нан сиј ско из веш та ва ње на на јви шем ни воу);

• Одоб ра ва го диш ње и квар тал не фи нан сиј ске
из веш та је, укљу чу јући дис ку си је и ана ли зе
ру ко во дства (фи нан сиј ско из веш та ва ње на
на јви шем ни воу).
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Кор по ра тив на кул ту ра пред став ља процес
со ци ја ли за ци је који под ра зу ме ва успос тав ља ње
вред нос ти, нор ми и за јед нич ка ве ро ва ња. Пи са -
ни ко декс по на ша ња у ве ли кој мери по ма же у
овом процесу.

Фор ма и сад ржај ко дек са у ве ли кој мери могу да 
ва ри ра ју. Ти пич но, ко декс по на ша ња упућује на:
• из ја ву о вред нос ти ма суб јек та,
• људе или гру пе људи на које ути че суб је кат, на

при мер, ак ци о на ри, кли јен ти, до бав ља чи и за -
пос ле ни,

• дис ку си ју о врста ма етич ких про бле ма на које
ће особ ље суб јек та ве ро ват но наићи и смер ни -
це о томе како тре ба да се реше ове си ту а ци је,

• иден ти фи ка ци ју кључ них по на ша ња која су
при хваћена, и оних која нису при хваћена на
рад ном мес ту,

• како да се иден ти фи ку ју и реше су ко би ин те -
ре са,

• како да се при ја ви крше ње ко дек са и коме,
• по сле ди це крше ња ко дек са,
• уопште но, како се из веш та ва о пре крша ји ма

који тре ба да се ис тра же.
Обе ло да њи ва ње по ве ље одбо ра. Обе ло да -

ње на по ве ља ко ми те та струк ту ри ра на је на на -
чин који је сли чан дру гим струк ту ра ма одбо ра
ди рек то ра или ко ми те та. На при мер, об ич но
тре ба да сад ржи опис њене на ме не, сас тав и ква -
ли фи ка ци ју чла но ва и њи хо ве одго вор нос ти.
Кључ ни еле мен ти повеље су:
• Сас тав и ква ли фи ка ци је чла но ва ко ми те та:

• SEC је на вео да би ко ми тет тре ба ло да ук -
љу чи глав ног ру ко во ди о ца ра чу но во дства
или кон тро ло ра, глав ног ру ко во ди о ца за
управ ља ње ри зи ком суб јек та, као и глав -
ног ру ко во ди о ца за од но се са ин вес ти то -
ри ма.

• Чла но ви тре ба да има ју одго ва ра јуће ис -
кус тво или об уку u SEC (Securities and
Exchange Commision) из веш та ва њу и об е ло -
да њи ва њу зна чај них пи та ња.

• Чла но ви тре ба да има ју при ступ ин фор ма -
ци ја ма и ста тус у окви ру ком па ни је који им
до пуш та да иден ти фи ку ју и про це не об е -
ло да ње не став ке.

• Уло ге и одго вор нос ти:
• Де фи ни ше до ку мен та за чије је пре гле да ње

и об јав љи ва ње одго во ран ко ми тет. Успос -
тав ља про цес пре гле да и об јав љи ва ња;

• Успос тав ља и над зи ре про цес иден ти фи ка -
ци је, об ра де и су ми ра ња под а та ка који се
мо ра ју об јав љи ва ти.

• Успос тав ља про це ду ре за са оп шта ва ње ин -
фор ма ци ја ви шем ру ко во дству.

• Даје смер ни це за про це ду ру ева лу а ци је об -
јав ље них ин фор ма ци ја.

• Успос тав ља ка на ле ко му ни ка ци је са ге не -
рал ним ди рек то ром (CEO - Chief Executive
Officer) и глав ним фи нан сиј ским ди рек то -
ром (CFO - Chief Financial Officer), не за вис -
ним ре ви зо ри ма и служ бе ни ци ма Ко ми си -
је за хар ти је од вред нос ти.

• Утврђује одго ва ра јући на чин до ку мен то -
ва ња рада ко ми те та, на при мер, за при пре -
му за пис ни ка, или дру гих пе ри о дич них из -
веш та ја.

• Ева лу а ци ја ефи кас нос ти об е ло да њи ва ња
кон тро ла суб јек та и до не тих про це ду ра. 

По ред до ку мен та ци је о кор по ра тив ном уп -
рав ља њу зна чај на је и дру га до ку мен та ци ја, као
што су: кад ров ска по ли ти ка и при руч ник за за -
пос ле не, ра чу но во дстве ни приручници и друга
документација.

Кад ров ска по ли ти ка и При руч ник за за -
пос ле не. Већина ком па ни ја до ку мен ту је сво је
по ли ти ке људ ских ре сур са и са оп шта ва их сво -
јим за пос ле ни ма кроз при руч ни ке за особ ље.
Кад ров ска по ли ти ка може да по кри је де се ти не
пи та ња, које се про вла че кроз сва пи та ња од при -
сус тва и ко ришћења мо бил ног те ле фо на до пла -
но ва за одмор и пи та ња на рад ном мес ту. У циљу
про це не ин тер них кон тро ла тре ба се фо ку си ра -
ти на до ку мен та ци ју по ли ти ка које су на ј ди рек т -
н и је везане за:
• де мо нстри ра ње по свећенос ти над леж нос ти

суб јек та 
• са оп шта ва ње по ру ка за пос ле ни ма о вези оче -

ки ва ног ни воа ин тег ри те та, етич ког по на ша -
ња, и ком пе тен тнос ти.

Кад ров ска по ли ти ка која об ич но об ухва та
зна чај не ин тер не кон тро ле од но си се на:
• рег ру то ва ње по тен ци јал них за пос ле них и

чла но ва одбо ра, укљу чу јући скри нинг про ве -
ре бек гра ун да,

• за пош ља ва ње но вих рад ни ка,
• ори јен та ци ју но вих за пос ле них, укљу чу јући и

ан га жо ва ње ви шег ме наџ мен та из ван пред -
узећа,

• кон ти ну и ра ну об уку, укљу чу јући и об уку чла -
но ва управ ног одбо ра,

• ком пен за ци ју и бе не фи ци је,
• про мо ци ју,
• про це ну учин ка и по врат не ин фор ма ци је,
• дис цип лин ске мере,
• про це ду ру от ка зи ва ња уго во ра о раду.
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Пи та ња као што су су коб ин те ре са и при хват -
љи во ко ришћење имо ви не пред узећа могу бити
укљу че на у при руч ник за особ ље предузећа.

Ра чу но во дстве ни при руч ни ци. Ра чу но во -
дстве ни при руч ник пред узећа тре ба да об ез бе ди 
ин фор ма ци је које се од но се на по ступ ке који се
ко рис те за сни ма ње и об ра ду ра чу но во дстве них
ин фор ма ци ја, до ку ме на та које за хте ва про цес и
одго ва ра јућих про це ду ра кон тро ле. Обич но, ова
ин фор ма ци ја је ве о ма ко рис на за до ку мен то ва -
ње кон тро ла на ни воу ак тив нос ти. Међутим, ра -
чу но во дстве ни при руч ник може да об ез бе ди
неку до ку мен та ци ју која је зна чај на за кон тро ле
на ни воу пред узећа, на ро чи то оне ве за не за кон -
трол не ци ље ве на на јви шем ни воу финансијског 
извештавања.

У ту сврху, када се пре гле да ра чу но во дстве -
ни при руч ник пред узећа, тре ба по тра жи ти до ку -
мен та ци ју у вези са:
• про це ду ра ма и по ве за ним кон тро ла ма за за -

тва ра ње књи га на кра ју об ра чун ског пе ри о да;
• про це сом који се ко рис ти за иден ти фи ка ци ју

не ру тин ских, не сис те мат ских став ки днев ни -
ка и одоб ре ња која су по треб на пре него што се 
оне еви ден ти ра ју;

• рек ла си фи ка ци јом и дру гим при ла гођава њи -
ма која су по треб на да би се ком би но ва ле фи -
нан сиј ске ин фор ма ци је раз ли чи тих по слов -
них је ди ни ца или на дру ги на чин при пре ми ли
фи нан сиј ски из веш та ји;

• про це сом који се ко рис ти за при пре му зна чај -
них ра чу но во дстве них про це на.

4. До ку мен то ва ње кон тро ла 
на ни воу ак тив нос ти

Ра чу но во дстве на об ра да транс акција је по
пра ви лу ли не а ран про цес, као што је при ка за но
на Слици 2.

Чи та јући сле ва на дес но, суб је кат сту па у
транс акцију, на при мер, ку по ви ну си ро ви на. Та
транс акција ге не ри ше под ат ке, од ко јих су неки
зна чај ни за ра чу но во дстве ни про цес, а неки
нису. На при мер, опис куп ље них став ки, из нос
који је плаћен и тре ну так када је роба при мље на
важ ни су за при зна ва ње, ме ре ње, при ка зи ва ње

или об е ло да њи ва ње транс акције у фи нан сиј -
ским из веш та ји ма. Број фак ту ре про дав ца
такође је укљу чен као део под а та ка о транс -
акцији, али та информација није релевантна за
потребе рачуноводства.

"Си ро ви" под а ци о транс акцији мо ра ју се
транс фор ми са ти у под ат ке који се могу об ра ди -
ти у ра чу но во дстве ном сис те му, од но сно у ин -
фор ма ци је које ће на кра ју доп ри не ти књи же њу
пу тем за ду жи ва ња и одоб ра ва ња у глав ној књи -
зи. Када се ра чу но во дстве не ин фор ма ци је при -
пре ме, транс акција ула зи у ра чу но во дос тве ни
сис тем да би била при зна та и вред но ва на за по -
тре бе фи нан сиј ског из веш та ва ња. Као што је на -
зна че но на Сли ци 2, може се за хте ва ти више
одво је них ко ра ка у об ра ди пре него што се
информације на крају унесу у главну књигу и у
другу рачуноводствену евиденцију.

Чи тав овај процес, који по чи ње при куп ља њем
"си ро вих" под а та ка о транс акцији и за врша ва уно -
ше њем у глав ну књи гу, је ток об ра де на ни воу ак -
тив нос ти. У овом про це су, си ро ви под а ци се ме ња -
ју – ком би ну ју са дру гим под а ци ма, са би ра ју, мно -
же, оду зи ма ју и деле, или се њима ма ни пу ли ше на
дру ги на чин, да би се ство ри ле нове ин фор ма ци је.
Кон тро ле су по треб не да би се об ез бе ди ло да ин -
фор ма ци је, про ла зећи кроз овај ви ше фаз ни про -
цес, за држе свој прво бит ни ин тег ри тет. Оне мо ра -
ју оста ти ком плет не и тач не. Сам ток об ра де
такође мора да за држи свој ин тег ри тет, при хва та -
њем свих ва лид них транс акција и спре ча ва њем
не а у то ри зо ва них да буду укљу че не у сис тем.

При ли ком оце њи ва ња ефек тив нос ти зна чај -
них кон тро ла на ни воу ак тив нос ти, тре ба оце ни -
ти ин тер не кон тро ле тока об ра де, узе те у це ли -
ни. Зато, при ли ком до ку мен то ва ња кон тро ла на
ни воу ак тив нос ти, не опход но је раз уме ва ње
струк ту ре кон тро ле за чи тав ток, по чев од под а -
та ка о транс акцији, па све до књижења путем
задужења и одобрења адекватних рачуна.

Зах те ви у вези са до ку мен та ци јом. Пре по чет -
ка до ку мен то ва ња кон тро ле на ни воу ак тив нос ти,
ре ви зор би тре ба ло да има по тпу но раз уме ва ње:
• по слов них ци ље ва у це лој ком па ни ји,
• зна чај не кла се транс акција које ком па ни ја ру -

тин ски об ав ља са ци љем оства ри ва ња тих ци -
ље ва,
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• ри зи ка фи нан сиј ског из веш та ва ња по ве за них
са тим транс акциј а ма и

• кон трол них ци ље ва који се од но се на те ри зи ке.
Ре ви зор тре ба да раз уме шта тре ба укљу чи -

ти у до ку мен та ци ју кон тро ла. Основ но је на зна -
чи ти од нос у как вом се на ла зи про це ду ра кон -
тро ле са кон трол ним ци љем и дати опис кон тро -
ле који је до во љан да измери ефективност
пројекта.

Ра зу ме ва ње ових став ки ре ви зо ру омо -
гућава да усме ри сво је на по ре на до ку мен то ва ње 
само кон тро ла које тре ба да буду пред мет тес ти -
ра ња, а са мим тим се из бе га ва до ку мен то ва ње и
тес ти ра ње су виш них кон тро ла, укљу чу јући кон -
тро ле које се од но се на безначајне ризике
финансијског извештавања.

Ако би ре ви зор по чео про цес про це њи ва на
под пре тпос тав ком да има об а ве зу да до ку мен -
ту је све кон трол не про це ду ре ком па ни је, онда
би он об а вио су ви шан по сао који није по тре бан,
од но сно по сао који не за хте ва за кон ска ре гу ла -
ти ва. У САД обим ових за хте ва усаг ла ше нос ти ре -
гу ли сан је у одељ ку 404 SOX (Sarbanes-Oxley Act). 
• На чин на који се до ку мен ту ју транс акције

ком па ни је по тпу но за ви си од одлу ке ре ви зо -
ра. До ку мен то ва ње кон тро ла тре ба да сад ржи
све еле мен те које за хте ва за кон ска ре гу ла ти -
ва; у САД то су одређени па раг ра фи PCAOB
(Public Company Accounting Oversight Board)
Auditing Standard No. 2.

• До ку мен та ци ја кон тро ла је до вољ но де таљ на
и јас на како би:
• они на које се од но си по сту пак раз уме ли и

били у ста њу да по но ве по сту пак или из -
врше мо ни то ринг ефи кас нос ти кон тро ла.

• Про јек тни тим мо гао да: 1) про це ни ефи -
кас ност диз ај на кон тро ле, и 2) диз ај ни ра
тес то ве опе ра тив не ефи кас нос ти.

Ди зај ни ра њем до ку мен та ци о не ар хи тек ту -
ре биће ис пу ње на ова два циља, која омо гућава ју
ис пу ње ње об а ве зе усаг ла ше нос ти. Међутим, ре -
ви зор може одлу чи ти да иде даље од ове уса г ла -
ше нос ти.

До ку мен та ци ја, иако није јед на од COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) ком по нен ти, пред став ља
сас тав ни део струк ту ре ин тер не кон трол не. Ви -
сок ква ли тет до ку мен та ци је омо гућава ефи кас -
но са оп шта ва ње про пи са них про це ду ра кон тро -
ле у це лој орга ни за ци ји то ком вре ме на. До ку -
мен та ци ја омо гућава дос лед но из врша ва ње и
мо ни то ринг кон тро ла, омо гућава да се ин тер на
кон тро ла ин сти ту ци о на ли зу је, по ста не део сис -
те ма, да се мање осла ња на струч ност и мар љи -
вост по је ди них за пос ле них. Када ре ви зор диз ај -

ни ра своју контролну документацију, треба да
размисли да ли је у стању да оствари ове шире
циљеве. 

Да би се про цес олак шао, може се ко рис ти ти
и ком пју те ри зо ва на до ку мен та ци ја. При ли ком
одлу чи ва ња о на јбо љем на чи ну за до ку мен то ва -
ње кон тро ле на ни воу ак тив нос ти, до бар при -
нцип је да „фор ма сле ди функ ци ју“. Тре ба во ди ти 
ра чу на о томе да је сврха до ку мен та ци је да опи -
ше ре ви зор ско раз уме ва ње како сис тем об ра де
на ни воу ак тив нос ти функ ци о ни ше и да то раз -
уме ва ње ко рис ти у оце њи ва њу ефек тив нос ти
про јек та ње го ве укуп не струк ту ре кон тро ле. Без
об зи ра на фор му коју ко рис ти за до ку мен то ва ње 
кон тро ла на ни воу ак тив нос ти, ако се при држа -
ва одређених кључ них при нци па, они ће ре ви зо -
ру омо гућити да то схва ти и да смисао пренесе на 
директнији, ефективнији начин. У наставку је
указано на та кључна начела документовања.

Про цес до ку мен то ва ња диз ај ни ра нос ти ин -
тер не кон тро ле об ич но под ра зу ме ва сле деће
кораке:

1. Одлу чи ва ње о циљу (ци ље ви ма) за до ку -
мен та ци ју. На при мер, да ли се до ку мен та -
ци ја при пре ма ис кљу чи во за ре ви зо ра
(про јек тни тим) да би била усаг ла ше на са
за хте ви ма про це не ин тер не кон тро ле;
или се жели да до ку мен та ци ја буде дис -
три бу и ра на у ком па ни ји да би се са оп шти -
ле про це ду ре кон тро ле и одго вор нос ти.

2. Одређива ње сад ржа ја не опход ног да би се
по сти гао циљ ре ви зо ра или про јек тног
тима који врши оце ну ефек тив нос ти ин -
тер не кон тро ле.

3. Одлу чи ва ње које до ку мен та ци о не тех ни -
ке на јви ше одго ва ра ју са оп шта ва њу сад -
ржа ја ре ви зо ра и слу же по треб ним функ -
ци ја ма.

4. Ди зај ни ра ње по је ди нач них ака та или све -
у куп не до ку мен та ци о не ар хи тек ту ре. Без
об зи ра на то која до ку мен та ци о на тех ни -
ка се ко рис ти ти, ре ви зор мора да диз ај ни -
ра по је ди нач на акта или по ста ви основ не
смер ни це за њи хо во ства ра ње. Такође, ре -
ви зор би тре ба ло да утврди како су по је -
ди ни до ку мен ти међусоб но по ве за ни, то
јест це ло куп ну до ку мен та ци о ну ар хи тек -
ту ру. Ово осмиш ља ва ње и диз ај ни ра ње
по је ди нач них до ку ме на та и укуп не ар хи -
тек ту ре је флу и дан про цес у ко јем је дан
диз ајн ути че на диз ајн дру гог до ку мен та.
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Када се про јек ту је до ку мен та ци ја ин тер не
кон тро ле, раз мат ра ју се сле деће функ ци о нал не
ка рак те рис ти ке које тре ба да укљу че:
• Спо соб ност снаб де ва ња. До ку мен та ци ја би

тре ба ло да буде у ста њу да олак ша ажу ри ра ње
и одржа ва ње по слов них про це са, као и про ме -
не кон тро ла то ком вре ме на;

• Лакоћа пре гле да. До ку мен та ци ја ин тер не кон -
тро ле тре ба да буде диз ај ни ра на на при ја тан
на чин. За сврхе усаг ла ше нос ти коју спро во ди
про јек тни тим или спољ ни ре ви зо ри, до ку -
мен та ци ја тре ба да омо гући:
• лаку про це ну ефи кас нос ти диз ај на ин тер -

не кон тро ле,
• лак ше тес ти ра ње кон тро ла;

• При куп ља ње ин фор ма ци ја. Кре и ра ње нове
или ажу ри ра ње по сто јеће до ку мен та ци је за -
хте ва од људи да при ку пе ин фор ма ци је о по -
слов ним про це си ма ком па ни је и кон тро ла ма.
Ме то де до ку мен то ва ња ре ви зо ра тре ба да
пре поз на ју ову по тре бу и, уко ли ко је могуће,
олак ша ју при бав ља ње и унос по треб них ин -
фор ма ци ја ради кре и ра ња одго ва ра јуће до ку -
мен та ци је.

Пре ма за хте ву па раг ра фа 42. PCAOB Auditing
Standard No. 2 сле деће ин фор ма ци је тре ба да
буду укљу че не у до ку мен та ци ју ру тин ских
транс акција:
• диз ајн кон тро ла над свим ре ле ван тним тврд -

ња ма које се од но се на све зна чај не ра чу не и
об е ло да ње не ин фор ма ци је у фи нан сиј ским
из веш та ји ма. До ку мен та ци ја тре ба да сад ржи
пет ком по нен ти ин тер не кон тро ле над фи нан -
сиј ским из веш та ва њем;

• ин фор ма ци је о томе како се ини ци ра ју зна чај -
не транс акције, одоб ра ва ју, еви ден ти ра ју,
обрађују и како се из веш та ва о њима;

• до вољ но ин фор ма ци ја о току транс акција да
би се иден ти фи ко ва ле тач ке у ко ји ма на ста ју
ма те ри јал но зна чај не греш ке које се могу де -
си ти услед гре ша ка или пре ва ра;

• диз ај ни ра не кон тро ле за спре ча ва ње или от -
кри ва ње пре ва ра, укљу чу јући и оно га ко врши
кон тро ле и одго ва ра јуће раз два ја ње дуж нос ти.

5. Врсте тех ни ка до ку мен то ва ња

У ре ви зиј ској прак си об ич но су по зна те три
тех ни ке до ку мен то ва ња ин тер них кон тро ла: до -
ку мен то ва ње ди јаг ра мом тока, на ра тив но и чек
лис та ма ин тер не кон тро ле. Међутим, када се
ради само о кон тро ла ма над фи нан сиј ским из -
веш та ва њем, умес то упит ни ка ин тер них кон -
тро ла уве ден је сис тем мат рич ног до ку мен то ва -
ња. Он је по стао ак ту е лан до но ше њем Sar -

banes-Oxley за ко на, иако је био и раније ка рак те -
рис ти чан само за финансијско из веш та ва ње.

5.1. Ди јаг ра ми тока

То ко ви ди јаг ра ма омо гућава ју да се гра фич -
ки опи ше уку пан ток об ра де ин фор ма ци ја за
транс акцију или гру пу транс акција. Мар ке ри на
ди јаг ра му тока могу да се ко рис те да озна че тач -
ке у току где се из врша ва ју кон трол не про це ду ре 
и да се оне по ве жу са са мим опи сом кон трол них
про це ду ра. На ди јаг ра му тока могу бити уг -
рађени на ра тив ни опи си који чи та о цу на вишем
нивоу пружају детаљније информације.

Ди јаг ра ми тока има ју пред нос ти и мане.
Пред нос ти се од но се ве о ма ефи кас но сни ма ње
це ло куп ног тока ин фор ма ци ја и на лако пре поз -
на ва ње та ча ка у току про це са где се могу по ја ви -
ти греш ке и где тре ба да буду ло ци ра не кон трол -
не про це ду ре. Ова ин фор ма ци ја по ма же у про це -
ни ефи кас нос ти диз ај на и утврђива њу кон тро ле
која треба да се тестира.

Не дос та ци ове ме то де до ку мен то ва ња су
што не може да сни ма све еле мен те по треб не до -
ку мен та ци је или пру жа не опхо дан де та љан опис 
про це ду ра кон тро ле. Због тога мора бити до пу -
њен дру гим тех ни ка ма документовања.

Праћење тока ин фор ма ци ја. Ра чу но во -
дстве ни при руч ни ци и дру ги тра ди ци о нал ни на -
чи ни до ку мен то ва ња ра чу но во дстве них про це -
са чес то се фо ку си ра ју на ток до ку ме на та кроз
сис тем. На при мер, ако се по пу ни об ра зац као до -
ку мент о при је му си ро ви на, је дан при ступ до ку -
мен то ва њу пред став ља ло би праћење об ра де на
осно ву тог об рас ца. Да би се раз уме ле кон тро ле
на ни воу ак тив нос ти, об ич но је ефек тив ни је
пра ти ти ток ин фор ма ци ја, а не ток до ку ме на та.
Праћењем тока ин фор ма ци ја лак ше се иден ти -
фи ку ју про це си који ме ња ју те ин фор ма ци је.
Увек када се информација измени, настаје ризик
од грешке у систему и тај ризик се мора кон тро -
ли са ти.

Да би се ре ви зор фо ку си рао на ток ин фор ма -
ци ја, тре ба да по ку ша да ради уна зад, по чев од
уно ше ња у глав ну књи гу. Тако ће до би ти одго во -
ре на низ пи та ња чији циљ је утврђива ње ин фор -
ма ци ја које су ство ре не то ком про це са и на чи на
на који су обрађене. На пример: 
• Шта је уне то као за ду же ње за за ли хе и шта је

књи же но као одоб ре ње?
Ме сеч не на бав ке.

• Како је на ста ла та ин фор ма ци ја?
То је аку му ли са ње ин ди ви ду ал них транс -

акција то ком месеца.
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• Како је на ста ла ин фор ма ци ја која се од но си на
ин ди ви ду ал не транс акције?

Фак ту ре су усклађене са при мље ним из веш -
та ји ма и ку пов ним на ло зи ма и уне те у сис тем на
осно ву ре ал ног времена.

У овом крат ком при ме ру ре ви зор је брзо
утврдио како је ин фор ма ци ја на ста ла и како је
обрађена, од ини ци ра ња до уно ше ња у глав ну
књи гу. Чи ње ни ца да је је дан при ме рак ку пов ног
на ло га по слат про дав цу или да про из вод ни ме -
на џе ри до би ја ју ажу ри ра не под ат ке о пријему
сировина није разматрана.

Де фи ни са ње гра ни ца сис те ма. Ра чу но во -
дстве ни сис те ми има ју гра ни це и важ но је да их
ре ви зор јас но де фи ни ше. Про це ду ре кон тро ле
суб јек та по чи њу на пе ри мет ру његовог ра чу но -
во дстве ног система.

На при мер, ку по ви на си ро ви на може да по -
чне када суб је кат по ру чи си ро ви не. Тај про цес се
на став ља кроз из бор про дав ца, па ко ва ње и от -
пре ма ње про из во да. На кра ју, суб је кат до би је
материјал у складу на наруџбином.

Пре ма овом сце на ри ју, кон тро ле суб јек та по -
чи њу када он при ми робу. Ра зум но би било даље
про ши ри ти сис тем кон тро ле на го ре, на при мер,
до про це ду ра про дав ца за ода бир и паковање
сировина.

За наше по тре бе, гра ни ца сис те ма ра чу но во -
дства на ни воу ак тив нос ти де фи ни са на је као
тач ка на ко јој се ин фор ма ци ја о транс акцији
одоб ра ва и ау то ри зу је и у ко јој има фор мат који
се може ко рис ти ти за ра чу но во дстве не по тре бе
(нпр. омо гућава уно ше ње као задужење или
књи же ње у корист).

Ова де фи ни ци ја гра ни це ра чу но во дстве ног
сис те ма има више важ них им пли ка ци ја. Као „чу -
вар“ сис те ма, гра ни ца сис те ма мора да укљу чи
по ли ти ке и про це ду ре кон тро ле како би се
обезбедило да:
• само ва лид не, ау то ри зо ва не транс акције могу

да уђу у ток об ра де;
• све ва лид не, ау то ри зо ва не транс акције буду

при куп ље не за об ра ду;
• ра чу но во дстве не ин фор ма ци је које су при куп -

ље не тач но одра жа ва ју усло ве транс акције.
До ку мен та ци ја о кон тро ла ма на ни воу ак -

тив нос ти тре ба да об ухва ти опис по ли ти ка и
про це ду ра кон тро ле које ис пу ња ва ју ове ци ље ве 
контроле у смислу границе.

Тран сак ци је које нису ва лид не и које нису ау -
то ри зо ва не могу се укљу чи ти у сис тем на било
ко јем мес ту у про це су. Зато је кон трол на гра ни ца 
опи са на као пе ри ме тар који об ухва та чи тав ток

об ра де. На при мер, кон тро ле тре ба да по сто је да
би се об ез бе ди ло да не а у то ри зо ва ни уно си у
днев ну књи гу не буду уне ти ди рек тно у глав ну
књи гу, чиме би се за о би шао ток об ра де и кон тро -
ле уграђене у тај ток. Гра ни ца се одређује на кон
што се утврди да ва лид на транс акција по сто ји,
на мес ту где је ин фор ма ци ја при ка за на у фор ми
која сад ржи ра чу но во дстве ну ин фор ма ци ју. До
тога до ла зи, на при мер, на кон што особље
субјекта усклади примљене извештаје и ку пов -
ни налог са фактуром продавца. 

Тран сак ци је на суп рот догађаји ма. Ра чу но -
во дстве ни под а ци могу бити ге не ри са ни било из 
транс акција било из догађаја. До сада су раз мат -
ра не кон трол не им пли ка ци је ве за не за по слов не 
транс акције, на при мер, ку по ви ну си ро ви на. Али
шта је са еви ден ти ра њем трош ко ва амор ти за ци -
је? Про цес об ра чу на и об јав љи ва ња трош ко ва
амор ти за ци је по креће се из транс акције, а не од
ек стер не стран ке, већ из неког догађаја, про те -
ком времена.

Ци ље ви кон тро ле које се од но се на догађаје
исти су као и они у вези са транс акциј а ма.
Међутим, на чи ни на који се ти ци ље ви по сти жу
об ич но ва ри ра ју. На гра ни ци, транс акције се об -
ич но кон тро ли шу у ре ал ном вре ме ну, на осно ву
транс акције. Одго ва ра јуће овлашћење за сва ку
транс акцију је кри тич но. Догађаји могу бити из -
аз ва ни про то ком вре ме на. На при мер, еви ден ти -
ра ње трош ко ва амор ти за ци је по креће се до лас -
ком кра ја ме се ца. Овлашћење за сва ки по је ди -
нач ни догађај није то ли ко кри тич но. Обра да
догађаја може се по кре ну ти и од са мог сис те ма.
Пос ту пак кон тро ле об ич но се врши на кон
догађаја, а не у вре ме када се догађај обрађује. На
при мер, кон тро лер може про ве ри ти глав ну књи -
гу како би об ез бе дио да амортизација буде
евидентирана једном и само једном.

5.2. На ра тив ни опис

На ра ци ја је јед нос тав но опис ко ра ка за об ра -
ду ин фор ма ци ја и по ве за них кон тро ла. Ти пич но, 
ова ин фор ма ци ја се пред став ља као ли не а ран
текст, мада је могуће укљу чи ти не тек сту ал не
еле мен те (на при мер, мул ти ме ди јал не да то те -
ке)??, или из гра ди це ло куп ну до ку мен та ци ју ар -
хи тек ту ру која је нелинеарна.

На ра тив ни, од но сно тек сту ал ни опи си,
такође, има ју пред нос ти и мане. Пред ност на ра -
тив ног опи са за уо би ча је не кон тро ле на ни воу
ак тив нос ти је то што је то на јфлек си бил ни ји ме -
тод од при мар них ме то да до ку мен та ци је. Це ло -
куп на струк ту ра опи си ва ња може да по слу жи за
раз не при мар не ци ље ве. На при мер, може се

94______________________________________________________________________________________ РАЧУНОВОДСТВО 1/2015



орга ни зо ва ти праћење то ко ва транс акција или
праћење од но са ри зи ка и кон трол них ци ље ва.
Опи сом се могу ве о ма ефи кас но пред ста ви ти то -
ко ви про це са и кон тро ла. Доб ро на пи сани на ра -
ти ви о томе како се под а ци обрађују и кон тро ли -
шу ће об ез бе ди ти при род ну пред ност у раз мат -
ра њу ре ви зор ске про це не це ло куп ног диз ај на
ефикасности система. Ова метода до ку мен то ва -
ња одлична је за подршку графичког дијаграма и 
мат ри ца. 

С дру ге стра не, на ра ти ви има ју и одређене
мане. Они могу бити ре ла тив но не флек си би лан
и крут на чин до ку мен то ва ња. Када је орга ни за -
ци о на шема јед ном опи са на, теш ко је ту шему ре -
ор га ни зо ва ти да слу жи у дру ге, раз ли чи те сврхе.
На при мер, на ра тив ни опи си усме ре ни на помоћ
ек стер ним ре ви зо ри ма да про це не ефек тив ност
диз ај на кон тро ле, мож да неће бити ко рис ни за
за пос ле не који тре ба да зна ју за које про це ду ре
су одго вор ни, осим ако се на ра ти ви у по тпу нос ти 
по но во не на пи шу. За тим, због ста тич ке при ро де 
ме ди ја, на ра тив ни опи си могу бити теш ки за
одржа ва ње и ажу ри ра ње, како про це са тако и
кон трол них про ме на. Нар тив ни опи си лако могу 
да се ’’на ду ва ју’’, али то сма њу је њи хо ву ефи кас -
ност. На ра ти ви могу да се ко рис те за сни ма ње
свих ин фор ма ци ја, али пре ви ше ин фор ма ци ја и
текста доводе до губитка фокуса и узрокују
конфузију.

5.3. Мат ри це

Мат ри ца је та бе ла која се сас то ји од ре до ва и
ко ло на. То је дво ди мен зи о нал на рад на та бе ла
која по ве зу је скуп не за вис них про мен љи вих са
ску пом за вис них про мен љи вих (ва ри јаб ли). Ти -
пич но кон трол ни по ступ ци об ухва та ју не за вис -
не про мен љи ве, док за вис не про мен љи ве пред -
став ља ју раз ли чи те под ат ке о контролним
поступцима захтеваним документовањем.

Пред нос ти овог вида до ку мен то ва ња огле -
да ју се у ве о ма ефи кас ном на чи ну при ка зи ва ња
од но са или веза између еле ме на та, на при мер,
веза између кон трол них по сту па ка и по ве за них
тврдњи у фи нан сиј ским из веш та ји ма. Овим ме -
то дом врши се ефи кас но струк ту и ра ње и сни ма -
ње и са оп шта ва ње ин фор ма ци ја о ин фор ма ци о -
ним про це си ма и кон тро ла ма, чиме се до во де у
везу мно ге ин фор ма ци је. Ме тод је рела тив но лак 
за одржавање и ажурирање.

Мат ри ца има и сво је сла бос ти. Она тешко
може да „види“ општи ток транс акција и про це -
ни ефи кас ност диз ај на кон тро ле. За тим, лако се
до ку мен ту је пре ви ше де та ља, чинећи мат ри цу
не зграп ном за рад и кон фуз ном.

При ка зи ва ње кон крет них при ме ра до ку мен -
то ва ња пу тем мат ри це, фло у чар та и на ра ти ва
пре ва зи ла зи обим овог рада, због чега при ме ри
и нису овде илустровани. 

Зак љу чак

За по тре бе тес ти ра ња и ева лу а ци је ин тер не
кон тро ле над фи нан сиј ским из веш та ва њем пре -
тход но је не опход но из врши ти до ку мен то ва ње
ин тер них кон тро ла. До ку мен то ва ње ин тер них
кон тро ла под ра зу ме ва и про це ну до ку мен та ци је 
ин тер них кон тро ла ком па ни је. У том циљу ре ви -
зор или про јек тни тим тре ба да сас та ве ак ци о ни
план за про це ну по сто јеће до ку мен та ци је. Пот -
реб но је утврди ти да ли је по сто јећа до ку мен та -
ци ја довољна за евалуацију и план тестирања
оперативне ефикасности интерне контроле. 

Не оп ход но је утврди ти да по сто ји до ку мен -
та ци ја за све зна чај не кон трол не ци ље ве:
• ако до ку мен та ци ја не по сто ји, онда тре ба

утврди да ли: (а) кон тро ле не по сто је, или (б)
по сто је ад хоц или не фор мал не кон тро ле, али
нису до ку мен то ва не;

• ако се кон тро ле не по сто је, тре ба им пле мен ти -
ра ти диз ајн нове кон трол не про це ду ре;

• ако кон тро ле по сто је, али нису до ку мен то ва -
не, тре ба до ку мен то ва ти по сто јеће кон тро ле.

За тим, не опход но је утврди ти да ли до ку -
мен та ци ја сад ржи сле деће еле мен те:
• везу између кон трол ног циља и кон трол не по -

ли ти ке или про це ду ре;
• опис кон трол не по ли ти ке или про це ду ре ко -

јом се оства ру је кон трол ни циљ.

Ре ви зор тре ба да дође до ин фор ма ци ја о
транс акциј а ма, како се оне ини ци ра ју, еви ден ти -
ра ју, обрађују и како се о њима из веш та ва. У про -
це су тока транс акција ре ви зор тре ба да иден ти -
фи ку је тач ке где могу на ста ти ма те ри јал но зна -
чај не греш ке које могу да на сту пе услед греш ке
или пре ва ре. На да ље, у по ступ ку до ку мен та ци је
ре ви зор саз на је како се кон трол не про це ду ре
при ме њу ју, ко је одго во ран за обављање про це -
ду ра и колико често се процедуре об ав ља ју.
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др Зо ран
МИНОВСКИ*

Мере ње пер фор ман си
јав ног сек то ра**

Ре зи ме
 Ме ре ње пер фор ман си у јав ном сек то ру је про цес утврђива ња и пре зен то ва ња тре нут -
ног на прет ка у оства ри ва њу пре тход но утврђених ци ље ва. То се по сти же при меном раз -
ли чи тих мера и по ка за те ља који пред став ља ју ин ди ка то ре ефи кас нос ти и ефек тив нос -
ти орга ни за ци о них про це са, функ ци ја и за пос ле них који об ез беђују зна чај не ин фор ма ци је
о под ршци ме на џе ра у одлу чи ва њу и управ љању. Ме ре ње пер фор ман си у јав ном сек то ру
може да се раз ли ку је у за вис нос ти од ко ришћених де фи ни ци ја и ме то да. Пос то је раз ли ке
код ен ти те та у јав ном сек то ру у вези са врстама по ка за те ља које ко рис те при ме ре њу
пер фор ман си и сте пе на њи хо ве ин тег ри са нос ти у сис тем који пра ти пред виђену стра -
те ги ју.
 И по ред по зи тив них кре та ња у ме ре њу ква ли те та и на по ри ма за ње го во по бољ ша ње по -
сто је ми ни мал ни до ка зи да се де ша ва ју одређена по бољ ша ња ква ли те та. Ова чи ње ни ца
је у спре зи са по ли тичким трен дом, да већа транс па рен тност услу ге из јав ног сек то ра
ре зул ти ра већом одго вор ношћу и пру жа њем бо љег ква ли те та услу га. При томе, по бољ -
ша ња пер фор ман си по сти жу се пу тем спо љаш њег над зо ра, по бољ ша ва ња зна ња и веш -
ти на, ан га жо ва нос ти и по свећенос ти ко рис ни ци ма услу га, фи нан сиј ским и не фи нан сиј -
ским сти му лан си ма, по бољ ша ва њем ре гу ла ти ве и дру гим на чи ни ма.

Кључ не речи: ме ре ње пер фор ман си, јав ни сек тор, про грам ски бу џет, ин ди ка то ри о пер -
фор ман са ма, ефи кас ност, ефек тив ност, кон ти ну и ра но по бољ ша ва ње.

Увод

 Ме ре ње пер фор ман си у јав ном сек то ру је
кон ти ну и ран про цес при одређива њу ко ли ко
доб ро или лоше се спро во ди неки вла дин про -
грам. Овај про цес об ухва та кон ти ну и ра но су ми -
ра ње под а та ка о из врше ном про це су да се при об -

ра ди под а та ка до би је кон ста та ци ја о по стиг ну -
том на прет ку на кон оства ри ва ња про грам ских
ци ље ва. Инди ка то ри о пер фор ман са ма или мере
одређени су као стан дар ди за утврђива ње до које
мере су ови ци ље ви оства ре ни. Инди ка то ри за ме -
ре ње пер фор ман си могу бити зна чај ни по ка за те -
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*) Ре дов ни про фе сор Еко ном ског фа кул те та, Уни вер зи те та “Св. Ки рил и Ме то диј”, у Скоп љу
***) Овај на пис је об јав љен у Збор ни ку 44. сим по зи ју ма "Ра чу но во дстве но ре гу ла тор но окру же ње: под сти ца ји или огра ни че ње

при вред ног рас та"
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љи за вла де и доп ри не ти по бољ ша њу ефи кас нос -
ти, ефек тив нос ти и одго вор нос ти. 

 У овом раду биће речи о ме ре њу пер фор ман -
си у јав ном сек то ру пу тем саг ле да ва ња про грам -
ског бу џе ти ра ња и ње го вог оства ри ва ња, за тим
при ме ни сис те ма ме ре ње пер фор ман си у јав ном
сек то ру, ин ди ка то ри ма пер фор ман си, као и
одређеним про бле ми ма у вези са утврђива њем,
при ме ном ту ма че ња и из веш та ва њем о успеш -
нос ти по сло ва ња ен ти те та у јав ном сек то ру у
вези са по сти за њем унап ред по став ље них ци ље -
ва, као и на по ри ма у об лас ти њи хо вог по бољ ша -
ња са ци љем по сти за ња бо љег кван ти та тив ног и 
ква ли та тив ног за до во ље ња за хте ва у вези са јав -
ним по тре ба ма грађана. 

1. Бу џе ти ра ње и врсте бу џе та

 Већина вла да ши ром све та и да нас са чи ња ва
и об јав љу је го диш ње фи нан сиј ске бу џе те као
јав на до ку мен та. Пос то је три глав не фазе у бу -
џет ском про це су и то при пре ма, из врше ње и из -
веш та ва ње. У првој фази утврђују се при ори те ти
за тро ше ња сред ста ва на бази вла ди них фис кал -
них по ли ти ка. Бу џе ти су пла но ви за при хо де и
рас хо де идућег пе ри о да. При томе под не ти из -
веш тај као јав ни до ку мент на транс па рен тан на -
чин омо гућава вла ди да иден ти фи ку је њене на -
ме ре за фи нан си ра ње сред ста ва. Прид ржа ва ње
ових фис кал них по ли ти ка по сти же се у току фазе 
из врша ва ња. И у трећој фази, пу тем упо ред них
ана ли за, омо гућава се вла ди да иден ти фи ку је
њено по сло ва ње у од но су на одобрени буџет
чиме се сагледава и њена одговорност према
грађанима за коришћење средстава.

 Дис три бу ци ја бу џет ских ин фор ма ци ја омо -
гућава вла да ма да ин фор ми шу о сте пе ну до ког
се по кла па ре а ли за ци ја ње них сас тав них де ло ва
са пла ном и да об јас не те раз ли ке. Бу џе ти су на -
јваж ни ји из веш та ји који об јав љу ју вла де за ве -
ли ки број ек стер них ко рис ни ка. По ред фи нан -
сиј ских ин фор ма ци ја неке зем ље укљу чу ју мере
за ре а ли за ци ју који об ухва та ју ефек тив ност и
ефи кас ност у њи хо вим бу џет ским из веш та ји ма.
Одређене зем ље има ју спе ци фич не ме ха низ ме за 
сагледавање реалности исхода економских
предвиђања по ве за них са проценама прихода.

 Доб ром управ ља њу у јав ном сек то ру на јви -
ше доп ри но си фис кал на транс па рен тност. Она
тре ба да води ка јав ној рас пра ви о већини ин -
фор ма ци ја не опход них за кре и ра ње и ре зул та те
из фис кал не по ли ти ке, ја ча јући на тај на чин кре -

ди би ли тет и раз уме ва ње јав нос ти у вези са мак -
ро е ко ном ском политиком и направљеним из бо -
ром (одлука).

 Бу џет такође слу жи као кључ на алат ка за
фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу и чини глав -
ни сас тав ни део про це са који омо гућава вла дин
или пар ла мен тар ни над зор над фи нан сиј ским
ди мен зи ја ма по сло ва ња. За бу џет ску кон тро лу
већина вла да израђују бу џет у од но су на ре ал не
ком па ра тив не пла но ве пе ри о дич но у окви ру
буџетског периода, као и на крају фискалне
године.

 Пос то је раз ли чи те врсте бу џе та. Пре ма јед -
ној кла си фи ка ци ји по сто је: бу џет са ли ниј ским
став ка ма, про грам ски бу џет, бу џет за сно ван на
ре а ли за ци ји, бу џет за сно ван на нули, ду го роч ни
бу џет, крат ко роч ни бу џет, дво го диш њи бу џет,
ви ше го диш њи бу џет, сред њо роч ни фис кал ни
оквир, ка пи тал ни бу џет1. При томе на јви ше ко -
ришћени бу џет је бу џет са ли ниј ским став ка ма. У 
овом бу џе ту су на ве де не врсте рас хо да као што
су пла те, оста ле на кна де рада, на кна де за пре -
ков ре ме ни рад, пут ни днев ни рас хо ди, ко му ни -
ка ци ја и транс порт, по шта ри на, ко му нал не услу -
ге, го ри во, ма те ри јал, кан це ла риј ски ма те ри јал,
текуће одржа ва ње, итд. Ове врсте рас хо да могу,
шире по смат ра но, бити пла те за пос ле них, опе ра -
тив ни и ка пи тал ни рас хо ди. За кон ске или ад ми -
нис тра тив не контроле би могле да буду на мет -
ну те на пренос средстава са једне ставке на друге 
или између ширих категорија расхода.

Бу џет са ли ниј ским став ка ма је ре ла тив но
лак за упот ре бу и раз уме ва ње. Тако је при кла дан 
не само за држав не орга не, већ и за грађане. У по -
ли тич ком смис лу он је при вла чан због тога што
се не фо ку си ра на суш тин ска по ли тич ка пи та ња
или из бо ре. Доз во ље на је цен трал на кон тро ла
ин пу та тј. ис пла та го то ви не пре него што се она
ис ко рис ти. То су уни фор мне и све о бух ват не кон -
тро ле уве де не са циљем успостављања већег
надзора над јавним расходима.

Међутим, ре фор ме за ступ ље не у бу џет ском
про це су упућују на при ме не про грам ског бу џе та
и бу џе та за сно ва ног на реализацији. 

2. Бу џет за сно ван на ре а ли за ци ји и
про грам ски бу џет

 Бу џет за сно ван на реализ а ци ји став ља ак це -
нат на то шта у суш ти ни ради вла да умес то да се
фо ку си ра на из дат ке које плаћа. Пре ма томе, паж -
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ња је усме ре на на сре дства за оства ри ва ње по став -
ље них ци ље ва, на гла ша ва јући кла си фи ка ци ју ак -
тив нос ти у окви ру раз ли чи тих функ ци ја. Вла ди на
ек спан зи ја у САД по сле дру гог свет ског рата до ве -
ла је до повећања ин те ре со ва ња за пер фор ман се
јав ног сек то ра, са ци љем ефи кас ни јег ко ришћења
фи нан сиј ских сред ста ва. Фо кус је став љен на ак -
тив нос ти и ре зул та те, од но сно по сло ве који би
мог ли да буду иден ти фи ко ва ни и из ме ре ни. У вези 
са овим про и заш ли су број ни про бле ми, по себ но
на на ци о нал ном ни воу. Ме ре ње аут пу та вла ди них
опе ра ци ја и услу га је било не пре циз но. Инпу ти су
се мог ли лак ше ме ри ти, у од но су на аут пу те. Број -
на ис тра жи ва ња по ка за ла су ве ли ке ва ри ја ци је у
кључ ним тех ни ка ма ме ре ња пер фор ман си јав ног
сек то ра. Биле су уве де не и ста тис ти ке за ме ре ње
об и ма по сла, но нису по ка за ле успех у об лас ти
трош ко ва и пер фро ман си. Тако се ова ре фор ма по -
ка за ла као не е фи кас на.

 Бу џет засно ван на ре а ли за ци ји у суш ти ни је
про грам ски бу џет који пре зен ту је и мери ре а ли за -
ци ју и из врше ње ак тив нос ти са ци љем за до во ље -
ња по тре ба пред виђених у про гра ми ма, на при мер
број пре ве зе них пут ни ка, тоне пре ве зе ног угља,
број из врше них хи рур шких опе ра ци ја, број ака -
дем ских дип ло ма ца и др. Кон цепт је одли чан али
ње го во усва ја ње и при ме на су огра ни че ни због
одређених про бле ма који се јав ља ју при де фи ни са -
њу ре а ли за ци је и ње ног по ве зи ва ња са про гра ми -
ма и трош ко ви ма који у вези са њима на ста ју.

 Сле дећа фаза у бу џет ској ре фор ми у САД на -
гла си ла је про грам ско бу џе ти ра ње и пла ни ра ње.
Прог рам ско бу џе ти ра ње било је ко ришћено као
си но ним за бу џет за сно ван на пер фор ман си ма и
пла ни ра њу. При ово ме тре ба истаћи да се про -
грам са чи ња ва на ви шем ни воу ен ти те та и да се
може од но си ти на већи број орга ни за ци о них је -
ди ни ца. Прог рам ски бу џет је про цес у коме се рас -
хо ди про јек ту ју по одређеним про гра ми ма и ак -
тив нос ти ма за на ред ни бу џет ски пе ри од у коме
се за дате им пу те сред ста ва оче ку ју одређени аут -
пу ти (про из во да и услу га).2 Тако се про грам ско
бу џе ти ра ње више фо ку си ра ло пре ма будућнос ти, 
за раз ли ку од бу џе та ре а ли за ци је који је фо ку си -
ран на оно што се већ до го ди ло. Кључ ни еле мент
про грам ског бу џе та је ду го роч но пла ни ра ње, по -
став ља ње ци ље ва, иден ти фи ко ва ње про гра ма,
кван ти та тив на ана ли за (cost-benefit ана ли за),
као и ана ли за ефи кас нос ти. Пла ни ра ње се уо би -
ча је но ко рис ти да би се утврди ли ци ље ви и про -
гра ми, као и да би се по мог ло при њи хо вом оства -

ри ва њу. Прог ра ми ра ње ће помоћи у усме ра ва њу
на по ра за ефи кас но оства ри ва ње ци ље ва. Бу џе -
ти ра ње под ржа ва фи нан сиј ска про це на по треб -
них ре сур са тела за из врша ва ње тих пла но ва.

 Прог рам ски буџет је тер мин који се не кад ко -
рис тио као си но ним за бу џет на бази учи на ка.
Међутим, уо би ча је но овај тер мин се ко рис ти за об -
ли ке бу џе та који по ка зу ју укуп не трош ко ве у вези
са про гра ми ма или ак тив нос ти ма, не за вис но од
бро ја орга ни за ци о них је ди ни ца укљу че них у из -
врше ње раз ли чи тих ас пе ка та про гра ма или ак -
тив нос ти. Прог рам ски бу џе ти од но се се на основ -
на пи та ња, да ли уопште тре ба да по сто је про гра -
ми и како могу да се ало ци ра ју рет ки ре сур си
између кон ку рен тних про гра ма. Прог рам ски бу -
џет за сно ван је на одређеним ци ље ви ма вла де који 
могу да буду иден ти фи ко ва ни. Тако по сто је бу џет -
ски про гра ми као гру пе ак тив нос ти усме ре них на
оства ре ње ци ље ва вла де, на при мер кон тро ла за -
раз них бо лес ти, ис ко ре њи ва ње не пис ме нос ти и
си ро маш тва и др. Из ис кус тва раз ви је них зе ма ља
може се из вес ти за к љу чак да мали број вла да има
успеш не про грам ске бу џе те. 

 Зем ље у раз во ју и тран зи ци ји у окви ру раз ли -
чи тих еко но ми ја раз ли чи то ре ша ва ју на чин ме -
ре ња ре зул та та. Сва ка зем ља има раз ли чи ту еко -
ном ску раз ви је ност, раз ли чи то унут раш ње орга -
ни зо ва ње, раз ли чи те по ли тич ке орга ни за ци је и
раз ли чи те по ли тич ке и еко ном ске при ори те те.
Пре ма томе, не може сва ка зем ља иден тич но по -
став ља ти јав ни сек тор у служ би гра ђана. Ту је сва -
ка ко, при су тан про цес хар мо ни за ци је. Узми мо на
при мер зем ље Европ ске уни је, међу ко ји ма се ба -
ри је ре руше што је могуће више са ци љем оства -
ре ња уни вер зал нос ти сис те ма ме ре ња пер фор -
ман си јав ног сек то ра. Ово је сва ка ко про цес ево -
лу ци је и одви ја се спо ро, има јући у виду раз ли ке
које по сто је између зе ма ља чла ни ца. 

Истов ре ме но, може се го во ри ти о спе ци фич -
нос ти ма сва ке зем ље чла ни це, као и о об е леж ји -
ма ка рак те рис тич ним за све зем ље чла ни це.
Истра жи ва њи ма се утврђује ниво ис кус тва сва ке 
зем ље чла ни це ЕУ при им пле мен та ци ји сис те ма
за ме ре ње пер фор ман си пу тем ко ришћења ре ле -
ван тних ин ди ка то ра. За тим, ниво ис кус тва може 
да пред став ља на по ре зем ље чла ни це у прав цу
те мељ не ин тег ра ци је ин ди ка то ра о пер фор ман -
са ма, ис ти чући зем љу која је при мер на јбо ље
прак се на ни воу ЕУ3. При томе мали број зе ма ља
чла ни ца је усво јио сис тем за ме ре ње пер фор ман -
си у јав ном сек то ру у њи хо вим јав ним по ли ти ка -

Јавне фи нан си је ________________________________________________________________________________________________ 99

2) E.Wilson, S.Kattelus: Accounting for Governmental and Nonprofit Entities, McGraw Hill, Irwin, 2004, стр. 493.
3) Енглес ка је прва зем ља која је усво ји ла и им пле мен ти ра ла сис тем за ме ре ње пер фор ман си на при ме ру На ци о нал ног сис -

те ма здрав ља из 1990 го ди не. Де таљ ни је ви де ти: http://wwwj.audit-commission.gov.uk/



ма сре ди ном 90-тих, док је већи број им пле мен -
ти рао овај сис тем по чет ком 2000. го ди не. Прве
об лас ти за које су били раз ви је ни ин ди ка то ри
пер фор ман си биле су здра вство и за пос ле ност.
Зем ље као што су Енглес ка, Дан ска, Фин ска, Бел -
ги ја и Аустрија има ју ве ли ко ис кус тво у раз во ју и
употреби индикатора перформанси и нуде мно -
гоб р ој не интересантне идеје о будућем раз во ју и
побољшању националног система индикатора о
перформансама.

 Овак ве ре фор ме су ин те ре сан тне и за по -
бољ ша ње опе ра тив не ефи кас нос ти као и про мо -
ци ју одго вор нос ти усме ре не ка ре зул та ти ма. Ова 
ис кус тва има ју ве ли ки зна чај за ре фор ме у јав -
ном сек то ру и за зем ље у тран зи ци ји и зем ље у
раз во ју4. Пер фор ман сно бу џе ти ра ње такође
може до вес ти до ко рис них ин ди ка то ра за ефи -
кас ност и ква ли тет вла ди них транс акција. На
при мер, так ви ин ди ка то ри су: ква ли тет (мера за
услу ге: бла гов ре ме ност, при сту пач ност, учти -
вост и тач ност), за до во љство кли је на та (оце на
услу ге од стра не ко рис ни ка), про дук тив ност
(излаз са рада на један час), ефикасност (цена по
јединици производа или услуге).

3. Ме ре ње пер фор ман си 
у јав ном сек то ру

 Ме ре ње пер фор ман си пред став ља по сту пак
у коме јед на орга ни за ци ја успос тав ља па ра мет -
ре као вид окви ра у који се укљу чу ју одређени
про гра ми и ак тив нос ти да би се по стиг ли же ље -
ни ре зул та ти5. Сис тем ме ре ња ре зул та та под ра -
зу ме ва ева лу а ци ју пер фор ман си ин тер них опе -
ра ци ја, оце ну ме наџ мен та, кон тро лу на прет ка
при ли ком оства ри ва ња ци ље ва, стра теш ку
опре де ље ност као и доп ри нос ефи кас ној ало ка -
ци ји ре сур са6. Про цес ме ре ња ре зул та та чешће
за хте ва при ме ну ста тис тич ких до ка за да би се
утврдио на пре дак у по сти за њу одређених де фи -
ни са них организационих циљева. Основни циљ
мерења је побољшање перформанси ен ти те та у
будућности.

 Основ ни про блем са ко јом се су о ча ва ју вла де 
да нас је како ме ре ње пер фор ман си може да се
ком би ну је са оста лим јав ним инстру мен ти ма.
Тес но по ве за ни са ме ре њем су по јмо ви као што
су ин ди ка то ри, тар ге ти и сти му ла ци је. Инди ка -
то ри су под а ци који об ез беђују саз на ња о пер -
фор ман са ма, тар гет је циљ који се по став ља пер -
фор ман са ма, а сти му ла ци је слич но тар ге ти ма
охраб ру ју одређено по на ша ње. И по ред тога што
су у пи та њу по себ ни кон цеп ти који се раз ли ку ју,
они су ипак међусоб но по ве за ни у је ди нстве ни
сис тем ме ре ња. Пош то су број ни ци ље ви јав ног
сек то ра не јас ни, могуће је да ад ми нис тра тив ни
под а ци не иду у сус рет овак вим ци ље ви ма. Те -
куће постављени таргети од стране владе про -
узро ку ју два значајна проблема: произвољне
раз ли ке и могуће преваре.

 Ме ре ње пер фор ман си само је јед на ком по -
нен та управ ља ња пер фор ман са ма. Управ ља ње
пер фор ман си ма и њи хо во ме ре ње су два не раз -
двој на про це са која сле де у кон ти ну и те ту и њи -
хо ва веза је по врат ног ка рак те ра7. При ово ме ме -
ре ње пер фор ман си је само је дан ас пект управ ља -
ња орга ни за ци о ним пер фор ман са ма. Управ ља -
ње пер фор ман са ма ко рис ти ин фор ма ци је до би -
је не ме ре њем пер фор ман си у сврху ко ри го ва ња
про це са и про гра ма, за тим ре ви ди ра ња и мо ди -
фи ко ва ња ци ље ва и оче ки ва ња, ме ре ња про гре -
са пре ма њи хо вом дос тиг нућу (оства ри ва њу),
оце њи ва ња за пос ле них, опре де ље ња и оправ да -
ва ња ин вес ти ци ја итд. Пре ма одређеном бро ју
ау то ра “управ ља ње орга ни за ци о ним пер фор -
ман са ма не зна чи само ура ди ти по сао ис прав но,
већ зна чи ура ди ти пра ве ства ри на ис пра ван на -
чин”8. Управ ља ње пер фор ман са ма об ухва та ме -
то до ло ги је, мере, про це се, со фтвер ске ала те и
сис те ме за управ ља ње орга ни за ци о ним пер фор -
ман са ма. У овом смис лу пре ма дво ји ци ау то ра,
“пер фор ман се пред став ља ју ви ше ди мен зи о нал -
ни сис тем чије управ ља ње за ви си из ути ца ја раз -
ли чи тих фак то ра”9.

 До бар сис тем за управ ља ње орга ни за циј -
ским пер фор ман са ма у себи укљу чу је две ком по -
нен те јед ну која се од но си на за пос ле не и дру гу
која се од но си на функ ци о ни са ње сис те ма и про -
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це са, као и на иден ти фи ко ва ње и управ ља ње ве -
за ма и од но си ма између по је ди на ца, гру па и
орга ни за ци о них про це са. Управ ља ње пер фор -
ман са ма за раз ли ку од ме ре ња ре зул та та пред -
став ља про цес управ ља ња за оства ри ва ње орга -
ни за циј ске стра те ги је10. Од ефи кас ног система
за мерења перформанси очекује се да обезбеди
ре ле ван тне и јасне информације о:
• ка па ци те ту који сто ји на рас по ла га њу за пре -

узи ма ње неке ак тив нос ти;
• об и му ан га жо ва ња у том сме ру;
• ре зул та ти ма тих за ла га ња.

 Пос то ја ње ефи кас ног сис те ма за ме ре ње
пер фор ман си може да одиг ра зна чај ну уло гу и да 
буде од огром не помоћи ме наџ мен ту у про це су
при ла гођава ња и уче ња11.

 Основ ни кри те ри ју ми које тре ба да ис пу ња -
ва ју успеш ни сис те ми за ме ре ње пер фор ман си су:
• тре ба да буду по ве за ни са орга ни за ци о ном

стра те ги јом;
• тре ба да има ју ме ха ни зам по врат не везе и

могућност за ре ви зи ју;
• тре ба да буду сав ре ме ни;
• тре ба да буду сас тав ље ни из ре ал них и оствар -

љи вих мера;
• тре ба да буду јед нос тав ни и раз умљи ви.

 Ме на џе ри би тре ба ло да буду спо соб ни да
диз ај ни ра ју опти мал не сис те ме за ме ре ња орга -
ни за циј ских пер фор ман си. Изаб ра не мере тре -
ба ло би да за до во ље сле деће пре тпос тав ке12:
• тре ба да буде огра ни чен број мера, по жељ на су 

на јви ше три фи нан сиј ска и три не фи нан сиј ска 
по ка за те ља јер ако има пре ви ше мера, губи се
њи хов зна чај због пре за сићенос ти под а ци ма;

• не фи нан сиј ске мере тре ба да слу же као по ка за -
те љи будућих фи нан сиј ских ре зул та та или да
буду ин ди ка то ри будућег успе ха, а фи нан сиј ске 
мере су по ка за те љи про шлих ре зул та та;

• не фи нан сиј ске мере тре ба да пре овлађују да
би се омо гућио ком пле тан и јед нос та ван пре -
глед пер фор ман си и њи хо ва јед нос тав на ком -
па ра ци ја;

• сис тем ме ре ња пер фор ман си тре ба ло би да
буде ста би лан, а мере да ево лу и ра ју по сте пе -
но, чиме би се омо гућила кон зис тен тност у по -
на ша њу за пос ле них, као и свест о ду го роч нос -
ти ци ље ва;

• за пос ле ни би тре ба ло да се на грађују на осно -
ву по стиг ну тих ре зул та та ме ре них фи нан сиј -
ским и не фи нан сиј ским по ка за те љи ма.

Уо би ча је но је да се ефикас ност ен ти те та у јав -
ном сек то ру при ка зу је помоћу мо де ла који се сас -
то ји из ин пу та, аут пу та и ре зул та та. Инпу ти су ре -
сур си који се ко рис те да би се об ез бе дио про из вод
или услу га (на при мер опре ма, кад ро ви, но вац
итд.). Аутпути пред став ља ју ак тив нос ти које из -
врша ва ен ти тет, а на ме ње не су ко рис ни ци ма,
грађани ма (на при мер, број опе ра ци ја, број бол -
нич ких ле жа ја, број из да тих до ку ме на та па со ша).
Ре зул та ти пред став ља ју ути цај про из во да или
услу га на друш тво (на при мер, здра ви ја по пу ла ци -
ја, опис ме ња ва ње, без бед ни ји пу те ви итд.). Два
кључ на кри те ри ју ма за оце њи ва ње успеш нос ти у
јав ном сек то ру су ефи кас ност и ефек тив ност.
Ефек тив ност се мери пу тем од но са аут пу та или
пер фор ман си орга ни за ци је и ње них ци ље ва, а
ефи кас ност пу тем од но са ин пу та и аут пу та или из -
но са ин пу та и аут пу та по је ди ни ци.

 Два кључ на раз ло га за ме ре ње пер фор ман -
си су:
• об ез беђење основ них ин фор ма ци ја за по бољ -

ша ње управ ља ња у окви ру јав ног сек то ра и
• фор ми ра ње база за де фи ни ра ње одго вор нос ти.

 Један од глав них мо ти ва за ме ре ње пер фор -
ман си у јав ном сек то ру је унап ређење управ ља -
ња. У те о ри ји су при сут не раз ли ке између сле -
дећих ни воа пла ни ра ња и кон тро ле или до но ше -
ња одлу ка у оквиру једне организације:
• стра теш ко пла ни ра ње, које се од но си на дужи

рок има шири фо кус;
• ме наџ мент кон тро ла, која се фо ку си ра на

краћи рок је де таљ ни ја;
• кон тро ла за да та ка која се бави за да ци ма из

дан у дан и на јде таљ ни ја је у од но су на на ве де -
не ни вое пла ни ра ња и кон тро ле.

Кон вен ци о нал ни мо дел пла ни ра ња и кон -
тро ле об ухва та при сту пе као што су: ци ље ви,
пла но ви, тар ге ти, мо ни то ринг и кон тро ла. Тар -
ге ти пер фор ман се (из ме ре ни, вре мен ски од ре -
ђени ци ље ви) и мере ефи кас нос ти у вези са  овим 
ци ље вима су сас тав ни део овог про це са. Иако по -
сто ји по ли тич ки ути цај на про це се, овај мо дел је
ши ро ко при хваћен и користи се када се разматра 
уп рав ља ње у јавном сектору.

Ме ре њем ре зул та та, такође, може да се фор -
ми ра база за раз ре ша ва ње одго вор нос ти орга ни -
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за ци је у јав ном сек то ру. Орга ни за ци је у јав ном
сек то ру су одго вор не пре ма вла ди и пре ма јав -
нос ти за управ ља ње ре сур си ма који су им по ве -
ре ни. Одго вор ност може да се по смат ра као
услов за об јаш ње ње или оправ да ње оног што је
учи ње но у од но су на оно што је пла ни ра но.
Инфор ма ци је о одго вор нос ти, о пер фор ман са ма
ен ти те та у јав ном сек то ру, не опход не су за
грађане, за ко но да вство и над зор на тела, као и
ин вес ти то ре и по ве ри о це. Грађани могу бити на -
јви ше за ин те ре со ва ни за ре зул та те или ефек -
тив ност орга ни за ци је, а ин те рес за ко но дав них и
над зор них тела може бити за јед нич ки фо ку си -
ран на ин фор ма ци је о пер фор ман са ма, укљу чу -
јући ефи кас ност и поштење. Инвеститори и
кредитори могу бити првенствено за ин те ре со -
ва ни за финансијске информације које се односе
на ликвидност.

Упот ре ба ин фор ма ци ја о пер фор ман са ма у
го диш њим из веш та ји ма се повећала и по бољ ша -
ла то ком вре ме на. Иако су биле иден ти фи ко ва не 
и сла бос ти, еви ден тна је повећана упот ре ба ин -
фор ма ци ја у вези са ефи кас ношћу. Број пер фор -
ман си об е ло да ње них у го диш њим из веш та ји ма
зна чај но се повећао. Такође, из веш та ји но ви јег
пе ри о да став ља ју већи ак це нат на више мере
пер фор ман си тј. ефи кас нос ти и ефек тив нос ти
него на сас тав не де ло ве пер фор ман си ула за, из -
ла за и ре зул та та. По ред тога, из веш та ји тре ба да
буду ква ли тет ни јер су база за оце њи ва ње ефек -
тив нос ти. Ове про ме не од но се се на по бољ ша ње
и ука зу ју на ево лу ци ју из веш та ва ња о пер фор -
ман са ма и мож да ово пру жа наду за кон ти ну и ра -
но по бољ ша ва ње. Управ љач ки ала ти који се ко -
рис те у по бољ ша њу пер фор ман си омо гућава ју
управ ља ње укуп ним ква ли те том (Total quality
management - TQM), су: cost-benefit анализа, уп -
рав ља ње по на ша њем потрошача, ABC систем
(Ac tivity Based Costing) и систем урав но те же них
перспектива.

Управ ља ње укуп ним ква ли те том (TQM)
пред став ља при ступ који обећава по бољ ша ње
ква ли те та и ума ње ње трош ко ва. Де ве де се тих
го ди на два де се тог века у Евро пи, па ци јен ти, фи -
нан си је ри и вла де били су ве о ма за бри ну ти за
ква ли тет здра встве них услу га. Ко ришћени су
раз ли чи ти при сту пи да би се об ез бе дио бољи

ква ли тет; међутим, нису сви били успеш ни. Неке 
ев роп ске бол ни це су при ме ни ле13 овај сис тем и у
по сто јећим усло ви ма су по стиг ле одређени ус -
пех. Мож да је на јус пеш ни је TQM бол нич ког про г -
ра ма било оно на Reiner de Graaf Gasthius у Хо лан -
ди ји. Овај при ступ није лак за им пле мен ти ра ње.
Па ипак, на уче не су неке лек ци је из ев роп ских
здра встве них орга ни за ци ја, при чему примена
приступа осигурава одржавање ка рак те рис ти ка
које се односе на квалитет об ез бе ђе них услуга.

Ре пуб ли ка Фран цус ка је им пле мен ти ра ла
ак ре ди та ци ју пу тем на ред би Вла де у 1996. го ди -
ни која од здра встве них уста но ва (јав них и при -
ват них) за хте ва да учес тву ју у спо љаш ној ева лу -
а ци ји за ак ре ди та ци ју да би об ез бе ди ли кон ти -
ну и тет ква ли те та и без бед нос ти здра встве них
услу га14. Акредитација је ре а ли зо ва на пу тем На -
ци о нал не аген ци је за ак ре ди та ци ју и ева лу а ци ју
здрав ља (ANAES - Agence Nationale d Accreditation
et Evaluation en Sante) у чију одго вор ност спа да
раз вој стан дар да, њи хо во диз ај ни ра ње и им пле -
мен та ци ја ак ре ди та ци о ног про це са. Про цес ак -
ре ди та ци је од но си се на све ак тив нос ти здра -
встве не уста но ве ве за не ди рек тно или ин ди рек -
тно за трет ман па ци је на та у здра встве ној ин сти -
ту ци ји, на при мер, ло гис тич ки сек тор, тех нич ка
служ ба и оста ло15. 

Јавне бол ни це су увек кри ти ко ва не због ло -
шег ква ли те та услу га. Због тога су мно ге бол ни -
це спрем не (на при мер, јав не бол ни це у Ма у ри -
ци ју су)16 да при ме не сис тем за управ ља ње укуп -
ним ква ли те том као глав не смернице за по бољ -
ша ња квалитета.

Анализа трош ко ви-ко рис ти пред став ља базу
за одлу чи ва ње да ли се про јект може спро вес ти.
Дру гим ре чи ма, про јект про ла зи ако ова ана ли за
по ка же да су ко рис ти веће од трош ко ва. Пред ност
ове ана ли зе је њена транс па рен тност која на гла -
ша ва одго вор ност, от кри ва јући где су одлу ке усаг -
ла ше не са ана ли зом, као и ко хе рен тни оквир за са -
куп ља ње под а та ка, иден ти фи ка ци ју не дос тат ка у
ин фор ма ци ја ма и аг ре га ци ју ефе ка та који су раз -
ли чи ти пу тем упот ре бе вред нос ти нов ца (као
мере све у куп них ефе ка та одређеног про јек та).

Анализа трош ко ви-ко рис ти ши ро ко се ко -
рис ти у све ту, а у јав ном сек то ру ко рис те је вла -
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ди не аген ци је Ка на де, САД и оста лих држа ва, да
би се оце ни ли пред ло же ни вла ди ни про јек ти и
про ме не про пи са и по ли ти ка. То под ра зу ме ва да
ове ана ли зе прво оце њу ју трош ко ве и ко рис ти
пред ло же ног про јек та или по ли ти ке (као што су
про ме не про пи са), а за тим се одлу чу је да ли дате
про ме не тре ба да се спро во де пре ма одређеној
одлуци о сагласности са правилом за поређења
трошкова и користи.

 Сис тем ABC на ла зи све већу при ме ну и код
ен ти те та у јав ном сек то ру због тога што је ра ци -
о нал но ко ришћење сред ста ва унап ред пла ни ра -
но за из врша ва ње ак тив нос ти. Пу тем овог сис те -
ма боље се пра те трош ко ви по из врше ним ак -
тив нос ти ма и тач ни је се утврђују учин ци. На
кра ју пе ри о да ови ен ти те ти дос тав ља ју из веш -
та је о из врше ним за да ци ма да би оправ да ли на -
мен ски утро ше не ре сур се. Са мим тим што је овај
сис тем план ски и кон трол ни сис тем, успеш но
може да се усме ри ка оства ре њу тог циља. У
прак си по сто је број ни при ме ри за при ме ну сис -
те ма ABC у ен ти те ти ма јав ног сек то ра. На по ме -
нућемо само при ме ну овог сис те ма у САД, у кли -
ни ци за ди ја ли зу, Western Dialysis Clinic17. Ова
кли ни ка је непрофитна клиника за дијализу која
омогућава две врсте третмана: хемодијализу и
перитонијалну дијализу.

 Сис тем урав но те же них пер спек ти ва све
више се ко рис ти и у јав ном сек то ру. То је при ступ
који се од но си на им пле мен та ци ју успеш не и
ефек тив не стра те ги је вла де18. Вла ди на ин сти ту -
ци ја ове пер спек ти ве пре во ди у општи ком плекс
ме ре ња ре зул та та, чиме се омо гућава спро -
вођење и оства ри ва ње стра теш ких ци ље ва. При
томе, до ла зи до урав но те же ња фи нан сиј ских и
не фи нан сиј ских ци ље ва које ин сти ту ци ја тре ба
да по стиг не. Овај сис тем пред став ља стра теш ки
кон текст про це са из град ње на ци о нал не стра те -
ги је и ак ци о них пла но ва за раз вој одређених под -
руч ја друш тве ног и еко ном ског жи во та дате
држа ве, као и при ме ну стра теш ког пла ни ра ња
про це са из врше ња бу џе та за сно ва ног на про гра -
му. У све у куп ном по ступ ку грађења окви ра урав -
но те же них пер спек ти ва по себ ну паж њу за узи ма
про блем де фи ни са ња по ка за те ља успеш нос ти и
циљ них вред нос ти за сва ки по став ље ни циљ у
окви ру сва ке пер спек ти ве. На и ме, пра вил но де -
фи ни са ни по ка за те љи пер фор ман си у јав ном сек -
то ру пред став ља ју базу за оце њи ва ње ре а ли за ци -
је утврђене стра те ги је.

 Такође, тре ба на по ме ну ти да по сто је до ми -
ни ра јући кон цеп ти за управ ља ње орга ни за ци о -
ним пер фор ман са ма у прак си, као што су мат ри -
ца ме ре ња пер фор ман си, пи ра ми да пер фор ман -
си, сис тем ре зул та та-де тер ми нан ти, призма
перформанси, и други концепти. 

4. Инди ка то ри за ме ре ње пер фор ман си у
јав ном сек то ру

 Ме ре ње пер фор ман си у јав ном сек то ру је
од ве ли ког зна ча ја за не про фит не орга ни за ци -
је у јав ном сек то ру. Ме ре ње се ис ка зу је ин ди ка -
то ри ма међу ко ји ма су ин ди ка то ри по ве за ни за 
људ ским ре сур са ма на јваж ни ји и об ухва та ју
функ ци је, опе ра ци је и стра те ги је. Ме ре ње
функ ци ја об ухва та ме ре ње ефи кас нос ти и
ефек тив нос ти за пос ле них (при ход, бо ло ва ње,
оси гу ра ње итд.). Опе ра тив не мере об ухва та ју
спе ци фич нос ти, као при ход по за пос ле ном и
шири опсег мера ефек тив нос ти по ве за них са
управ ља њем пер фор ман си ма и по враћајем ин -
вес ти ци ја. Стра теш ке мере по ве зу ју спо соб -
ност пре ма пред виђеним за хте ви ма и кључ ни
су део јез гра пла ни ра ња ак тив нос ти. Ба ри је ре
за ефи кас но ме ре ње укљу чу ју страх (одмаз да,
ва ри ја ци је и губ ље ње кон тро ле). По да ци се
могу са ку пи ти ко ришћењем при сту па одоз го
пре ма доле или одоз до на ви ше. Пи та ња која
тре ба да узе ти у об зир при спро вођењу ме то до -
ло ги је ме ре ња успеш нос ти пу тем ин ди ка то ра
укљу чу ју по ве зи ва ње аут пу та са ис хо ди ма,
ква ли тет под а та ка, ин ди ка тор зре лос ти и не -
сав рше нос ти.

 При ме ре њу пер фор ман си у вези са управ ља -
њем људ ским ре сур си ма паж ња се по свећује пер -
фор ман са ма људ ских ре сур са и више је усме ре на
на не про фит не орга ни за ци је чији трош ко ви
људ ских ре сур са (пла те, бе не фи ци је, об ука и раз -
вој) могу бити већи од 75% укуп них трош ко ва, а
при томе људ ски ре сур си ди рек тно ути чу на
ефи кас ност у поређењу са ка пи тал но ори јен ти -
са ним орга ни за ци ја ма чији трош ко ви рад не сна -
ге могу бити нижи од 15% укуп них трош ко ва.
Ме ре ње пер фор ман си људ ских ре сур са обухвата
три широке области: мерење функција, опе ра -
тив не и стратешке мере.

 Ме ре ње функ ци ја об ухва та, ме ре ње ефи кас -
нос ти и ефек тив нос ти као што су оства ре ни при -
ход, трош ко ви за пош ља ва ња и број жал би које

Јавне фи нан си је _______________________________________________________________________________________________ 103

17) T.D.West and D.A.West: “Applyng ABC to Healthcare”, Management Accounting, 1997, str.22-33, kao и Robert S. Kaplan, Anthony
A. Atkinson: Advanced Management Accounting, Prentice Hall, International Inc., 1998, стр. 116-119.

18) Niven P.R.,: Balanced Scorecard: Step by step for Government and Non-profit Agencies, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003, стр.
151.



има ју суш тин ски зна чај за ре ви зи ју и ра чу но во -
дстве них ци ље ва, а мало доп ри но се по бољ ша ва -
њу укуп них пер фор ман си. Пот реб ни под а ци
могу да укљу чу ју и бо ло ва ње (по не кад ко рис тан
по ка за тељ не за до во љства за пос ле них) и ко -
ришћење го диш њег одмо ра (као мера за ефи кас -
ну упот ре бу вре ме на и ин ди рек тна об а ве за).
Број при јав ље них не срећа, трош ко ви ин ва лид -
ског оси гу ра ња, трош ко ви об уке (поређење на -
став них ча со ва или трошкови по бољ ша ва ња
перформанси), промет кадрова и трошкови за
регрутовање, најчешће су анализирани.

 Опе ра тив не мере се од но се на про дук тив -
ност и про фи та бил ност (при ход по за пос ле ним,
опе ра тив ни трош ко ви по јед ном рад ном тиму)
што укљу чу је ши рок круг мера као што су Шус те -
ров ин декс људ ских ре сур са (Schuster’s Human
Resource Index) и ин декс ефек тив нос ти Фи лип -
со вих људ ских ре сур са (Phillips’ Human Resource
Effectiveness), који по ку ша ва ју да по ве жу управ -
ља ње људ ским ре сур си ма са пер фор ман са ма
целе орга ни за ци је. Мере ефек тив нос ти рад не
сна ге, на при мер ло кал не влас ти могу укљу чи ти
мере по ве за не са услу га ма кли је на та као што су
при ро да кон так та са кли јен том/за пос ле ним
(лич но, те ле фон, факс, елек трон ска по шта, по се -
та веб-стра не); ефи кас ност по зи ва (број про пуш -
те них сер вис них по зи ва); вре ме че ка ња при по -
зи ву, ко ришћење јав них сред ста ва (ба зе ни, му -
зе ји, биб ли о те ке, ме ре не трош ко ви ма по јед ној
по се ти), управ ља ње ефи кас ношћу хит них слу ча -
је ва, трош ко ви жал бе итд. При нос ин вес ти ци је
(ROI) све више се ко рис ти као мера вред нос ти
људ ских ре сур са. Успех про це са за пош ља ва ња,
уште де у по ступ ци ма за пош ља ва ња, реакција на
промене у пакету радних бенефиција, утицај
разних иницијатива, допринос радника у виду
предлога програма и сл. су могући индикатори
оперативних мера.

 Стра теш ке мере ори јен ти са не су пре ма
будућнос ти. Нај јед нос тав ни је, оне по ве зу ју
текућу спо соб ност на суп рот будућих за хте ва,
при ли ком иден ти фи ка ци је и ме ре ња ин те лек ту -
ал ног ка пи та ла по ве зу ју се људ ски ре сур си са на -
пред ним иде ја ма за управ ља ње зна њем и по -
став ља ју се људ ски ре сур си у сре диш те про це са
стра теш ког пла ни ра ња. Стра теш ке мере тре ба
да буду део про це са пла ни ра ња, спро вођене у
току вре ме на, уз спо соб ност одго вор ног лица
или група да се упоређују из године у годину и да
се повежу са текућим плановима.

 Рад на ме ра ма у вези са ква ли тетом со ци јал -
них услу га је у по рас ту. Мно ге од мера од но се се
на ад ми нис тра тив ну ефи кас ност (вре ме за про -
це си ра ње по за хте ви ма, сто па гре ша ка, вре ме
нуж но за одго вор на те ле фон). Са дру ге стра не је
за до во љство кли је на та које уо би ча је но није пре -
циз но из ме ре но, уз сла бо спро ве де не ан ке те, без
поређења упо ред них пе ри о да. У об лас ти мен тал -
ног здрав ља по сто је функ ци о нал не алат ке за
оце њи ва ње које се ко рис те за ме ре ње ква ли те та
жи во та на осно ву оно га што ин ди ка то ри де фи -
ни шу да је нор мал но. У основ ној об лас ти лич ног
здрав ља ино ва тив ни општи ле ка ри и спе ци ја -
лис ти пре ис пи ту ју како се спро во ди за шти та,
има јући у виду сис тем ски при ступ праћењу
кључ них ин ди ка то ра и мера ефи кас нос ти (ду жи -
на по се та па ци је на та, дани дос туп ни за пре глед
итд.) и ис хо да тј. мере исхода (процент па ци је на -
та са крвним притиском нижим од 160/95, про -
цент регистрованих пацијената са просечном
ХбА1 вредношћу нижом од 8%).

5. Врсте ин ди ка то ра за ме ре ње
пер фор ман си 

у јав ном сек то ру

 Нај зна чај ни ји фак то ри за ме ре ње пер фор -
ман си у јав ном сек то ру су: про дук тив ност/ре -
зул та ти из об ез беђене услу ге, тро шак/ефи кас -
ност, ква ли тет, за до во љство по тро ша ча х вред -
ност перформансе.

 Пре ма ис тра жи ва њу које се од но си на
Европ ску уни ју19, могу се на вес ти само неки по -
ка за те љи који су стан дар ди зо ва ни и ка те го ри зо -
ва ни у одређеним об лас ти ма у којима се при ме -
њу ју:

 Еко но ми ја и опо ре зи ва ње:
• % рас та БДП
• % го диш њег повећања но ми нал них за ра да
• % повећања ре ал них пла та
• % го диш ње про ме не про дук тив нос ти рада
• % повећања но ми нал них трош ко ва рада по је -

ди ни ци
• плат ни би ланс за јав ни дуг
• % нето об а ве зе Вла де
• про це нат укуп них об а ве за Вла де
• број кон тро ла по ре за

 За пос ле ност:
• број за пос ле них (%)
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• број за пос ле них по го ди на ма (%)
• број за пос ле них по полу (%)
• за пос ле ни са скраћеним рад ним вре ме ном
• јав на по трош ња у бор би про тив не за пос ле нос -

ти као про це нат из БДП
• ду го роч на не за пос ле ност до по тпу ног за пош -

ља ва ња по полу (%) 
Здра вство:

• по трош ња у јав ном здра вству као про це нат из
БДП

• по трош ња за јав но здра вство по ста нов ни ку
• док то ри на 1.000 ста нов ни ка
• смртни слу ча је ви на 1.000 ста нов ни ка
• ле жа ји за ин тен зив ну негу на 1.000 ста нов ни -

ка
• про сеч но вре ме утро ше но на ин тен зив ну негу
• оче ки ва ни жи вот ни век до 65 го ди на
• нова рађања

Обра зо ва ње:
• јав на по трош ња за об ра зо ва ње као про це нат

из БДП
• број на став них ча со ва за јед ну ака дем ску го -

ди ну
• про це нат ре гис тро ва них сту де на та по ни во и ма
• пер со нал ни ком пју те ри по сту ден ту
• про це нат шко ла са при сту пом ин тер не ту
• про це нат грађана који има ју се кун дар но об ра -

зо ва ње
• про це нат не пис ме них
• трош ко ви уни вер зи тет ског об ра зо ва ња по

сту ден ту
 Ме ре њу пер фор ман си при сту па се тако што

се фак тич ки ин ди ка то ри став ља ју у од нос са
унап ред утврђеном ба зом и тако се оце њу је њи -
хов ква ли тет. Као база најчешће се користе:
• пер фор ман се из пре тход не го ди не,
• тех нич ке раз ви је не стан дар де и нор ме,
• ци ље ви по став ље ни на по чет ку го ди не,
• ком па ра тив не пер фор ман се са је ди ни ца ма

исте орга ни за ци је ло ци ра не на раз ли чи тим
ге ог раф ским ре о ни ма,

• поређење са трош ко ви ма из при ват ног сек то ра.
Тре ба истаћи да тре ба чешће да се пре ис пи -

ту ју ин ди ка то ри и ре зул та ти и стал но да се усме -
ра ва ју на по ри ка њи хо вом усав рша ва њу. При
томе, не опход но је да се чешће пре ис пи ту ју и
усавршавају:
• ин ди ка то ри о пер фор ман са ма,

• сте пен у ко јем је при ступ ме ре ња сис те мат ски
и ба зи ран на пре вен ци ји,

• им пле мен та ци ја по бољ ша ња као ре зул тат
пре гле да них пре вен ци ја (ме сеч но, квар тал но,
по лу го диш ње, го диш ње, ви ше го диш ње).

 Фак то ри који ути чу на успеш ност ме ре ња
пер фор ман си су:
• ин те рес из аб ра них функ ци о не ра и ме на џе ра,
• спо соб ност за пос ле них,
• ре сур си рас по ло жи ви за по бољ ша ња,
• ја чи на уни ја јав не ад ми нис тра ци је,
• кул тур ни и со ци јал ни фак то ри.

При томе у кон крет ном ис тра жи ва њу тре ба
саг ле да ти доп ри нос сва ког од на ве де них фак то ра 
ини ци ја ти ва ма за управ ља ње пер фор ман са ма.

Сис тем ме ре ња пер фор ман си одређен је суш -
тин ским ак тив нос ти ма из на ве де них је ди ни ца о
по ступ ци ма из врша ва ња и по сти за ња циља.
Суштинске активности су:
• при куп ља ње ин фор ма ци ја,
• про це на и бо до ва ње,
• об јаш ње ња и по тврђива ња под а та ка пу тем

по се та ло ка ци је,
• по врат на спре га,
• пла ни ра ња ак тив нос ти,
• оста ло.

При томе, важ но је иден ти фи ко ва ти уло гу и
одго вор ност је ди ни ца у им пле мен та ци ји сис те -
ма ме ре ња пер фор ман си. У вези са струк ту ром
из веш та ва ња о ре ле ван тним је ди ни ца ма за ме -
ре ње пер фор ман си може се уочи ти озби љан про -
блем.

6. Огра ни че ња и раз ви ја ња ин ди ка то ра
пер фор ман са

 Кон цепт управ ља ња ре зул та ти ма фо ку си ра се 
на ак тив нос ти за пос ле них пре ма за хте ви ма вла де,
усме ре не на по сти за ње унап ред ут вр ђе них ци ље -
ва. Када су пла ни ра ња, бу џе ти ра ња и ме ре ње пер -
фор ман си по ве за на, онда не изо ста је успех ис ка -
зан доб рим ре зул та ти ма. 

Однос између про це са кре и ра ња по ли ти ка
пу тем стра теш ког пла на, бу џет ских за хте ва ре -
сур са за об ез беђива ње услу га, оства ри ва ња ци -
ље ва пла на, праћења опе ра ци ја и из веш та ва ња о
пер фор ман са ма, важ ни су за оце њи ва ње ефи кас -
нос ти, ефек тив нос ти и одго вор нос ти вла де20. У
на став ку сле ди илус тра ци ја о управ ља њу про це -
сом оства ри ва ња ре зул та та21.
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 Сли ка бр. 1 пред став ља гра фич ки при каз од -
но са између про це са кре и ра ња по ли тич ког ам -
би јен та пу тем стра теш ког пла на, пла ни ра ња ак -
тив нос ти, ме ре ња ре зул та та, бу џе ти ра ња ре зул -
та та, управ ља ња про це сом рада, оце не ре зул та -
та и на јзад из веш та ја о ре зул та ти ма. Одређене
ком по нен те су ори јен ти са не ка ре зул та ти ма ме -
ре ња ефи кас нос ти сис те ма и кри тич не су за
ефек тив ну ин тег ра ци ју бу џе ти ра ња, до но ше ње
одлу ка и ко му ни ка ци ју са грађани ма. Ови ин ди -
ка то ри тре ба да буду транс па рен тни, у окви ру
бу џет ских за хте ва, за тим при из врша ва њу бу џе -
та тре ба да буду у опе ра тив ним до ку мен ти ма и у
го диш њим из веш та ји ма. Уко ли ко су ме на џе ри
ко рис ти ли ефи кас не мере у току кон крет ног
периода и у различитим активностима (стра -
теш ко планирање), што је кључно за ин тег ри са -
но мерење ефикасности система, то треба ис -
таћи.

 Пос то ји убеђење да је страх на јвећа ба ри је ра
у раз ви ја њу пер фор ман си, и то страх лица која се
на ла зе у првим ре до ви ма и која об ез беђују ин -
фор ма ци је они ма ко ји ма одго ва ра ју (ме на џе ри,
по рес ки об вез ни ци, па и укуп на хи је рар хи ја) за
сред ста ва која могу бити упот реб ље на про тив
њих. Пос то ји такође за бри ну тост да мере об јав -
љи ва ња могу да воде ка про из вољ ном на ме та њу
не одго ва ра јућих кво та и ци ље ва. Ва ри ја ци је
такође могу бити про блем због тога што сва ки

про цес има неку при род ну ва ри ја ци ју. Пуб ли ко -
ва ње не ког ин ди ка то ра може да охраб ри не пот -
реб но при ла гођава ње по ку ша ју да се учи ни не -
што у вези са флук ту и ра њем или да из а зо ве ко -
мен тар или кри ти ку кад пер фор ман са јед нос тав -
но “под ба ци”. Такође, могуће је да на ста не гу би -
так кон тро ле око тога како су пер фор ман се пред -
став ље не када по сто ји очиг ле дан ин ди ка тор,
увек по сто је ва ри ја ци је миш ље ња у вези с тим
шта он зна чи и на рав но ту је и на кло ње ност на ро -
чи то орга ни за ци ја који има ју авер зи ју пре ма ри -
зи ку у смис лу раз ви ја ња сав рше них пер фор ман си 
из првог пута. Пос то је три кла се ин ди ка то ра: фак -
тич ки, за тим план ски, пред виђени и бу џет ски из -
но си које слу же за поређење и воде кон ти ну и ра -
ном по бољ ша ва њу као и про из вољ ни ну ме рич ки
тар ге ти који углав ном слу же за оце њи ва ње за -
пос ле них.

 Уо би ча је но по сто је три из во ра ин фор ма ци -
ја: рад но и миш ље ње кли јен та, ек спе ртско миш -
ље ње и про цес ме ре ња. У ин дус триј ским и ко -
мер ци јал ним сре ди на ма про цес ме ре ња до ми -
ни ра док миш ље ње за пос ле них и кли је на та при -
ка за но пу тем ис пи ти ва ња за до во љства може да
се про нађе и пуб ли ку је; но, веза између циља,
процеса и продукта је врло слаба.

 У не про фит ним орга ни за ци ја ма је об рнут
слу чај, по смат ра ње под а та ка за по тро ша ча/кли -
јен та по ве за но је са ци љем и аут пу том (ређе са
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ре зул та ти ма) више него ин фор ма ци је у вези са
са мим про це сом. Инфор ма ци је од ек спе ра та
могу бити пре то че не у мер не под ат ке пу тем кри -
те ри ју ма за оцењивање, и поред тога што се то не 
примењује често.

 Пре ма при сту пу од врха ка дну или од дна ка
врху от кри ва ње кључ них ин ди ка то ра тре ба да се
врши на осно ву саме ми си је и ви зи је (циљ). При
томе тре ба да се за пи та мо који су наши про из во -
ди и услу ге и који су наши кли јен ти, који су наши
по жељ ни ре зул та ти; који су про це си и ко об ез -
беђује те ре зул та те.

 Одго во ри могу бити сас вим јас ни; на при -
мер, у за вис нос ти од тога да ли је кли јент суб вен -
ци о ни ран од држа ве и шта је про из вод. Тре ба да
се до не се одлу ка о ме ра ма, из во ри ма под а та ка,
вре ме ну почетка сумирања података.

 Изво ри под а та ка такође, тре ба да буду де фи -
ни са ни. Сва ко тре ба да буде спо со бан да при ме -
њу је исту опе ра тив ну де фи ни ци ју из ис тог из во -
ра под а та ка при чему тре ба да се добију исти
резултати.

 Пре ма јед ној кла си фи ка ци ји, ин ди ка то ри се
могу под е ли ти на си гур не и несигурне.

 Сигурни ин ди ка то ри су они који си гур но ука -
зу ју на будуће догађаје. За до во љство за пос ле них
об ич но се смат ра водећим ин ди ка то ром за до во -
љства кли је на та. Водећи ин ди ка то ри има ју тен -
ден ци ју да до ми ни ра ју на ни ским ни во и ма као
одраз про це са у вези са по сти за њем ре зул та та; ме -
ња ју се на јчешће од дна ка врху. У сле дећој та бе ли
при ка за ни су водећи ин ди ка то ри:

Пред мет ана ли зе Инди ка тор 

Сег мент енер ге ти ка Сто па из губ ље них рад них дана

Ка па ци тет Со пстве на про це на

Тим ски рад Сто па усаг ла ше ност у раду

 Не си гур ни ин ди ка то ри об ич но по ка зу ју ко -
на чан ре зул тат де ло ва ња и ње гов за врше так.
Про фи та бил ност је не си гу ран ин ди ка тор про да -
је и трош ко ва. Овак ви ин ди ка то ри до ми ни ра ју
на ви шим ни во и ма орга ни за ци је.

 Као што сам про цес саз ре ва, тако и по ка за те -
љи који се ко рис те за ефи кас ност, такође, могу
да се ме ња ју. На при мер, јед на орга ни за ци ја
може да одлу чи да за врша ва ње ак тив нос ти или
рас по де ла ре зул та та до одређеног да ту ма пред -
став ља одговарајућу меру перформанси.

 Како про цес саз ре ва, ин ди ка тор се може раз -
ви ја ти на осно ву:
• про цен та ак ци ја за врше них пре пред виђеног

да ту ма,
• про цен та за врше них ак ци ја без про пус та на

било који пред виђени да тум у току про це са,
• про цен та за врше них ак ци ја тач но на пред -

виђени да тум,
• про сеч ног бро ја бру то дана по треб них за бла -

гов ре ме но (у року) за врша ва ње ак ци ја.
 Иако су вре ме ном иден ти фи ко ва не неке

сла бос ти ме ре ња пер фор ман си важ но је на по ме -
ну ти да је из ра же на повећана упот ре ба ин фор -
ма ци ја о ефи кас нос ти у го диш њим из веш та ји ма.
Број об е ло де њи ва ња је повећан у го диш њим из -
веш та ји ма, а став љен је већи ак це нат на ко -
ришћење ви ших мера пер фор ман си него на сас -
тав не де ло ве ре зул та та. По ред тога, го диш њи
из веш та ји на гла сак став ља ју на ква ли тет као
осно ву за оце њи ва ње ефи кас нос ти, ефек тив нос -
ти и одго вор нос ти. Ове и оста ле про ме не саг ле -
да не су као по бољ ша ње и мож да ука зу ју на ева -
лу а ци ју пер фор ман си у вези са извештавањем,
што упућује на оправдана очекивања у вези са
континуираним побољшањима.

 Када ко ми тен ти оче ку ју про на ла же ње сав -
рше ног ин ди ка то ра јав ља се не мо гућност ис пу -

Јавне фи нан си је _______________________________________________________________________________________________ 107



ња ва ња тог оче ки ва ња. Прог рес је могућ само
уко ли ко по сто ји при хва та ње да су сви под а ци
по греш ни, да не по сто је ап со лут не вред нос ти и
да ин ди ка то ри могу увек бити зло у пот реб ље ни.
Кре и ра ње кул ту ре по ве ре ња, са рад ње и ко ле ги -
јал нос ти ми ни ми зу је ве ро ват ноћу по ја ве не га -
тив них ефе ка та. При томе, по бољ ша ње пер фор -
ман си по сти же се пу тем спо љаш њег над зо ра, по -
бољ ша ња зна ња и веш ти на, ан га жо ва нос ти и по -
свећенос ти корисницима услуга, финансијским
и нефинансијским стимулансима, побољшањем
регулативе и на друге начине.

7. Ре ви зи ја пер фор ман си у јав ном сек то ру

 Ко ришћење ре ви зи ја пер фор ман си у јав ном
сек то ру јав ља се као ре зул тат кон ку рен ци је у
при ват ном сек то ру и ви со ких за хте ва за бо љим
управ ља њем у јав ном сек то ру. Пот ре ба за ефи -
кас ном и ефек тив ном орга ни за ци јом је при ори -
тет, јер на тај на чин може да се мак си ми зу је ко -
рис ност. Успеш ност ре ви зи је пер фор ман си ен -
ти те та об ез беђује ви со ки ква ли тет добара и
услуга усме ре них на задовољење потреба
потрошача.

 У јав ном сек то ру ре ви зи ја пер фор ман си по -
ста ла је ак ту ел на уз увођење но вог јав ног ме наџ -
мен та, који је про узро ко вао за хтев за ре фор ма ма 
у јав ном сек то ру, по осно ву ко јих се пре но се
одређени при нци пи управ ља ња из при ват ног у
јав ни сек тор. На ве де не ре фор ме по јед нос тав љу -
ју ад ми нис тра ти ра ње, по зи тив но де лу је на ин -
вес ти ци је ефи кас ност и ефек тив ност у јав ном
сек то ру. Ово такође, зна чи да је ме ре ње успеш -
нос ти орга ни за ци је нуж но и код ре фор ме јав ног
сек то ра.

 Ре ви зи ја пер фро ман си у јав ном сек то ру
може да буде стан дар ди зо ва на. Ре ви зи ја пер -
фор ман си је алат ка за управ ља ње која об ез -
беђује под ат ке и по врат не ин фор ма ци је о по -
бољ ша ва њу ре зул та та орга ни за ци је. Прег лед у
ре ви зи ји пер фор ман си није огра ни чен на фи -
нан сиј ско ра чу но во дство; он укљу чу је и про це ну 
орга ни за ци о не струк ту ре, стан дар де, про це ду -
ре, ме то де управ ља ња и оста ли ас пек те у
организацији који појединачно или заједнички
утичу на успешност организације.

 Ре ви зи ја пер форман си има за циљ да по бољ -
ша јав ну одго вор ност и да повећа ефи кас ност и
ефек тив ност функ ци ја и про гра ма управ ља ња.
Ипак, по што ре ви зи ја пер фор ман си пред став ља
ре ла тив но нов при ступ ме ре њу успеш нос ти ен ти -
те та, по сто је одређени из а зо ви у вези са ње ним
им пле мен ти ра њем. Први из а зов је по ве зан са
тиме ко ће спро во ди ти овак ву ре ви зи ју. Дру ги је

не дос та так стан дар да и ко ришћења бен чмар кин -
га. Трећи из а зов је по сто ја ње не пла ни ра них по сле -
ди ца које се јав ља ју када су оче ки ва ња у вези са
успеш ношћу пре ви ше ви со ка или ни ска. Пре це њи -
ва ње или по греш но ту ма че ње пер фор ман си имаће 
за по сле ди цу не га тив не по врат не ин фор ма ци је о
орга ни за ци ји.

Зак љу чак

 Јавни сек тор је у служ би грађана, тј. ње го во
по сто ја ње је услов ље но за до во ље њем по тре ба
грађана за јав ним доб ри ма и услу га ма. Има јући
ово у виду, по треб но је да се из ме ре пер фор ман -
се у јав ном сек то ру и ре зул та ти тих ме ре ња да се
при ка жу грађани ма, чиме се повећава по ве ре ње
јав нос ти у вла ду и оста ле вла ди не ен ти те те.
Упра во ово је пра ви про блем, како да се из ме ри
успеш ност по сло ва ња ен ти те та који је усме рен
на задовољавање јавних потребе, а не на ос тва -
ре ње профита.

 Раз ли чи те зем ље у току свог раз во ја раз ли -
чи то су ре ша ва ле про блем ме ре ња ре зул та та,
услед раз ли чи те еко ном ске раз ви је нос ти, унут -
раш ње орга ни за ци је и раз ли чи тих по ли тич ких и 
еко ном ских при ори те та. Међутим, сва ка зем ља
је дуж на да кре и ра сис тем ме ре ња пер фор ман си
у јав ном сек то ру који ће бити у ста њу да пра ти
ре зул та те по сло ва ња, на који на чин се саг ле да ва
успеш ност јав ног сек то ра са ци љем по бољ ша ња
доношења одлука, повећања поверење јавности
и повећања задовољства грађана.

 Ме ре ње пер фор ман си у јав ном сек то ру је
кон ти ну и ра ни и сис те мат ски про цес по бољ ша -
ва ња ре зул та та пу тем до но ше ња одлу ка, кон ти -
ну и ра на и стал на еду ка ци ја о орга ни за ци ји и фо -
ку си ра ње на одго вор ност и успеш ност. Флек си -
би лан сис тем ме ре ња успеш нос ти под ржа ва
при нци пе јед на кос ти, не прис трас нос ти јав ног
ин те ре са, про мо ви шући на тај на чин доб ро ру ко -
вођење. У по сти за њу бо љег ме ре ња пер фор ман -
си зем ље сарађују у об лас ти кре и ра ња успеш них
сис те ма ме ре ња пер фор ман си. На тај на чин ме -
ре ње пер фор ман си став ља се у служ бу управ ља -
ња које чини ин тег рал ни део свих ас пе ка та орга -
ни за ци о ног ме наџ мен та и про це са кре и ра ња
политика, доприноси трансформацији праксе
организовања, чиме се пажња усмерава на по -
бољ ша ње резултата у односу на јавност.
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др Дра га на 
ПЕТРОВИЋ*

мр Дра го сав 
ЛАЦКОВИЋ**

Кон цеп циј ско – сис тем ска пи та ња
при ме не ПДВ као до ми нан тног

при хо да бу џе та Срби је

Ре зи ме

По рес ки сис тем и по рес ка по ли ти ка пред став ља ју сег мент укуп не еко ном ске по ли ти ке
јед не држа ве. Као инстру мент еко ном ске ре гу ла ци је, опо ре зи ва ње може да ути че на дру -
ге сег мен те еко ном ске по ли ти ке, као што су за пос ле ност, жи вот на сре ди на, међуна род -
на кон ку рен тност и сл. Пре ма томе, мере и ак тив нос ти које одређена зем ља пред узи ма у
об лас ти по рес ке по ли ти ке ути чу не само на ту кон крет ну зем љу, већ и на дру ге зем ље. У
окол нос ти ма гло ба ли за ци је под ра зу ме ва се ак ту ел ност по тре бе за хар мо ни за ци јом из
об лас ти по рес ке по ли ти ке, која за под руч је Европ ске уни је под ра зу ме ва сле деће ци ље ве:
ста би ли зо ва ње по рес ких при хо да чла ни ца, функ ци о ни са ње унут раш њег тржиш та и
унап ређење за пос ле нос ти.

Сис тем фи нан си ра ња држав них функ ци ја пред став ља сло жен сис тем који об ухва та сис -
тем јав них при хо да и сис тем јав них рас хо да. Држа ва има број не за дат ке, ради чи јег из -
врше ње мора да има на рас по ла га њу јав не при хо де у одго ва ра јућем из но су. У струк ту ри
јав них при хо да по рес ки при хо ди има ју на јвећи зна чај, а у окви ру ове гру пе при хо да из два ја -
ју се при хо ди од по ре за на до да ту вред ност (ПДВ). Већ из на сло ва рада про ис ти че по тре ба 
за раз мат ра њем струк ту ре при хо да бу џе та Ре пуб ли ке Срби је, без упуш та ња у рас ход ну
стра ну, нити у из врше ње бу џе та. То ћемо учи ни ти у уво ду рада, освртом на За кон о бу џе -
ту Ре пуб ли ке Срби је из 2015. го ди не, како бис мо саг ле да ли зна чај по ре за на до да ту вред -
ност у ак ту ел ним усло ви ма. 

Чла нак има за циљ да ука же на кон цеп циј ско–сис тем ска пи та ња при ме не ПДВ као пре -
овлађујућег из во ра при хо да бу џе та Срби је, од на чи на фор ми ра ња по рес ке осно ви це, пре ко
ко ришћења пра ва на одби так пре тход ног ПДВ и на чи на вођења еви ден ци је о про ме ту
робе (услу га) и ПДВ, до об а ве зе под но ше ња по рес ке при ја ве и плаћања ПДВ за одређени по -
рес ки пе ри од, укљу чу јући и на пла ту по ре за (ре дов ну или при нуд ну).

Кључ не речи: по рез на до да ту вред ност (ПДВ), по рес ка осно ви ца, по рес ка сто па, ду го ва -
ни и пре тход ни ПДВ.

УДК 336.226.322
336.14(497.11)

*) Ви со ка по слов на шко ла стру ков них сту ди ја, Ча чак
**) Уни вер зи тет одбра не, Вој на ака де ми ја



Увод 

Под јав ним при хо ди ма и јав ним рас хо ди ма
под ра зу ме ва ју се при хо ди и рас хо ди, као и при -
ма ња и из да ци, које раз ли чи ти ни вои влас ти
има ју на осно ву оства ре ња за да та ка и мера из де -
лок ру га њи хо вих одго вор нос ти. За фи нан си ра -
ње над леж нос ти Ре пуб ли ке, бу џе ту Р. Срби је
при па да ју при хо ди и при ма ња, у виду:

1. по рес ких при хо да - као врсте јав них при -
хо да које држа ва при куп ља пре ма на че лу
об а вез нос ти, што не под ра зу ме ва узврат -
ну об а ве зу у виду услу ге пре ма по рес ком
об вез ни ку; у по рес ке при хо де убра ја ју се:
по рез на до хо дак грађана, по рез на до бит
прав них лица, по рез на до да ту вред ност,
ак ци зе, ца ри не и дру ги при хо ди;

2. не по рес ких при хо да - који се на плаћују
фи зич ким и прав ним ли ци ма за учи ње не
про ти вус лу ге (нпр. из да ва ња па со ша); у
не по рес ке при хо де убра ја ју се и при ма ња
од про да је не пок рет нос ти и по крет них
ства ри у држав ној сво ји ни, ре пуб лич ких
роб них ре зер ви и фи нан сиј ске имо ви не,
при ма ња од за ду жи ва ња и

3. до на ци ја - то је на мен ски бес пов рат ни
при ход, који се оства ру је на осно ву пи са -
ног уго во ра за кљу че ног између да ва о ца и
при ма о ца до на ци је.

Рас хо ди ма и из да ци ма фи нан си ра ју се јав не
по тре бе: ад ми нис тра тив не, без бед нос не, со ци -
јал не, еко ном ске (раз вој не) и др. Јавне рас хо де и
из дат ке држа ве Срби је чине:

1. текући рас хо ди: рас хо ди за за пос ле не, рас -
хо ди за робу и услу ге, рас хо ди по осно ву
от пла те ка ма та, суб вен ци је, транс фе ри
оста лим ни во и ма влас ти и орга ни за ци ја -
ма об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња, со ци -
јал на за шти та из бу џе та (де чи ја, бо рач ко–
ин ва лид ска за шти та, сту де нтски стан -
дард и сл.); 

2. ка пи тал ни из да ци;
3. из да ци за от пла ту глав ни це по га ран ци ја -

ма и одли ви нов ца по осно ву из врше њаа
кре дит них об а ве за и др.

Сви јав ни при хо ди и при ма ња, као и јав ни
рас хо ди и из да ци при ка зу ју се у бу џе ту као
основ ној ин сти ту ци ји јав них фи нан си ја. Бу џет
пред став ља све о бух ва тан го диш њи план при хо -
да и рас хо да који, на пред лог Вла де, усва ја На -
род на скуп шти на, у виду За ко на о бу џе ту. Ако се
на кра ју го ди не оства ри ма њак при хо да у од но су
на рас хо де, бу џет је у де фи ци ту. Су фи цит бу џе та
на ста је уко ли ко су при хо ди виши од рас хо да. Ма -

њак у бу џе ту мора се по кри ти чес то при ме ном
не по пу лар них мера (нпр. сма ње њем за ра да и
пен зи ја). Ви шак бу џе та по ка зу је да је држа ва из -
вук ла више нов ца (од грађaна и при вре де) у од -
но су на њене по тре бе, због чега до ла зи до оси ро -
ма ше ња грађана и при вред них суб је ка та. Пре ма
одред би чл. 5. За ко на о бу џет ском сис те му („Сл.
глас ник РС“, бр. 54/09...142/14), бу џет ски при хо -
ди и при ма ња мо ра ју да буду у рав но те жи са бу -
џет ским рас хо ди ма и из да ци ма. Урав но те же ње
бу џе та, само по себи, није услов здра вих јав них
фи нан си ја, од но сно де фи цит бу џе та не мора се
увек ту ма чи ти као лош. На кра так рок, бу џет
може бити у де фи ци ту, а да то не про из во ди не -
га тив не по сле ди це, уко ли ко је ви шак рас хо да
(над при хо ди ма) про ис те као из већег ула га ња у
ин фрас трук тур не об јек те, у из град њу но вих
про из вод них ка па ци те та и по раст за пос ле нос ти
и сл. 

Бу џет Ре пуб ли ке Срби је за 2015. го ди ну,
усво јен За ко ном о бу џе ту Ре пуб ли ке Срби је за
2015. го ди ну, про јек то ван је на осно ву про гно зе
да ће у тој го ди ни доћи до пада бру то домаћег
про из во да од 0,5%, а ин фла ци ја из но си ти око
4% (± 1,5%). Пла ни ра ни су укуп ни при хо ди и
при ма ња по осно ву про да је не фи нан сиј ске имо -
ви не, у из но су од 924,4 ми ли јар де ди на ра, а укуп -
ни рас хо ди и из да ци за на бав ку не фи нан сиј ске
имо ви не, у из но су од 1.083 ми ли јар ди ди на ра,
тако да би бу џет ски де фи цит тре ба ло да из но си
158,6 ми ли јар ди ди на ра.

У бу џе ту Ре пуб ли ке Срби је за 2015. го ди ну
по рес ки при хо ди чине на јзна чај ни ју гру пу при -
хо да са учешћем од 82,67% у укуп ним при хо ди ма 
и при ма њи ма. По том сле де не по рес ки при хо ди
(са 16,69%) и до на ци је (0,64%). У по рес ким при -
хо ди ма, пак, при хо ди од по ре за на до да ту вред -
ност има ју до ми нан тно учешће (52,26%), сле де
ак ци зе (са 28,23%), по рез на до бит прав них лица
(8,70%), по рез на до хо дак грађана (5,74%) и ца -
ри не (3,82%). Ви со ко учешће при хо да од по ре за
на до да ту вред ност ука зу је на зна чај ове врсте
по ре за за фи нан сиј ски по ло жај и из врша ва ње за -
да та ка и мера из над леж нос ти држа ве. 

1. По рес ка осно ви ца

По рез на до да ту вред ност пред став ља не ку -
му ла тив ни ви ше фаз ни, по сред ни об лик по ре за
на по трош њу, ко јим се от кла ња двос тру ко и ви -
шес тру ко опо ре зи ва ње, које је об е ле жа ва ло сис -
тем по ре за на про мет. Више је раз ло га увођења
ПДВ, од ко јих ис ти че мо већу ефи кас ност у бор би
про тив сиве еко но ми је и ис пу ње ње пред усло ва
за учла ње ње у Европ ску уни ју (Ћузо вић, Трго ви -
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на, при нци пи, струк ту ра и раз вој, 2014, 276).
Суш ти на овог по рес ког об ли ка је у опо ре зи ва њу
но во до да те вред нос ти, на ста ле у сва кој фази
про из вод но–про мет ног про це са, као и при уво зу
до ба ра. Срби ја је јед на од две зем ље у Евро пи
која је по след ња уве ла ПДВ (Ра ди чић, Ра и че вић,
Јавне фи нан си је, те о ри ја и прак са, 2011, 157). 

По рес ку осно ви цу код про ме та до ба ра и
услу га чини из нос на кна де (у нов цу, ства ри ма и
услу га ма) коју об вез ник (про да вац) при ма од
куп ца до ба ра или услу га (За кон о ПДВ, „Сл. глас -
ник РС“, бр.84/04, 93/12, чл. 17). Осим при хо да од 
про да је, у по рес ку осно ви цу укљу чу ју се и суб -
вен ци је не пос ред но по ве за не са це ном тих до ба -
ра или услу га, у коју није укљу чен ПДВ. Осно ви ца
не сад ржи по пус те и дру га ума ње ња цене, која је
про да вац одоб рио куп цу. Осно ви цом код про ме -
та до ба ра или услу га без на кна де смат ра се цена
кош та ња тих или слич них до ба ра (услу га) у мо -
мен ту про ме та. Осно ви цу при ли ком уво за до ба -
ра чини вред ност уве зе ног доб ра, утврђена пре -
ма ца рин ским про пи си ма. У по рес ку осно ви цу
при ли ком уво за ура чу на ва ју се и ак ци за, ца ри на
и дру ге увоз не даж би не, као и сви спо ред ни
трош ко ви на ста ли до сту па ња на ца рин ско под -
руч је наше зем ље. Про мет до ба ра и услу га може
бити опо ре зо ван пре ма: општој по рес кој сто пи
која из но си 20% и по себ ној по рес кој сто пи која
из но си 10%. Пре ма по себ ној сто пи врши се опо -
ре зи ва ње про ме та до ба ра и услу га и увоз до ба ра, 
од зна ча ја за стан дард ста нов ниш тва: хлеб и
дру ги пе кар ски про из во ди, мле ко и млеч ни про -
из во ди, браш но, шећер, јес ти во уље, ле ко ви,
огрев но дрво, днев не но ви не, уџбе ни ци и др.

По за вршет ку про це са про из вод ње, оства ре -
ног на осно ву пре тход но из врше не на бав ке ма -
те ри ја ла и плаћеног ПДВ, про из вођач про да је го -
тов про из вод по про дај ној цени, увећаној за по -
рес ку об а ве зу. Ду го ва ни ПДВ утврђује се као про -
из вод про дај не цене и про пи са не по рес ке сто пе.
Међутим, из нос ПДВ, који је пре тход но пла тио
до бав ља чи ма, по рес ки об вез ник има пра во да
одби је од об ра чу на тог ду го ва ног ПДВ. Због тога
се може рећи да ду го ва ни ПДВ не пред став ља
тро шак за по рес ког об вез ни ка, иако се не може
пре ви де ти чи ње ни ца да само плаћање ПДВ пред -
став ља фи нан сиј ски из да так. Ствар ну по рес ку
об а ве зу ПДВ об вез ник утврђује као раз ли ку
укуп ног из но са пореске обавезе тј. излазног,
односно дугованог ПДВ и претходног, тј.
улазног, односно одбитног ПДВ:

Ствар на
по рес ка
об а ве за

= Излаз ни 
или ду го ва ни ПДВ -

Улаз ни тј. 
пре тход ни 
или одбит ни 

ПДВ

Обвез ник има об а ве зу да пла ти ПДВ, уко ли -
ко по сто ји по зи тив на раз ли ка између укуп ног
из но са по рес ке об а ве зе (тј. ду гов ног ПДВ) и из -
но са пре тход ног по ре за (тј.одбит ног ПДВ). Ако је 
из нос пре тход ног по ре за већи од укуп ног из но са 
по рес ке об а ве зе, од но сно ако по сто ји не га тив на
раз ли ка, об вез ник има пра во на одби так или
пра во на по враћај (пре тход ног) ПДВ, у ви си ни те
раз ли ке, у на ред ном пе ри о ду (Ра и че вић, Јавне
фи нан си је, 2005, 224). Пра во на одби так пре -
тход ног по ре за об вез ни ку ПДВ омо гућава да
пла ти ПДВ само на додату (новостворену) вред -
ност, коју оствари у сопственој фази промета
(производње). 

2. Усло ви за одби так пре тход ног ПДВ

За оства ри ва ње пра ва на одби так пре тход -
ног ПДВ од по рес ке об а ве зе, об вез ни ци ПДВ мо -
ра ју по се до ва ти ве ро дос то јан и ис пра ван ра чун о 
из врше ној на бав ци, од но сно на ста лом трош ку.
Оту да је при вред ни суб јект за ин те ре со ван за
еви ден ти ра ње и уна крсну кон тро лу улаз них и
из лаз них ра чу на. У сис те му ПДВ не врши се опо -
ре зи ва ње про из вод ње, већ крај ње по трош ње,
због тога што се ПДВ, сад ржан у ра чу ни ма за на -
бав ку пред ме та за реп ро дук ци о не по тре бе,
одби ја од по рес ке об а ве зе и пре но си на сле дећег
учес ни ка у про ме ту. Пос ту пак се по нав ља све до
крај њег по тро ша ча, куп ца фи нал ног про из во да
(услу ге), који ПДВ по ра чу ни ма за на бав ку, нема
на кога даље пре не ти, због чега плаћа ову
обавезу. Право на одбитак претходног пореза
обвезник може да оствари после настанка
промета или пре настанка промета.

Пра во на одби так пре тход ног по ре за по -
сле на стан ка про ме та. Ово пра во може да буде
илус тро ва но транс акциј ом у ко јој об вез ник ПДВ
„Сава“ врши на бав ку ма те ри ја ла од про дав ца
„Дри на“, који је уз ра чун дос та вио и по тврду да се 
на ла зи у сис те му ПДВ. Ма те ри јал је при мљен 31.
ја ну а ра, а да тум издавања рачуна је 1. фебруар
2015.године.

У на ве де ној транс акцији ку пац и про да вац
оства ру ју раз ли чи та пра ва и обавезе:
• про да вац „Дри на“, на осно ву про дај не цене

утврђује ду го ва ни ПДВ, за про мет на стао у по -
рес ком пе ри о ду за ја ну ар ме сец. У по рес ку об а -
ве зу (об а ве зу плаћања ПДВ) за ја ну ар ме сец,
укљу чу је и по рес ку об а ве зу на ста лу 31. ја ну а -
ра;

• ку пац „Сава“, на осно ву на бав не цене, утврђује
улаз ни ПДВ тј. пра во на одби так пре тход ног
ПДВ. Иако је ма те ри јал при мио 31. ја ну а ра,
пра во на одби так пре тход ног ПДВ може да ко -
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рис ти у феб ру а ру, као по рес ком пе ри о ду, јер је
ра чун из дат у том по рес ком пе ри о ду.
Пра во на одби так пре тход ног по ре за пре

на стан ка про ме та. Ово може бити оства ре но и
ако је пре на стан ка про ме та из врше но аван сно
плаћање. Ку пац који је пла тио аванс има пра во
на одби так пре тход ног ПДВ уко ли ко је, за
плаћени аванс, при мио аван сни ра чун (од про -
дав ца) и ако ис пу ња ва и остале прописане
услове. 

Зна чај но је истаћи да се пра во на одби так
може стећи на сва ки пре тход но об ра чу на ти ПДВ
при на бав ци ма те ри ја ла, робе, опре ме, као и об је -
ка та, са домаћег тржиш та или из уво за, уко ли ко
су ис пу ње ни следећи услови:

а) ако су на бав ке из врше не ис кљу чи во за ко -
ришћење у по слов не сврхе, од но сно за об -
ав ља ње де лат нос ти ради које је при вред -
ни суб јект осно ван. Ако на бав ка нема за
циљ за до во ље ње реп ро дук тив них, већ
лич них по тре ба осни ва ча, ПДВ који је про -
да вац за ра чу нао у фак ту ри, а ку пац пла -
тио, за куп ца није пре тхо дан по рез и не
може бити одби јен од ду го ва ног ПДВ. На
на бав ке из врше не од до ба ва ља ча који
није об вез ник ПДВ сам ку пац сно си ПДВ
као свој тро шак. На при мер, шећер који се
ко рис ти за по тре бе домаћинства, на бав ља 
се са ПДВ, о трош ку куп ца (фи зич ког
лица–домаћинства). Шећер који се ко рис -
ти за реп ро дук тив не по тре бе при вред ног
друш тва (об вез ни ка ПДВ), ради про из вод -
ње ко ла ча, на бав ља се са ПДВ који се може
одби ти као пре тход ни ПДВ;

б) ако ку пац по се ду је ра чун из да тог од стра -
не до бав ља ча, у коме је, по ред на бав не
вред нос ти, по себ но ис ка зан ПДВ. Та кав
ра чун мора бити из дат од стра не при вред -
ног суб јек та који је ре гис тро ван у сис те му
ПДВ. То зна чи да се пра во на одби так пре -
тход ног ПДВ не може оства ри ти уко ли ко
је на бав ка из врше на од до бав ља ча који
нису у сис те му ПДВ, због тога што не могу
да ис ка зу ју ПДВ на ра чу ни ма. Ако би се де -
си ло да до бав љач који није у сис те му ПДВ
греш ком изда ра чун са об ра чу на тим ПДВ,
ку пац који је об вез ник ПДВ нема пра во на
одби так ПДВ јер није за до во љен услов је
да ра чун из дат од стра не об вез ни ка ПДВ.
Да би пре тход ни по рез мо гао да буде одби -
јен у кон крет ном по рес ком пе ри о ду, да -
тум из да ва ња ра чу на мора бити до кра ја
по рес ког пе ри о да, а да тум при је ма ра чу на
на јкас ни је до 15. у на ред ном ме се цу, када
ис ти че рок за под но ше ње по рес ке при ја ве.

Ра чун, као основ ни до ку мент у коме об вез -
ник ис ка зу је ПДВ, об ра чу нат на из нос из врше ног 
про ме та до ба ра и услу га, из да је се у на јма ње два
при мер ка, од ко јих је дан за држа ва из да ва лац ра -
чу на, а оста ли се дају при ма о цу до ба ра (услу га).
Ра чун има ви шес тру ку на ме ну, која се одра жа ва
на куп ца, про дав ца и порески орган.

Ку пац. Износ са ра чу на, ку пац ко рис ти за
утврђива ње об а ве зе пре ма про дав цу по осно ву
из врше не на бав ке до ба ра и услу га, као и об а ве зу
плаћања ПДВ. Износ са ра чу на у по слов ним књи -
га ма куп ца, пред став ља пре тход ни по рез. За тај
из нос, ку пац може да ума њи об ра чу на ти (ду гов -
ни) ПДВ, због чега се плаћање ПДВ сво ди на
плаћање ПДВ на до да ту вред ност. На осно ву ра -
чу на, ку пац оства ру је пра во на одби так пре тход -
ног по ре за, без об зи ра на то што рачун није
плаћен.

Про да вац. Износ са ра чу на про дав цу по ка зу -
је пра во на пла те по тра жи ва ња по осно ву из -
врше не про да је до ба ра и услу га, као и об а ве зу
плаћања ПДВ. Износ са ра чу на у по слов ним књи -
га ма про дав ца пред став ља ду го ва ни ПДВ, који
он може да ума њи за из нос улаз ног (пре тход ног
или одбит ног) ПДВ, због чега плаћање ПДВ по -
ста је плаћање ПДВ на до да ту вред ност про дав ца. 
Ра чун ства ра об а ве зу за про дав ца (из да ва о ца ра -
чу на), да на кон ис по ру ке ис ка же ПДВ на ра чу ну
(као ду гов ни ПДВ) и из врши плаћање ствар не
по рес ке обавезе, утврђене у Пореској пријави.

По рес ки орган. На осно ву ра чу на, по рес ки
орган може да из врши кон тро лу об ра чу на тог и
уплаћеног из но са ПДВ, од стра не по рес ког дуж -
ни ка.

Так ву (трос тру ку) на ме ну, ра чун може има -
ти само ако сад ржи све под ат ке. Са ра чу ном који
има не пот пу не под ат ке, об вез ник не може да
оства ри пра во на одби так пре тход ног ПДВ (Пра -
вил ник о одређива њу слу ча је ва у ко ји ма нема об а -
ве зе из да ва ња ра чу на и о ра чу ни ма код ко јих се
могу изо ста ви ти по је ди ни под а ци, „Сл.глас ник
РС“, бр. 123/12, чл. 6 - Пра вил ник о ра чу ни ма). Ни 
За ко ном о ПДВ, као ни Пра вил ни ком о ра чу ни ма
није про пи са на фор ма ра чу на, тако да сва ки об -
вез ник има при ли ку да са мос тал но утврди фор -
му (из глед) ра чу на, уз об а ве зу да у њега угра ди
на ро чи то еле мен те ра чу на, који су бит ни за
иден ти фи ко ва ње пред ме та про ме та и за
утврђива ње из но са по рес ке об а ве зе: на зив, ад -
ре са и ПИБ об вез ни ка из да ва о ца (при ма о ца) ра -
чу на; врста и ко ли чи на ис по ру че них до ба ра
(услу га); из нос осно ви це; по рес ка сто па која се
при ме њу је; на по ме на да се за промет добара
(услуга) примењује систем наплате по т ра жи ва -
ња (ако је обвезнику одобрен овај систем) и др.
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Оба ве зу из да ва ња ра чу на има ју само при -
вред на друш тва и пред узет ни ци који су ре гис -
тро ва ни код над леж ног по рес ког орга на за об -
вез ни ка ПДВ. Међутим, ни об вез ни ци ПДВ не ма -
ју об а ве зу из да ва ња ра чу на при сва ком про ме ту
до ба ра и услу га. Оба ве за из да ва ња ра чу на не по -
сто ји: а) ако про мет робе (услу га) врше ли ци ма
која нису об вез ни ци ПДВ и б) ако про мет до ба ра
(услу га) врше ли ци ма која су об вез ни ци ПДВ,
али је за тај про мет про пи са но по рес ко осло -
бођење без права на одбитак претходног ПДВ. 

У вези са про ме том до ба ра и услу га по сто ји
по тре ба за раз ли ко ва њем ра чу на и фис кал ног
исеч ка. Лице које је упи са но у одго ва ра јући ре -
гис тар за про мет до ба ра на мало, од но сно за пру -
жа ње услу га фи зич ким ли ци ма, дуж но је да врши 
еви ден ти ра ње сва ког по је ди нач но оства ре ног
про ме та пре ко фис кал не касе (За кон о фис кал -
ним ка са ма, „Сл. глас ник РС“, бр. 135/04, чл. 3).
Обвез ник који еви ден ти ра про мет пу тем фис -
кал не касе, ду жан је да куп цу до ба ра (услу га)
одштам па и изда фис кал ни исе чак фис кал не
касе пу тем које је еви ден ти ран про мет. Фис кал -
ни исе чак се не смат ра ра чу ном, због чега се на
осно ву њега не може оства ри ва ти пра во на одби -
так пре тход ног по ре за. Међутим, ако ку пац за -
хте ва да му про да вац, због по тре бе за оства ри ва -
њем пра ва на одби так пре тход ног по ре за, уз
фис кал ни исе чак изда и ра чун са свим под а ци ма,
продавац је дужан да то учини. 

Може се де си ти да об вез ник у ра чу ну за ис по -
ру че на доб ра и из врше не услу ге ис ка же ПДВ
већи од оног који ду гу је у скла ду са За ко ном о
ПДВ. У том слу ча ју об вез ник је ду жан да тако ис -
ка за ни из нос пла ти, а да у но вом ра чу ну, који ис -
тов ре ме но дос тав ља и при ма о цу ра чу на, из врши 
ис прав ку из но са ПДВ. Исправ ка ПДВ врши се у
по рес ком пе ри о ду у ко јем је из дат ра чун са ко ри -
го ва ним из но сом ПДВ. Лице које није об вез ник
ПДВ из да је ра чун али не ис ка зу је ПДВ, од но сно
не из да је ПДВ рачун приликом промета робе и
услуга. 

Ако лице које није об вез ник ПДВ (нпр. пред -
узет ник), изда ПДВ ра чун иако није имао об а ве зу 
да то ура ди, смат ра се дуж ни ком ПДВ, од но сно
оно мора да тако ис ка за ни ПДВ пла ти. По во дом
тога тре ба да под не се По рес ку при ја ву за тај ме -
сец, у коју уно си греш ком ис ка зан ПДВ у ра чу ну, а 
упла ту тог из но са мора да из врши на јкас ни је до
15. на ред ног ме се ца. У том слу ча ју, ни шта боље
неће проћи ни ку пац. На осно ву ра чу на у ко јем је
греш ком ис ка зан ПДВ, ку пац нема пра во на
одби так пре тход ног ПДВ. Дак ле, лице које ис ка -
же ПДВ у ра чу ну, а није об вез ник ПДВ или није
из врши ло про мет до ба ра (услу га), ду гу је ис ка за -

ни ПДВ без пра ва да из врши ис прав ку ра чу на
(За кон о ПДВ, “Сл. гласник РС”, бр.84/04, 93/12,
чл. 44). 

Сраз ме ран по рез. Ако об вез ник ко рис ти ис -
по ру че на или уве зе на доб ра или при ма услу ге,
за по тре бе сво је де лат нос ти, да би из вршио про -
мет до ба ра и услу га за који по сто ји пра во на
одби так пре тход ног по ре за, као и за про мет до -
ба ра и услу га за који не по сто ји пра во на одби так 
пре тход ног по ре за, ду жан је да из врши под е лу
пре тход ног по ре за пре ма еко ном ској при пад -
нос ти на део који има пра во и део који нема пра -
во да одби је од ПДВ који дугује.

Про це нат сраз мер ног одбит ка за по рес ки пе -
ри од утврђује се став ља њем у од нос из но са на -
кна де за из врше ни про мет до ба ра и услу га са
пра вом на одби так пре тход ног по ре за од 1. ја ну -
а ра текуће го ди не до ис те ка по рес ког пе ри о да за
који се под но си по рес ка при ја ва и из но са на кна -
де укуп ног про ме та до ба ра и услу га са пра вом и
без пра ва на одби так пре тход ног по ре за, од 1. ја -
ну а ра текуће го ди не до ис те ка по рес ког пе ри о да
за који се подноси пореска пријава. 

3. Мес то и вре ме про ме та до ба ра и услу га

3.1. Мес то про ме та до ба ра и услу га

Одређива ње мес та про ме та до ба ра и услу га у 
сис те му ПДВ од по себ ног је зна ча ја, јер се на тај
на чин утврђује да ли про мет под ле же опо ре зи -
ва њу или не, јер је пред мет опо ре зи ва ња ПДВ
само про мет до ба ра и услу га који об вез ник из -
врши у Ре пуб ли ци. 

Мес то про ме та до ба ра. Пре ма општем пра -
ви лу, мес то про ме та до ба ра у сис те му ПДВ
одређује се пре ма мес ту ис по ру ке доб ра, при
чему се те ри то ри ја Ре пуб ли ке смат ра јед ним
мес том ис по ру ке. 

У за вис нос ти од врсте про ме та до ба ра, мес то
про ме та може бити: мес то у ко јем се доб ро на ла -
зи у тре нут ку сла ња или пре во за; мес то уград ње
или мон та же доб ра; мес то у ко јем се доб ро на ла -
зи у тре нут ку ис по ру ке; или мес то при је ма (у
слу ча ју воде, елек трич не енер ги је, гаса и топ лот -
не енер ги је). 

Мес то про ме та услу га, пре ма општем пра -
ви лу мес то про ме та услу га, је мес то у ко јем пру -
жа лац услу га об ав ља сво ју де лат ност; ако се про -
мет услу га врши пре ко по слов не је ди ни це, мес -
том про ме та услу га смат ра се мес то по слов не је -
ди ни це. 

Мес то у ко јем пру жа лац услу га об ав ља сво ју
де лат ност, од но сно мес то про ме та услу га може
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бити: се диш те прав ног лица или пред узет ни ка;
пре би ва лиш те или стал но бо ра виш те по љоп -
рив ред ни ка и фи зич ких лица; се диш те по слов не 
је ди ни це, ако се про мет услу га врши пре ко по -
слов не јединице.

По ред општег пра ви ла у вези са мес том про -
ме та услу га, про пи са ни су број ни из узе ци, пре ма
ко ји ма се мес том про ме та услу га смат ра мес то:
• у ко јем се на ла зи не пок рет ност, ако се ради о

про ме ту услу ге не пос ред но по ве за не са том
не пок рет ношћу, укљу чу јући де лат ност по сре -
до ва ња и про це не не пок рет нос ти, као и про -
јек то ва ње, при пре му и извођење грађевин -
ских ра до ва и над зор над њима;

• где се об ав ља пре воз, а ако се пре воз об ав ља и
у Ре пуб ли ци и у инос тра нству (у на став ку тек -
ста: међуна род ни транс порт), одред бе овог за -
ко на при ме њу ју се само на део пре во за из -
вршен у Ре пуб ли ци;

• где је услу га ствар но пру же на, ако се ради о:
услу га ма из об лас ти кул ту ре, умет нос ти, спор -
та, на уке и об ра зо ва ња, за бав но–ес трад ним и
слич ним услу га ма, укљу чу јући услу ге орга ни -
за то ра при ред би, као и са њима по ве за не услу -
ге; спо ред ним услу га ма из об лас ти транс пор -
та, као што су уто вар, ис то вар, пре то вар и
слич не услу ге; услу га ма про це не по крет них
ства ри; ра до ви ма на по крет ним ства ри ма;

• у ко јем при ма лац услу ге об ав ља де лат ност
или има по слов ну је ди ни цу за коју се пру жа
услу га, од но сно мес то у ко јем при ма лац услу ге 
има се диш те или пре би ва лиш те, (ако се ради о 
услу га ма: из нај мљи ва ња по крет них ства ри,
осим пре воз них сред ста ва на осно ву rent-a-car
уго во ра; пру жа ња те ле ко му ни ка ци о них услу -
га; пре узи ма ња об а ве зе да се у по тпу нос ти или 
де ли мич но одус та не од врше ња неке де лат -
нос ти или ко ришћења не ког пра ва; из об лас ти
еко ном ске про па ган де; пре но са, усту па ња и
да ва ња на ко ришћење ау тор ских пра ва, пра ва
на па тен те, ли цен це, за штит них зна ко ва и
дру гих пра ва ин те лек ту ал не сво ји не; бан кар -
ског, фи нан сиј ског по сло ва ња и по сло ва ња из
об лас ти оси гу ра ња и ре о си гу ра ња, осим из нај -
мљи ва ња се фо ва; са вет ни ка, ин же ње ра, ад во -
ка та, ре ви зо ра и слич них услу га; об ра де под а -
та ка и усту па ња ин фор ма ци ја, као и да ва ња
ин фор ма ци ја те ле фо ном или на дру ги на чин;
став ља ња на рас по ла га ње особ ља; кли нич ког
ис пи ти ва ња ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва;
одоб ра ва ња при сту па мре жи при род ног гаса и 
мре жи за пре нос елек трич не енер ги је; пру же -
ним елек трон ским пу тем1, као и ра дио–те ле -
ви зиј ским услу га ма.

Мес то про ме та услу га по сре до ва ња, осим
услу га по сре до ва ња одређује се пре ма мес ту
про ме та до ба ра и услу га који је пред мет по сре -
до ва ња.

Мес то уво за до ба ра је мес то кроз које је
уве зе но доб ро уне то у ца рин ско под руч је Ре -
пуб ли ке.

3.2. Вре ме про ме та до ба ра и услу га

Пра вил но одређива ње вре ме на про ме та до -
ба ра и услу га од по себ ног је зна ча ја у сис те му
ПДВ, јер да ном про ме та на ста је по рес ка об а ве за.
По рес ка об а ве за може да на ста не и пре про ме та
до ба ра и услу га, уко ли ко је из врше на аван сна
на пла та. 

Дак ле, по рес ка об а ве за за про мет до ба ра и
услу га у Ре пуб ли ци на ста је да ном када се на јра -
ни је из врши јед на од сле дећих рад њи: 
• про мет до ба ра и услу га; 
• на пла та, од но сно плаћање, уко ли ко је на кна да 

или део на кна де на плаћен, од но сно плаћен у
нов цу пре про ме та до ба ра и услу га.
Вре ме про ме та до ба ра. Вре ме про ме та до -

ба ра уређено је по себ но за не ко ли ко раз ли чи тих
на чи на ис по ру ке до ба ра. Пре ма За ко ну о ПДВ,
про мет до ба ра на ста је:
• да ном от по чи ња ња сла ња или пре во за до ба ра

при ма о цу или трећем лицу, пре ма ње го вом
на ло гу, ако доб ра шаље или пре во зи ис по ру -
чи лац, при ма лац или треће лице, пре ма њи хо -
вом на ло гу;

• да ном пре узи ма ња до ба ра од стра не при ма о -
ца у слу ча ју уград ње или мон та же до ба ра од
стра не ис по ру чи о ца или, пре ма ње го вом на ло -
гу, трећег лица; 

• пре но сом пра ва рас по ла га ња доб ри ма при ма -
о цу, ако се доб ро ис по ру чу је без от пре ме, од -
но сно пре во за;

• да ном очи та ва ња ста ња при мље не воде, елек -
трич не енер ги је, гаса и топ лот не енер ги је које
врши ис по ру чи лац, ради об ра чу на по трош ње; 

• да ном када је доб ро уне то у ца рин ско под руч је 
Ре пуб ли ке. 

У ко ми си о ним или кон сиг на ци о ним по сло -
ви ма, вре ме ис по ру ке до ба ра од стра не ко ми си о -
на ра или кон сиг на те ра одређује се на спе ци фи -
чан на чин који под ра зу ме ва да код ко ми си о них
по сло ва по сто је два про ме та до ба ра (про мет
између влас ни ка и ко ми си о на ра, с јед не стра не,
и про мет између ко ми си о на ра и куп ца ко ми си о -
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не робе, с дру ге стра не), с тим што оба про ме та
на ста ју ис тов ре ме но, а то је мо ме нат про да је
добра од стране комисионара трећем лицу.

Вре ме про ме та услу га. Услу га се смат ра
пру же ном да ном када је: за врше но по је ди нач но
пру жа ње услу ге; пре стао прав ни основ пру жа ња
услу ге – у слу ча ју пру жа ња вре мен ски огра ни че -
них или не огра ни че них услу га. Уко ли ко се за
пру жа ње услу га из да ју пе ри о дич ни ра чу ни, про -
мет услу га смат ра се из врше ним по след њег дана 
пе ри о да за који се из да је ра чун. При том, у слу ча -
ју пру жа ња вре мен ски огра ни че них и не огра ни -
че них услу га чије је тра ја ње дуже од го ди ну дана, 
об а вез но се из да је пе ри о дич ни ра чун, с тим што
пе ри од за који се издаје тај рачун не може бити
дужи од годину дана 

Де ли мич на услу га, која под ра зу ме ва да за
одређене де ло ве буде уго во ре на по себ на на кна -
да, смат ра се из врше ном у вре ме када се окон ча
пру жа ње тог дела услу ге.

При ли ком уво за до ба ра, по рес ка об а ве за на -
ста је да ном на стан ка об а ве зе плаћања ца рин -
ског дуга. 

4. Еви ден ци ја про ме та робе (услу га) и ПДВ

По рес ки об вез ник ПДВ ду жан је да на кра ју
по рес ког пе ри о да (ме се ца или тро ме сеч ја) об ра -
чу на и пла ти ПДВ на из врше ни про мет робе и
услу га. Умес то да то чини из лис та ва њем ра чу на,
при мље них и из да тих од по чет ка до кра ја по рес -
ког пе ри о да, за ко но да вац је про пи сао дуж ност
об вез ни ка да кон ти ну и ра но и сис те мат ски води
одго ва ра јуће еви ден ци је о про ме ту робе и услу -
га и о ПДВ, у сва ком по рес ком пе ри о ду. Вођење
еви ден ци је у не пос ред ном је ин те ре су об вез ни -
ка ПДВ (јер му она слу жи као осно ва да, на јед нос -
та ван и лак на чин, тач но об ра чу на и пла ти ПДВ),
али и по рес ког орга на (коме еви ден ци ја о ПДВ
слу жи за кон тро лу об ра чу на тог и плаћеног
ПДВ). Еви ден ци ја про ме та до ба ра и услу га и о
ПДВ води се на осно ву под а та ка из ра чу на и дру -
гих до ку ме на та: о на бав ка ма до ба ра и услу га (на
осно ву ко јих је обрачунат претходни ПДВ) и о
продатим добрима и услугама (на основу којих је 
обрачунат дуговани ПДВ).

Оба ве за вођења еви ден ци је о ПДВ од но си се
на лица која су ре гис тро ва на као об вез ни ци ПДВ. 
Пос лов ни суб јек ти који нису об вез ни ци ПДВ
(прав на лица и пред узет ни ци) нису дуж ни да
воде еви ден ци ју о ПДВ, али има ју об а ве зу да воде 
еви ден ци ју о укуп ном про ме ту до ба ра и услу га.
На осно ву праћења про ме та оства ре ног у пре -
тход ном по рес ком пе ри о ду, они ће утврди ти мо -
ме нат (дан) ис пу ње ња за кон ских усло ва од када

по ста ју об вез ни ци ПДВ. Оба ве зу плаћања и
вођења евиденције пореза на додату вредност
(ПДВ) немају:
• прав на лица и пред узет ни ци чији уку пан про -

мет у пре тход них 12 ме се ци (то су влас ни ци
по сто јеће рад ње) или пла ни ра ни про мет (то
су влас ни ци но но во осно ва не рад ње) из но си
мање од 8 ми ли о на ди на ра, нису об вез ни ци
по ре за на до да ту вред ност (не плаћају ПДВ) и
не воде еви ден ци ју ПДВ.

Сад ржи ну, од но сно број ча не под ат ке који
при ка зу ју транс акције при вред них суб је ка та,
могуће је устро ји ти у одго ва ра јуће књи ге еви -
ден ци је. Све књи ге еви ден ци је могу се сврста ти
у две гру пе: основ не књи ге еви ден ци је и по мо -
ћне књиге евиденције.

Основ не књи ге еви ден ци је, које сад рже
под ат ке ис ка за не у из да тим и при мље ним ра чу -
ни ма и дру гим до ку мен ти ма, на осно ву ре дов ног 
про ме та робе и услу га. Сви об вез ни ци ПДВ, без
из узет ка, дуж ни су да воде евиденције о ПДВ,
исказане:
• у из да тим ра чу ни ма; 
• у при мље ним ра чу ни ма; 
• за из врше ни про мет по општој сто пи од 20%;
• за из врше ни про мет по по себ ној сто пи од 10%;
• за из врше ни про мет за који је про пи са но осло -

бођење од ПДВ са пра вом на одби так пре тход -
ног по ре за;

• за из врше ни про мет за који је про пи са но осло -
бођење од ПДВ без пра ва на одби так пре тход -
ног по ре за;

• за из врше ни про мет пре ма те ри то ри ји АП Ко -
со во и Ме то хи ја ;

• за унап ред при мље не упла те (аван сне упла те);
• за унап ред из врше не упла те (аван сно пла -

ћање);
• у из да тим при зна ни ца ма и из но су ПДВ над -

окна де плаћене по љоп рив ред ни ку из чл. 34
За ко на о ПДВ и др.

У еви ден ци ји за ПДВ мора да се об ез бе де под -
а ци о про ме ту до ба ра без на кна де, који се врши
на осно ву ин тер них ра чу на, као што су: узи ма ње
до ба ра за лич не по тре бе осни ва ча, за пос ле них и
дру гих лица, бес плат но да ва ње по слов них узо -
ра ка и по кло на мање вред нос ти (по слов ним пар -
тне ри ма) и сл. Све ове еви ден ци је могу се во ди ти 
у виду књи га еви ден ци је о ПДВ, од ко јих су
основ не две књи ге: 1. Књи га при мље них ра чу на
(КПР), која пред став ља еви ден ци ју при мље них
ра чу на и 2. Књи га издатих рачуна (КИР), којом се
обухватају подаци из издатих рачуна.
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Пропи са не су по себ не књи ге еви ден ци је
које сад рже под ат ке (пре узе те из при мље них и
из да тих ра чу на) по осно ву спе ци фич ног про ме -
та (Пра вил ник о об ли ку, сад ржи ни и на чи ну
вођења еви ден ци је о ПДВ, “Сл. глас ник РС”, бр.
120/12, чл. 3,4,5,6, Пра вил ник о еви ден ци ја ма)
и об ез беђују под ат ке о про ме ту до ба ра и услу га
за одређене (спе ци фич не) на ме не, као што су:
Књи га о про ме ту из врше ном дип ло мат ским и
кон зу лар ним пред став ниш тви ма и међуна род -
ним орга ни за ци ја ма, Књи га о про ме ту до ба ра
на бав ље них са ПДВ за да ва ње ху ма ни тар не
помоћи, Еви ден ци ја про ме та по лов них до ба ра,
укљу чу јући по лов на мо тор на воз и ла, умет нич -
ка дела и др.

Књи га о про ме ту из врше ном дип ло мат -
ским и кон зу лар ним пред став ниш тви ма и
међуна род ним орга ни за ци ја ма. ПДВ се не
плаћа на про мет до ба ра и услу га из вршен овим
ли ци ма, због чега је об вез ник ПДВ ду жан да води
по себ ну евиденцију о том промету.

Књи га о про ме ту до ба ра на бав ље них са
ПДВ за да ва ње ху ма ни тар не помоћи. Орга ни -
за ци је ре гис тро ва не за ху ма ни тар ну де лат ност
могу да врше на бав ку до ба ра од прав них лица –
об вез ни ка ПДВ, на која плаћају ПДВ. Ху ма ни тар -
не орга ни за ци је које су пла ти ле ПДВ има ју пра во
на ре фак ци ју ПДВ, уко ли ко је ПДВ ис ка зан на ра -
чу ну и ако су пла ти ле ра чун, а на бав ље на доб ра
от прем ље на у инос тра нство, где се користе у
хуманитарне, добротворне или образовне сврхе.

Еви ден ци ја про ме та по лов них до ба ра,
укљу чу јући по лов на мо тор на воз и ла, умет -
нич ка дела и др. Обвез ни ци који се баве овим
про ме том не ис ка зу ју ПДВ у ра чу ни ма и не ма ју
пра во на одбитак претходног ПДВ. 

По себ не књи ге еви ден ци је могу се об ез бе ди -
ти и у окви ру Књи ге при мље них ра чу на и Књи ге
из да тих ра чу на, без икак вих из ме на об ли ка тих
књи га. Ипак, ради лак ше кон тро ле, еви ден ци ја
спе ци фич ног про ме та води се одво је но од еви -
ден ци је ре дов ног про ме та до ба ра и услу га.
Обвез ник ПДВ ду жан је да чува еви ден ци ју о ПДВ
на јма ње 10 ка лен дар ских го ди на по ис те ку ка -
лен дар ске го ди не на коју се еви ден ци ја од но си.
У том року он је ду жан да чува по рес ку еви ден ци -
ју (Књи гу при мље них и Књи гу из да тих ра чу на),
као и по рес ку до ку мен та ци ју (при мље не и из да -
те рачуне) на основу које је пореска евиденција
формирана, укључујући и преглед обрачунатог
ПДВ.

5. Оба ве за под но ше ња по рес ке при ја ве

Еви ден ти ра ње об вез ни ка за ПДВ врши над -
леж ни по рес ки орган, на осно ву еви ден ци о не
при ја ве, под не те од стра не при вред ног суб јек та.
Пре ду зет ни ци који уђу у сис тем ПДВ од над леж -
ног по рес ког орга на до би ја ју по тврду о ре гис -
тра ци ји у сис тем ПДВ. Над леж ни по рес ки орган
води еви ден ци ју о свим об вез ни ци ма ПДВ ко ји -
ма су из да те по тврде. По из врше ној ре гис тра ци -
ји, они има ју пра во ис ка зи ва ња ПДВ у ра чу ни ма и 
пра во на одби так пре тход ног по ре за, уз об а ве зу
вођења про пи са не по рес ке еви ден ци је. У сис те -
му опо ре зи ва ња по ре зом на до да ту вред ност у
на шој зем љи, обавезу плаћања ПДВ имају:
обвезници ПДВ који су се регистровали за
обвезнике ПДВ и порески дужници.

5.1. Обвез ни ци ПДВ који су се ре гис тро ва ли за
об вез ни ке ПДВ. 

У сис тем ПДВ могу се укљу чи ти сви при вред -
ни суб јек ти који врше про мет до ба ра и услу га на
те ри то ри ји Ре пуб ли ке и / или у инос тра нству:
прав на лица, пред узет ни ци и не ре гис тро ва на
фи зич ка лица. Они су дуж ни да за сва ки по рес ки
пе ри од дос тав ља ју по рес ку при ја ву, што зна чи
да то морају да чине и у пореском периоду у
коме:
• нису из врши ли про мет до ба ра и услу га (об вез -

ник ПДВ који у текућем по рес ком пе ри о ду није 
про да вао ни на бав љао доб ра и услу ге, ду жан је 
да под не се праз ну по рес ку при ја ву за тај пе ри -
од);

• нису оства ри ли пра во на одби так пре тход ног
по ре за и 

• не ма ју об а ве зу плаћања ПДВ.
Еви ден ти ра ње об вез ни ка за ПДВ врши над -

леж ни по рес ки орган, на осно ву еви ден ци о не
при ја ве, под не те од стра не при вред ног суб јек та.
Да тум сту па ња у сис тем ПДВ је да тум на ве ден у
Еви ден ци о ној при ја ви. То је први на ред ни дан у
од но су на да тум на који је ре дов ни об вез ник у
пре тход них два на ест ме се ци оства рио уку пан
про мет већи од 8 ми ли о на ди на ра или да тум
када је мали по рес ки об вез ник доб ро вољ но до -
нео одлу ку о сту па њу у сис тем ПДВ. Од дана по -
чет ка об ав ља ња ПДВ ак тив нос ти об вез ник сти -
че сва пра ва и об а ве зе, про пи са на За ко ном о ПДВ. 
Прив ред ни суб је кат са ста ту сом об вез ни ка ПДВ
има об а ве зу да, на осно ву ра чу на о из врше ном
про ме ту робе и услу га, об ра чу на ва и плаћа ПДВ.
По рес ки сис тем Срби је разликује две категорије
регистрованих пореских обвезника ПДВ:
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редовни порески обвезници и мали порески
обвезници.

Ре дов ни по рес ки об вез ни ци. То су прав на
лица, пред узет ни ци и фи зич ка лица (укљу чу јући 
и по љоп рив ред ни ке), који об ав ља ју са мос тал ну
де лат ност као трај ну де лат ност, а у пре тход них
12 ме се ци има ју уку пан про мет до ба ра и услу га
већи од 8 ми ли о на ди на ра. На зи ва ју се ре дов ним
јер про мет од 8.000.000 ди на ра пред став ља цен -
зус за об а ве зан ула зак у сис тем ПДВ. Ови при -
вред ни суб јек ти се, по сили за ко на, мо ра ју еви -
ден ти ра ти као об вез ни ци ПДВ. Њихо ва ПДВ ак -
тив ност от по чи ње наредног дана, од дана када
имају обавезу да се евидентирају као обвезници
ПДВ.

При мер: Обвез ник је у ја ну а ру 2015. го ди не
имао про мет од 1.500 ди на ра, у феб ру а ру 5.000
ди на ра, мар ту 15.000 ди на ра, а 20.04. 2015.го ди -
не оства рио је про мет у из но су 8.300.000 динара.

Овај об вез ник мора да се еви ден ти ра за ПДВ.
Ду жан је да под не се еви ден ци о ну при ја ву у коју,
као да тум по чет ка об ав ља ња ПДВ ак тив нос ти,
упи су је да тум 20.04.2015.го ди не. Еви ден ци о ну
при ја ву ду жан је да под не се по рес ком орга ну на -
јкас ни је до 15.05.2015.го ди не, јер је то први рок
за пред а ју По рес ке при ја ве. Ако лице ис пу ња ва
усло ве за об а вез но под но ше ње еви ден ци о не
при ја ве за ПДВ, а ипак про пус ти да то учини,
чини прекршај за који се изриче новчана казна.

Мали по рес ки об вез ни ци. То су пред узет -
ни ци, мик ро прав на лица и по љоп рив ред ни ци
који врше про мет до ба ра и услу га на те ри то ри ји
Ре пуб ли ке, чији је уку пан про мет у пре тход них
12 ме се ци мањи од 8 ми ли о на ди на ра или који
про це њу ју (то су но во ре гис тро ва ни суб јек ти) да
ће у на ред них 12 ме се ци има ти про мет мањи од 8 
ми ли о на ди на ра (у овај из нос није укљу чен про -
мет со пстве не опре ме и об је ка та за врше ње де -
лат нос ти), који су се доб ро вољ но опре де ли ли за
об вез ни ке ПДВ. ПДВ ак тив ност ових лица от по -
чи ње да ном ре гис тро ва ња за об а ве зу плаћања
ПДВ. Мали по рес ки об вез ни ци који не желе да
буду у сис те му ПДВ не плаћају ПДВ, па не ма ју ни
об а ве зу вођења по рес ке еви ден ци је. Они не ма ју
об а ве зу достављања пореске пријаве пореском
органу, али немају ни право на одбитак пореза
плаћеног на своје инпуте. 

По рес ки об вез ник који има уку пан про мет
већи од 8 ми ли о на ди на ра не смат ра се ма лим по -
рес ким об вез ни ком. Он нема могућност из бо ра
ста ту са по рес ког об вез ни ка, већ бе зус лов но по -
ста је об вез ник ПДВ, што зна чи да се мора ре гис -
тро ва ти у сис те му ПДВ. То под ра зу ме ва об а ве зу
плаћања ПДВ и вођења по рес ке еви ден ци је, као
и пра во на одби так пре тход ног ПДВ. Оста ли суб -

јек ти, без пра ва на одби так пре тход ног по ре за
овај по рез (ис ка зан на ра чу ни ма до бав ља ча)
смат ра ју трош ком на бав ке. Исти мо ра ју да укал -
ку ли шу у сво је про дај не цене, што је од ути ца ја
на кре та ње тржиш них цена. По томе што не
оства ру ју пра во на одбитак претходног пореза,
ови порески обвезници су у истом положају као и 
крајњи купци. 

Прав на лица и пред узет ни ци чији про мет је
нижи од 8.000.000 ди на ра има ју могућност из бо -
ра у вези са улас ком или не улас ком у сис тем ПДВ.

Ако се опре де ле да не уђу у сис тем ПДВ, не ис -
ка зу ју ПДВ на ра чу ни ма за из врше ни про мет
робе и услу га и не воде по рес ку еви ден ци ју, али
не ма ју ни пра во на одби так пре тход ног по ре за.
Они плаћају до бав ља чи ма ПДВ, у из но су ис ка за -
ном на ра чу ну, док се у књи го во дству ПДВ ис ка -
зу је у на бав ној вред нос ти ма те ри ја ла, робе,
основних средстава и трошкова пословања.

Прав на лица и пред узет ни ци чији про мет је у 
пре тход них 12 ме се ци нижи од 8.000.000 ди на ра, 
од но сно мали об вез ни ци, могу се у било које вре -
ме у току го ди не опре де ли ти за сис тем ПДВ.
Мали об вез ни ци који се опре де ле за сис тем ПДВ
мо ра ју бити ре гис тро ва ни као об вез ни ци ПДВ,
под но ше њем еви ден ци о не при ја ве над леж ном
по рес ком орга ну, на кон чега они стичу сва права
и обавезе обвезника ПДВ. 

Оба ве за плаћања ПДВ тра је на јма ње две го -
ди не. По ис те ку тог рока, мали по рес ки об вез ник
који у пре тход них 12 ме се ци није оства рио уку -
пан про мет већи од 8.000.000 ди на ра, или због
пре стан ка об ав ља ња де лат нос ти, може да под -
не се за хтев за пре ста нак об а ве зе плаћања ПДВ,
на осно ву кога над леж ни по рес ки орган из да је
по тврду о бри са њу из еви ден ци је за ПДВ. Без ове
по тврде АПР, од но сно орган над ле жан за вођење 
ре гис тра не може из врши ти бри са ње об вез ни ка
из Ре гис тра при вред них суб је ка та (уко ли ко је
реч о суб јек ту који пре ста је да об ав ља де лат -
ност). Оба ве за плаћања ПДВ може пре ста ти и
пред узет ни ку који у пре тход них 12 ме се ци
оства ри про мет мањи од 8 ми ли о на ди на ра, уз
услов да под не се за хтев за пре ста нак об а ве зе
плаћања ПДВ и за бри са ње из еви ден ци је за ПДВ.
То зна чи да, ако об вез ник не под не се за хтев за
бри са ње из еви ден ци је ПДВ, над леж ни по рес ки
орган не може по служ бе ној дуж нос ти да из врши 
бри са ње об вез ни ка из еви ден ци је ПДВ. Обвез -
ник коме пре ста не ста тус об вез ни ка ПДВ, уз за -
хтев за па у шал но опо ре зи ва ње, ду жан је да под -
не се и по рес ку при ја ву, у року од 15 дана од дана
при је ма акта над леж ног по рес ког орга на ко јим
се по тврђује бри са ње из евиденције за ПДВ
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(Закон о порезу на доходак грађана, „Сл.гласник
РС“, бр. 24/01 и 80/02, чл. 94). 

Може се де си ти и да об вез ник не об ра чу на
ПДВ или да не пла ти ПДВ у про пи са ном року. За
пре крша је по том осно ву пред виђена је нов ча на
каз на. За по рес ког об вез ни ка који при ми ра чун
са ис ка за ним ПДВ од ма лог об вез ни ка који није у
сис те му ПДВ тако плаћени ПДВ нема ка рак тер
пре тход ног по ре за. За тај из нос ПДВ купац не
може да умањи дуговани порез. 

5.2. По рес ки дуж ни ци

По рес ке дуж ни ке чине лица која нису ре гис -
тро ва на као об вез ни ци ПДВ. За по рес ког дуж ни -
ка по рес ки пе ри од за који се об ра чу на ва ПДВ,
пред а је при ја ва и плаћа ПДВ, је ка лен дар ски ме -
сец. По рес ки дуж ни ци дуж ни су да по рес ку при -
ја ву под не су у року од 10 дана по ис те ку по рес -
ког пе ри о да у ко јем је на ста ла по рес ка об а ве за.
За раз ли ку од по рес ких об вез ни ка који су дуж ни
да под но се по рес ку при ја ву за сва ки по рес ки пе -
ри од, без об зи ра на то што нису има ли про мет,
по рес ки дуж ни ци има ју об а ве зу под но ше ња по -
рес ке при ја ве само за по рес ки пе ри од у ко јем је
на стао дуг ПДВ (у по рес ком пе ри о ду у коме нема
обавезе ПДВ, они не подносе пореску пријаву). У
пореске дужнике убрајају се следећа лица:
• по рес ки пу но моћник ко јег одре ди стра но

лице које у Ре пуб ли ци нема се диш те ни стал ну 
по слов ну је ди ни цу, од но сно пре би ва лиш те, а
које об ав ља про мет до ба ра и услу га у Ре пуб ли -
ци и

• при ма лац до ба ра и услу га, ако стра но лице из
пре тход не али не је не одре ди по рес ког пу но -
моћника.

На при мер, стра но прав но лице, ре гис тро ва -
но у Ирској, на ме ра ва да про да белу тех ни ку
трго вин ском пред узећу „Сун це“ из Кра ље ва. С
об зи ром на то да није по стиг нут ко на чан до го -
вор о ку по по да ји са по тен ци јал ним куп цем, као и 
чи ње ни цу да нема по слов но се диш те нити стал -
ну по слов ну је ди ни цу на те ри то ри ји Ре пуб ли ке,
стра но пред узеће је за по рес ког пу но моћника
овлас ти ло шпе ди тер ско пред узеће „Еврош пед“
из Сме де ре ва. Дана 25.09.2014. го ди не из врше ни 
су увоз и ца ри ње ње беле тех ни ке у вред нос ти од
1.500.000 ди на ра. Ца рин ска ис пос та ва је, на
осно ву фак ту ре стра ног лица, об ра чу на ла ПДВ у
из но су од 300.000 ди на ра. По рес ки пу но моћник
је ду жан да при ли ком под и за ња робе из ца рин -
ског над зо ра, из врши упла ту об ра чу на тог ПДВ
(нема об а ве зу плаћања фак тур не вред нос ти уве -
зе не робе). Њего ва об а ве за је и да по том осно ву,
за порески период 01.09. - 30.09.2014. године

попуни пореску пријаву и поднесе је пореском
органу, најкасније до 15.10.2014.године. 

Међутим, стра но прав но лице не мора да
овлашћује по рес ког пу но моћника, уко ли ко се
ис по ру ка беле тех ни ке оства ру је пре ма ку поп ро -
дај ном уго во ру за кљу че ном између трго вин ског 
пред узеће „Сун це“ и ње го вог ино-пар тне ра. У
том слу ча ју, робу при ма увоз ник (трго вин ско
пред узеће), које има об а ве зу плаћања уго во ре не
вред нос ти робе (1.500.00 ди на ра) и ПДВ
(300.000 ди на ра). Њего ва об а ве за је и да по пу ње -
ну по рес ку при ја ву, за по рес ки период у коме је
извршен увоз рове, преда пореском органу.

Као што је у пре тход ном делу тек ста на зна -
че но, по рес ки дуж ник је лице које у ра чу ну или
дру гом до ку мен ту који слу жи као ра чун греш -
ком ис ка же ПДВ (он није об вез ник ПДВ, па нема
ни пра во ис ка зи ва ња ПДВ) или није из вршио
про мет до ба ра и услу га. На при мер, са мос тал на
трго вин ска рад ња „Украс“ из За је ча ра, оства ру је
го диш њи про мет до ба ра и услу га од 4.000.000
ди на ра. Иако није у сис те му ПДВ, влас ник рад ње
је греш ком на фис кал ном одсеч ку, из да том
18.09. текуће го ди не, при ли ком про да је бој ле ра
у вред нос ти од 10.000 ди на ра, за ра чу нао ПДВ у
из но су од 2.000 ди на ра. С об зи ром да нема пра во
ис ка зи ва ња ПДВ у сво јим из лаз ним ра чу ни ма,
пред узет ник из За је ча ра (влас ник рад ње) ду жан
је да пла ти тако ис ка за ни ПДВ и да по пу ни по рес -
ку при ја ву, за пе ри од од 01.09. до 30.09. текуће
го ди не; пријаву мора предати пореском органу
најкасније до 15.10. текуће године, што је и рок
за његову уплату ПДВ. 

6. По рес ки пе ри од

По рес ки пе ри од је пе ри од за који об вез ник
об ра чу на ва и плаћа ПДВ и пред а је по рес ку при ја -
ву. По рес ки пе ри од може бити ка лен дар ски ме -
сец или ка лен дар ско тро ме сеч је. Кри те ри јум за
одређива ње по рес ког пе ри о да је укуп но оства -
ре ни или укуп но про це ње ни про мет до ба ра и
услу га по рес ког об вез ни ка, без по ре за (по ре за
на про мет, ак ци зе, ПДВ и дру гих фис кал них об -
ли ка) и без про ме та опре ме и об је ка та за врше ње 
де лат нос ти. За вред ност про да тих до ба ра која не 
спа да ју у опре му и об јек те за врше ње де лат нос -
ти, не ума њу је се уку пан про мет при ли ком
одређива ња по рес ког пе ри о да. Тако је про пи са -
но да уку пан про мет не ума њу је об вез ник који
про да со пстве ну опре му (ма ши ну, ра чу нар ис л.),
чија про дај на вред ност је нижа од 500.000 ди на -
ра, на при мер, ако про да ма ши ну чија про дај на
цена је 300.000 ди на ра без ПДВ. По рес ки об вез -
ни ци који се опре де ле за ста тус јед но ме сеч ног
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или тромесечног пореског обвезника, захтев за
одобрење тог статуса подносе пореском органу. 

Ка лен дар ски ме сец је по рес ки пе ри од за:
• об вез ни ка који је у пре тход них 12 ме се ци

оства рио уку пан про мет већи од 50 ми ли о на
ди на ра или који про це њу је да ће у на ред них 12 
ме се ци оства ри ти уку пан про мет већи од 50
ми ли о на ди на ра;

• об вез ни ка коме је по рес ки орган одоб рио
плаћање ПДВ пре ма на че лу на плаћене ре а ли -
за ци је; то су об вез ни ци чији уку пан про мет је
нижи од 50 ми ли о на ди на ра;

• об вез ни ка који се први пут, у текућој ка лен -
дар ској го ди ни, ре гис тру је као ПДВ об вез ник;
за ове об вез ни ке по рес ки пе ри од је ка лен дар -
ски ме сец за текућу и на ред ну ка лен дар ску го -
ди ну, не за вис но од дана ре гис тра ци је за об ав -
ља ње де лат нос ти.

Обвез ник ПДВ, коме је као по рес ки пе ри од
одређен ка лен дар ски ме сец, ду жан је да по рес ку
при ја ву под но си по рес ком орга ну у року од 15
дана по ис те ку по рес ког пе ри о да. Он може да
под не се за хтев за про ме ну по рес ког пе ри о да у
ка лен дар ско тро ме сеч је, уко ли ко утврди да му је 
уку пан про мет у пре тход них 12 ме се ци сма њен
на ниво ис под 50.000.000 ди на ра. Одоб ре ни по -
рес ки период, по поднетом захтеву, траје на ј ма -
ње 12 месеци.

На при мер, об вез ник ПДВ који об ра чу на ва
ПДВ, пред а је по рес ку при ја ву и плаћа ПДВ ме сеч -
но, утврдио је да је 17.05. текуће го ди не оства рио 
уку пан про мет до ба ра и услу га у пре тход них 12
ме се ци нижи од 50.000.000 ди на ра. По рес ку при -
ја ву за текући по рес ки пе ри од овај об вез ник ду -
жан је да под не се на јкас ни је до 15. јула текуће го -
ди не. По том, по рес ке при ја ве под но си, об ра чу на -
ва и плаћа ПДВ тромесечно (до 20. септембра, до
20. децембра итд.).

Ка лен дар ско тро ме сеч је је по рес ки пе ри од 
за об вез ни ка ПДВ који у пре тход них 12 ме се ци
оства ри уку пан про мет мањи од 50.000.000 ди -
на ра (осим за об вез ни ка који при ме њу је сис тем
на пла те, јер је за њега по рес ки пе ри од ка лен дар -
ски ме сец). Обвез ник коме је као по рес ки пе ри од
одређено ка лен дар ско тро ме сеч је, ду жан је да
по рес ку при ја ву под не се по рес ком орга ну у року
од 20 дана по ис те ку по рес ког пе ри о да. Ако се из -
ме не усло ви, нпр. оства ри уку пан про мет (или
про це њу је да ће бити оства рен уку пан про мет)
већи од 50.000.000 ди на ра, об вез ник је ду жан да
под не се за хтев по рес ком орга ну за про ме ну по -
рес ког пе ри о да у ка лен дар ски ме сец. То може
учи ни ти само на по чет ку ка лен дар ске го ди не,
пре циз ни је до 15. ја ну а ра. По рес ки пе ри од, одоб -
рен на осно ву так вог за хте ва, тра је на јма ње 12

месеци. То значи да, после истека тог периода,
обвезник може опет да промени порески период
у календарско тромесечје. 

Интер вал за об ра чун и плаћање ПДВ за мале
по рес ке об вез ни ке из но си 3 ме се ца, што је по -
вољ ни је ре ше ње од ин тер ва ла за об ра чун и
плаћање ПДВ за ре дов не по рес ке обвезнике (1
месец). 

Оба ве зе и пра ва ре дов ног по рес ког об вез ни -
ка, коме је као по рес ки пе ри од одређен ка лен -
дар ски месец су да:
• об ра чу на ва ПДВ за сва ки ме сец;
• под но си по рес ку при ја ву за сва ки ме сец, на -

јкас ни је до 15. у на ред ном ме се цу, за пре тход -
ни ме сец;

• плаћа ПДВ при ли ком под но ше ња по рес ке при -
ја ве, на јкас ни је до 15. у на ред ном ме се цу;

• оства ру је пра во на по враћај ПДВ на јкас ни је у
року од 25 дана по ис те ку ме се ца. Ако пре теж -
но врши про мет до ба ра у инос тра нство, об вез -
ник има пра во на по враћај ПДВ на јкас ни је у
року од 25 дана по ис те ку ме се ца.

Обвез ник коме је за по рес ки пе ри од од -
ређено ка лен дар ско тро ме сеч је, има сле деће ка -
рак те рис ти ке:
• об ра чу на ва ПДВ за сва ко тро ме сеч је;
• под но си по рес ку при ја ву за сва ко тро ме сеч је,

на јкас ни је у року од 20 дана по ис те ку тро ме -
сеч ја (до 20. ап ри ла, 20. јула, 20. октоб ра
текуће го ди не и до 20. ја ну а ра на ред не го ди -
не);

• плаћа ПДВ при ли ком под но ше ња по рес ке при -
ја ве, на јкас ни је у року од 20 дана по ис те ку
тро ме сеч ја;

• оства ру је пра во на по враћај ПДВ на јкас ни је у
року од 45 дана по ис те ку тро ме сеч ја.

По рес ка при ја ва се дос тав ља за ка лен дар ске
ме се це, од но сно ка лен дар ска тро ме сеч ја, без об -
зи ра на то да ли у том по рес ком пе ри о ду има об а -
ве зу плаћања ПДВ или има пра во на по враћај
ПДВ, од но сно право на порески кредит.

Ако мали по рес ки об вез ник у ка лен дар ском
тро ме сеч ју оства ри уку пан про мет већи од 50
ми ли о на ди на ра, по рес ки пе ри од је ка лен дар ски 
ме сец, по чев од ме се ца по ис те ку ка лен дар ског
тро ме сеч ја. Мали по рес ки об вез ник може да под -
не се по рес ком орга ну за хтев за про ме ну по рес -
ког пе ри о да у ка лен дар ски ме сец, на јкас ни је до
15. ја ну а ра текуће го ди не. У том случају, одоб ре -
ни порески период траје најмање 12 месеци.
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7. Нап ла та по ре за

Нап ла та по ре за на раз ли чи те врсте при хо да
прав них и фи зич ких лица врши се у виду ре дов -
не на пла те или у виду при нуд не наплате.

Ре дов на на пла та по ре за. Ова на пла та врши
се у року дос пе лос ти по рес ке по ба ве зе. Нап ла та
по ре за врши се, по пра ви лу, плаћањем нов ча ног
из но са о дос пе лос ти по ре за, у ро ко ви ма про пи са -
ним за ко ном. Изу зет но, по рез се може на пла ти ти
пу тем ком пен за ци је и кон вер зи јом по тра жи ва ња
по осно ву по ре за у трај ни улог Ре пуб ли ке. 

При нуд на на пла та по ре за. Она се пред узи -
ма кад дос пе ла по рес ка об а ве за није из ми ре на
до ис те ка рока дос пе лос ти. Ради об ез беђења на -
пла те по ре за по сле по чет ка при нуд не на пла те
из нов ча них сред ста ва, По рес ки орган до но си
ре ше ње о при нуд ној на пла ти по ре за, ко јим по -
рес ком об вез ни ку при вре ме но за бра њу је из ми -
ре ње нов ча них об а ве за пре ма трећим ли ци ма, на 
осно ву пре би ја ња (ком пен за ци је), асиг на ци је,
це си је итд. У пи та њу је бло ка да ра чу на об вез ни -
ка. Прив ре ме на мера траје до завршетка по с туп -
ка принудне наплате пореза. Принудна наплата
пореза се може извршити:

1. за пле ном и пре но сом нов ча них сред ста ва
са текућег и де виз ног ра чу на по рес ког об -
вез ни ка, на уплат ни ра чун јав них при хо да
(Одлу ка о на чи ну врше ња при нуд не на пла -
те с ра чу на кли јен та, “Сл. глас ник РС”, бр.
14/14, чл.6);

2. пре но сом нов ча них по тра жи ва ња об вез -
ни ка на уплат ни ра чун јав них при хо да. Ре -
ше њем о при нуд ној на пла ти по ре за на ла -
же се по рес ком об вез ни ку да свој дуг из -
ми ри упла том на уплат ни ра чун јав них
при хо да, по дос пећу по тра жи ва ња;

3. за пле ном за ра де (ако је об вез ник у рад ном 
од но су из ван сво је рад ње) или пен зи је. Ре -
ше њем о при нуд ној на пла ти по ре за на ла -
же се ис пла то цу за ра де, од но сно пен зи је,
да врши њи хо ву об уста ву и упла ту на
уплат ни ра чун јав них при хо да;

4. за пле ном и про да јом хар ти ја од вред нос -
ти, по крет них ства ри и не пок рет нос ти.

Ако се при нуд на на пла та по ре за из врша ва на 
осно ву про да је по крет них ства ри и не пок рет -
нос ти, ре ше њем По рес ке упра ве се на ла же по -
рес ком об вез ни ку да у одређеном року По рес кој
упра ви преда ду го ва ну по крет ну ствар или не -
пок рет ност. Ако дуж ник ни у том року не из врши 
плаћање по ре за, по рес ки орган врши при нуд ну
на пла ту тако што про це ни тељ по пи су је, про це -

њу је, плени и продаје: покретне ствари или не -
пок рет нос ти.

При нуд на на пла та по ре за на бази по крет -
них ства ри. О из врше ном по пи су и про це ни
вред нос ти ства ри, по рес ки из врши тељ сас тав ља 
за пис ник који дос тав ља по рес ком об вез ни ку.
Про да ја по крет них ства ри врши се пу тем усме -
ног јав ног над ме та ња или не пос ред ном по год -
бом између куп ца и По рес ке упра ве, о чему се до -
но си за кљу чак. Огла ша ва ње про да је врши се на
ин тер нет стра ни и на оглас ној таб ли, а у днев -
ном лис ту – ако је процењена вредност по к рет -
них ствари већа од 1.000.000 динара.

При нуд на на пла та по ре за на бази не пок -
рет нос ти. Не пок рет ност се по пи су је, одређује
њена по чет на вред ност и про да је од стра не по -
рес ког из врши те ља, на осно ву ре ше ња о при нуд -
ној на пла ти. Зап ле ну не пок рет нос ти врши по -
рес ки из врши тељ, у при сус тву два пу но лет на
све до ка. Изврши тељ је овлашћен да уда љи лице
које оме та спро вођење при нуд не на пла те, а у
слу ча ју по тре бе може да за тра жи помоћ по ли ци -
је. О из врше ној за пле ни не пок рет нос ти сас тав ља 
за пис ник. У року од 3 дана од ко нач нос ти ре ше -
ња о при нуд ној на пла ти, По рес ка упра ва утвр -
ђује по чет ну вред ност не пок рет нос ти, пу тем ре -
ше ња. Про тив тог ре ше ња по рес ки об вез ник
може изјавити приговор у року од 3 дана од дана
пријема. Против решења по приговору, жалба
није допуштена.

Про да ја не пок рет нос ти об ав ља се пу тем
усме ног јав ног над ме та ња или не пос ред ном по -
год бом. Оглас се об јав љу је на оглас ној таб ли
орга ни за ци о не је ди ни це По рес ке упра ве на чи јој 
те ри то ри ји се на ла зи не пок рет ност и у днев ном
лис ту. Про да ја не пок рет нос ти врши се у се диш -
ту орга ни за ци о не је ди ни це По рес ке упра ве која
ту про да ју спро во ди. Ако не пок рет ност не буде
про да та пу тем усме ног јав ног над ме та ња, про -
да ја не пок рет нос ти врши се не пос ред ном по год -
бом. Ако се ни на овај на чин не може про да ти, не -
пок рет ност се пре но си у сво ји ну Ре пуб ли ке. Куп -
ци овак ве не пок рет нос ти не могу бити по рес ки
об вез ник и лица за пос ле на у По рес кој упра ви,
као ни лица по ве за на са њима. Ку пац не пок рет -
нос ти ду жан је да упла ти из нос за који му је не -
пок рет ност про да та, у року од 8 дана од дана за -
кљу че ња уго во ра. Ако овај не из врши упла ту, По -
рес ка упра ва по зи ва дру гог на јпо вољ ни јег
понуђача. Ако ни он не упла ти уго во ре ни из нос,
По рес ка упра ва на став ља по сту пак про да је. По
из врше њу упла те, По рес ка упра ва до но си ре ше -
ње о пред а ји не пок рет нос ти куп цу. При хо де од
про да је по крет них и не пок рет них ства ри По рес -
ка упра ва уплаћује на уплат ни ра чун јавних
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прихода. Ако је продајом остварена већа цена од
износа пореске обавезе, разлика се враћа
пореском обвезнику у року од 30 дана, а камата
се обрачунава у корист обвезника по истеку тог
рока.

Пра во По рес ке упра ве на утврђива ње и на -
пла ту по ре за за ста ре ва за 5 го ди на од дана када
је за ста ре лост по че ла да тече. Зас та ре лост пра ва
на утврђива ње по ре за по чи ње да тече од првог
дана на ред не го ди не од го ди не у ко јој је тре ба ло
утврди ти по рез (За кон о по рес ком по ступ ку и
по рес кој ад ми нис тра ци ји, “Сл. глас ник РС”, бр.
80/02 и 47/13, члан 114). Зас та ре лост пра ва на
на пла ту по ре за по чи ње да тече од првог дана на -
ред не године у којој је обавеза пореског дужника 
доспела за плаћање.

Зак љу чак

По рез на до да ту вред ност пред став ља не ку -
му ла тив ни, ви ше фаз ни, по сред ни об лик по ре за
на по трош њу, са ко јим се от кла ња двос тру ко и
ви шес тру ко опо ре зи ва ње. У сис те му ПДВ по рес -
ки об вез ник има пра во на одби так по ре за који је
пла тио при ли ком на бав ке сред ста ва раз ли чи те
врсте и услу га за по тре бе про из вод ње. Ду го ва ни
ПДВ утврђује се као про из вод про дај не цене и
про пи са не по рес ке сто пе. За из нос ПДВ, који је
пре тход но пла тио до бав ља чи ма, по рес ки об вез -
ник има пра во да одби је од об ра чу на тог ду го ва -
ног ПДВ. Ствар ну по рес ку об а ве зу ПДВ об вез ник
утврђује на осно ву раз ли ке ду го ва ног и пре тход -
ног ПДВ. Ако је из нос пре тход ног по ре за већи од
укуп ног из но са по рес ке об а ве зе, од но сно ако по -
сто ји не га тив на раз ли ка, об вез ник има пра во на
одби так или пра во на по враћај (пре тход ног)
ПДВ, у ви си ни те раз ли ке. Пра во на одби так пре -
тход ног пореза обвезнику ПДВ омогућава да
плати ПДВ само на додату (новостворену)
вредност, коју је остварио у његовој фази
промета (производње). 

За ко но да вац је про пи сао дуж ност об вез ни ка
да кон ти ну и ра но и сис те мат ски води одго ва ра -
јуће еви ден ци је о про ме ту робе и услу га и о ПДВ у
сва ком по рес ком пе ри о ду. Вођење еви ден ци је у
не пос ред ном је ин те ре су об вез ни ка ПДВ (јер му
она слу жи као осно ва да на јед нос та ван и лак на -
чин тач но об ра чу на и пла ти ПДВ), али и по рес ког
орга на (коме еви ден ци ја о ПДВ слу жи за кон тро лу
об ра чу на тог и плаћеног ПДВ). Еви ден ци ја про ме -
та робе и услу га и о ПДВ води се на осно ву под а та ка 
из ра чу на и дру гих до ку ме на та: о на бав ка ма до ба -
ра и услу га (на осно ву ко јих је об ра чу нат пре тход -
ни ПДВ) и о про да тим доб ри ма иус лу га ма (на
осно ву ко јих је об ра чу нат ду го ва ни ПДВ). Пос то је

две врсте (могућнос ти) на пла те по ре за на раз ли -
чи те врсте при хо да прав них и фи зич ких лица: а)
ре дов на, која се врши о року дос пе лос ти по рес ке
об а ве зе и б) при нуд на на пла та, која се пред узи ма
кад дос пе ла по рес ка об а ве за није из ми ре на до ис -
те ка рока дос пе лос ти.
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За кон ски про пи си:
1. За кон о ПДВ (“Сл. глас ник РС”, бр.84/04,

93/12)
2. За кон о по рес ком по ступ ку и по рес кој ад -

ми нис тра ци ји (“Сл. глас ник РС”, бр. 80/02
и 47/13)

3. За ко на о фис кал ним ка са ма (“Сл. глас ник
РС”, бр. 135/04)

4. За кон о трго ви ни („Сл. глас ник РС”, бр.
53/10 и 10/13)

5. За кон о по ре зу на до хо дак грађана
(„Сл.глас ник РС“, 24/01 и 80/02)

6. Пра вил ник о об ли ку, сад ржи ни и на чи ну
вођење еви ден ци је о ПДВ (“Сл. глас ник
РС”, бр. 120/12) 

7. Пра вил ник о одређива њу слу ча је ва у ко ји -
ма нема об а ве зе из да ва ња ра чу на и о ра чу -
ни ма код ко јих се могу изо ста ви ти по је ди -
ни под а ци („Сл.глас ник РС“, бр. 123/12) 

8. Пра вил ник о утврђива њу опре ме и об је ка -
та за врше ње де лат нос ти и о на чи ну ис -

прав ке одбит ка пре тход ног по ре за за
опре му и об јек те за врше ње де лат нос ти
(“Сл. глас ник РС”, бр. 67/05)
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вођења ис прав ке одбит ка пре тход ног по -
ре за за опре му и об јек те за врше ње де лат -
нос ти („Сл.глас ник РС“, бр. 120/12)

10. Уред ба о бли жим усло ви ма за одла га ње
плаћања по рес ког дуга (“Сл. глас ник РС”,
бр. 53/03, 71/05).
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ти ра ња про ме та пре ко фис кал не касе (“Сл. 
глас ник РС”, бр. 61/10 и 83/12). 

12. Упу тство за по сту па ње по за хте ви ма по -
рес ких об вез ни ка за одла га ње плаћања
по рес ког дуга (“Сл. глас ник РС”, бр. 80/02
и 93/12)
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Gordana VUKELIC PhD, Vesna JEFTIC-ARSENOVIC, Danijela MAKSIMOVIC

THE IMPACT OF THE RECOGNITION AND VALUATION OF
INVESTMENT PROPERTY ON ASSETS, PROFITABILITY AND
FINANCIAL POSITION

In this paper, we show the impact of initial recognition and subsequent
measurement of investment property on the assets, profitability and financial
position of the company.
Carrying value of investment property in the balance sheet can significantly
affect the value of the total assets in the balance sheet, the financial result in
the income statement, as well as the value of financial indicators in the
analysis of the financial performance of a company. The application of the cost
model or the revaluation model affects not only the property and financial
position of the company, but also reflects the profitability through the
recognition of gain or loss from the correction of values in the income
statement.
Effect of initial recognition and evaluation after the initial recognition of
investment property on the assets and profitability is demonstrated through
the practical examples of the application of different methods of balancing in
the course of business.
Keywords: investment property, cost, fair value, financial position,
profitability and assets of the company

Aleksandar MAJSTOROVIC PhD, Slobodan Popovic PhD

AUDIT OF AGRICULTURE COMPANY

The aim of the paper is to explore the possibilities and effects of the audit of
agricultural enterprises. In our professional literature and practice this field is 
seldom tackled, which is why this article is so current and important. Our goal
was to determine the meaning and purpose of audit on the baseo of case study
of two agricultural companies and to examine the impact of audit on the net
profit of agricultural enterprises that are the subject of audits. Since
significant benefits of modern audit services for the agricultural company
have been determined in relation to another company that was not the subject 
of audit, we can conclude with certainty that audit is beneficial to agricultural
companies and should be extensively used, as it significantly contributes to
the improvement of business performance.
Keywords: business audit, agricultural enterprise, the net profit.

Mile STANISIC PhD

DOCUMENTING FINANCIAL REPORTING CONTROLS

Reliability of financial reporting, among other important factors, depends on
good documentation of controls. Documenting control should be done at the
corporate level and at the level of activity, and its objective is to improve the
reliability of internal control and facilitate effective monitoring. Effective
documenting is the responsibility of the company management. Auditor has



the responsibility to document controls through narrative descriptions,
flowcharts and matrices, in order to discover possible material misstatements 
and their positioning, and to determine the purpose of control procedures, the 
dynamics of their application and to identify those who are responsible.
Keywords: documenting controls, corporate governance, financial
transactions, flowchart.

Dragan PETROVIC PhD, Dragosav LACKOVIC MSc

CONCEPTUAL - SYSTEMIC ISSUES REGARDING THE
APPLICATION OF VAT AS THE DOMINANT REVENUE SOURCE
FOR SERBIAN BUDGET

The tax system and tax policy are part of the overall economic policy of a
country. As an instrument of economic regulation, taxation can affect other
areas of economic policy, such as employment, the environment,
international competitiveness and the like. Therefore, measures and
activities that a country has undertaken in the area of ??tax policy affect not
only this particular country, but also other countries. In the era of
globalization there is the implied need for harmonization of tax policy, which
in the European Union area includes the following objectives: stabilizing tax
revenues of member countries, functioning of the internal market and
promotion of employment.
The system of financing state functions is a complex system, which includes
public revenue and public expenditure system. The state has a number of
tasks, for the execution of which it needs the appropriate amount of public
revenues. In the structure of public revenues, tax revenues have the greatest
importance, and the most prominent tax within this group is value-added tax
(VAT). The title of the article shows the need to consider the structure of
budget revenues of the Republic of Serbia, without going into the expenditure
side, nor in the execution of the budget. That is covered in the introduction,
focusing on the Law of the Republic of Serbia from 2015, in order to
comprehend the significance of value added tax in the current conditions.
The article aims to highlight the conceptual and systemic issues regarding the
application of VAT as the predominant source of revenue for the budget of
Serbia, from the formation of the tax base, through the use of the right to
deduct previous VAT and ways of recording trade with goods (services) and
VAT, to the obligation to file tax returns and pay VAT for the given tax period,
including the payment of taxes (regular or forced).
Keywords: value added tax (VAT), the tax base, tax rate, outstanding and
previous VAT.


	00 dan racunovodja+.vp
	001 rec urednika+.vp
	001a uputstvo autorima+.vp
	01 IASB decembar+.vp
	02 IASB januar+.vp
	03 sevic_skobic SIMP+.vp
	04 lalevic SIMP+.vp
	06 papzovska SIMP+.vp
	07 majstorovic+.vp
	08 stanisic+.vp
	09 minovski SIMP+.vp
	10 petrovic+.vp
	031-032 Zlatibor prijava i pr...
	025 porudzbenica v13 krive.cdr
	11 cooler.vp

