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Пош то ва ни,
Тема овог бро ја Ча со пи са, који је ис тов ре ме но и Збор ник ра до ва са 47. сим по -

зи ју ма  Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, тра ди ци о нал ног  трод нев ног ску па
који се одржа ва  у пе ри о ду од 26. до 28. маја 2016. го ди не на Зла ти бо ру, су им пли -
ка ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња на еко ном ску ак тив ност у Ре пуб ли ци Срби ји.
Те о риј ски уте ме ље на и прак тич но ори јен ти са на пи та ња која су  раз мат ра на у ра -
до ви ма сад ржа ним у овом ча со пи су су иден ти фи ко ва ње ри зи ка у вези са ре зул -
та ти ма ана ли зе фи нан сиј ских из веш та ја, уз илус тро ва ње при ме ра ана ли зе фи -
нан сиј ских из веш та ја и оце ну пер фор ман си при вре де Срби је. 

Пред мет по себ не пажње на пи са, об ухваћених сад ржа јем овог из да ња, су и
сле дећа пи та ња: 
= по узда ност фина нсиј ских из веш таја у Срби ји за до но ше ње по слов них

одлу ка и њи хова  ре ла ци ја у од но су на сиву еко номију;
= об ез беђивање ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња про фе си о нал них

ра чу но вођа; 
= место про фе си о нал ног ра чу но вође у про це су ди ги та ли за ци је фи нан сиј -

ских из веш та ја и  ре гу ла ци је ра чу но во дстве не про фе си је;
= од нос ра чу но во дстве ног ре гу ла торног оквира у Срби ји и ква ли тет фи -

нан сиј ског из веш та ва ња, као и ком па ра тивни при ступ у од но су на  гло -
балну  ре гу ла тиву;

= ефекат  и зна чај при ме не кон тро лин га у по слов ној прак си при вред них
друш та ва и ње гов доп ри нос унап ређењу ква ли те та управ ља ња по је ди -
нач ним пред узећима, фи нан сиј ским орга ни за ци ја ма и дру гим про фит -
ним и не про фит ним ин сти ту ци ја ма и унап ређење на ци о нал не еко но ми -
је у це ли ни;

=  зна чај  кон тро лин га за управ ља ње код ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва;
= ком па ра тивни од нос  бу џет ског ра чу но водства  и  гло балне ре гу ла тиве, 

као и пи та ње по тен ци ја ла бу џет ског ра чу но во дства  за за штиту јавног 
ин те реса.

Ре пуб ли ка Срби ја се, на путу ка ев роп ским ин тег ра ци ја ма,  су о ча ва са број -
ним из а зо ви ма који се на ро чи то од но се на ста бил ност фи нан сиј ских тржиш -
та и  ин вес ти ци је, од но сно раз вој на ци о нал не еко но ми је, а који су у ди рек тној
вези са ква ли те том фи нан сиј ског из веш та ва ња. У кон тек сту по тре ба број них
ко рис ни ка фи нан сиј ских из веш та ја, ак ту ел но фи нан сиј ско из веш та ва ње у
Ре пуб ли ци Срби ји одли ку ју зна чај не кон тро вер зе, не дос та ци и огра ни че ња.
Ра до ви штам па ни у овом из да њу, ана лизом ре ле ван тних ка рак те рис ти ка фи -
нан сиј ског из веш та ва ња, за тим ана ли зом те о риј ских ре ше ња и об јек тив них
окол нос ти у прак си, ука зу ју  на ове не дос тат ке и огра ни че ња, као и на по тен -
ци јал не стра тешке прав це раз во ја ре гу ла тор ног окви ра са циљем ели ми ни са -
ња не га тив них по сле ди ца ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња, како  ре ал -
ног, тако и јавног сектора.

Надамо се да ће ставови презентовани у овом  часопису - Зборнику 47.
симпозијума представљати позитиван импулс и допринос при сагледавању
тренутног стања регулаторног оквира финансијског извештавања и његовог
сврсисходнијег обликовања.

Одго вор ни уред ник ча со пи са Ра чу но во дство
мр Рада Сто ја но вић

Уводник



проф. др Де јан
МАЛИНИЋ*

Могућнос ти и ри зи ци оце не
пер фор ман си при вре де 

Срби је на осно ву ана ли зе 
фи нан сиј ских из веш та ја

Ре зи ме

Ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња је дан је од пред усло ва ста бил нос ти фи -
нан сиј ског сис те ма, де тер ми нан та си гур нос ти ин вес ти то ра и са мим тим ва -
жан фак тор при вла че ња пре ко по треб них стра них ин вес ти ци ја. На жа лост,
број ни па ра мет ри ука зу ју да је си ту а ци ја на под руч ју фи нан сиј ског из веш та ва -
ња ве о ма узне ми ра ва јућа. Мис ли мо прве нстве но на не ста бил ност ра чу но во -
дстве не ре гу ла ти ве у Срби ји, не кон зис тен тна и ге не рал но лоша за кон ска ре -
ше ња, не упо ре ди вост фи нан сиј ских из веш та ја са прак сом зе ма ља које има ју
раз ви је ну ра чу но во дстве ну тра ди ци ју и ин до лен тан од нос ре гу ла то ра пре ма
про бле ми ма фи нан сиј ског из веш та ва ња. Све ово не ума њу је зна чај ана ли зе фи -
нан сиј ских из веш та ја. Нап ро тив, она у усло ви ма не ква ли тет ног из веш та ва -
ња по ста је још по треб ни ја, али у исто вре ме и мно го за хтев ни ја, пошто у мно -
го те жим окол нос ти ма мора да омо гући сти ца ње уви да у пер спек ти ве
пред узећа, по је ди них гра на, сек то ра и на ци о нал не еко но ми је у це ли ни. 

Будући да се оства ре ња пред узећа и при вре де у це ли ни не могу по смат ра ти не -
за вис но од по слов ног ам би јен та у коме оства ру ју сво ју ми си ју, у првом делу
рада по ку ша ли смо да одго во ри мо на пи та ње да ли по сто јећи по слов ни ам би -
јент де лу је под сти цај но или огра ни ча ва јуће на при вред не ак тив нос ти. У дру -
гом, цен трал ном делу рада ба ви мо се оце ном пер фор ман си при вре де Срби је.
Глав ни циљ у овом делу рада је да се на осно ву оце не оства ре ња у пре тход ном
осмо го диш њем пе ри о ду иден ти фи ку ју по слов но-фи нан сиј ски ри зи ци ко ји ма су
из ло же на пред узећа и при вре да у це ли ни и чи ни о ци који под сти чу ове ри зи ке.
Кроз про дуб ље ну ана ли зу по ка заћемо и ве ли ке могућнос ти ана ли зе која се за -
сни ва на фи нан сиј ским из веш та ји ма. Ко нач но, у по след њем делу рада мо ра мо
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Ори ги нал ни на учни рад

*) Еко ном ски фа кул те т Уни вер зи те та у Бе ог ра ду, e-mail: malinic@ekof.bg.ac.rs
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ука за ти на об јек тив но услов ље не и суб јек тив но на ста ле ри зи ке који пра те
ана ли зу за сно ва ну на збир ним фи нан сиј ским из веш та ји ма у на шим усло ви ма.

Кључ не речи: фи нан сиј ски из веш та ји, пер фор ман се, по слов ни ам би јент, лик -
вид ност, со лвен тност, про фи та бил ност, ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва, ре гу -
ла тор ни ри зи ци.

Увод
Ге не рал ни циљ фи нан сиј ског из веш та ва ња усме рен је на пру жа ње ин фор -

ма ци ја по сто јећим и по тен ци јал ним ин вес ти то ри ма, ак ци о на ри ма, куп ци ма
об вез ни ца и дру гим кре ди то ри ма о про фи та бил нос ти, фи нан сиј ском по ло жа -
ју и кре та њу нов ча них то ко ва пред узећа, које би им по мог ле у про це су до но -
ше ња одлу ка о ку по ви ни, про да ји и држа њу влас нич ких и дуж нич ких хар ти ја
од вред нос ти, про це ни си гур нос ти ула га ња, спо соб нос ти из ми ре ња об а ве за и
др. Иако се фи нан сиј ски из веш та ји прве нстве но при пре ма ју за по тре бе ин вес -
ти то ра, сас вим је из вес но да слу же и број ним дру гим ин те рес ним гру па ма, као 
што су ме наџ мент пред узећа, фи нан сиј ски ана ли ти ча ри, вла ди не аген ци је,
за пос ле ни, син ди ка ти, по слов ни пар тне ри, на ци о нал на ста тис ти ка, ре гу ла -
тор на тела и јав ност у најширем смислу.

Јавни ка рак тер фи нан сиј ских из веш та ја, ре дов ност њи хо вог сас тав ља ња,
моћ да об ухва те све по слов не транс акције у из аб ра ном об ра чун ском пе ри о ду и
из ло же ност об а вез ној ек стер ној ре ви зи ји учи ни ли су фи нан сиј ске из веш та је
сву да у све ту јед ним од на јвред ни јих ин фор ма ци о них из во ра за ин вес ти то ре и
дру ге ко рис ни ке. Оче ки ва ња ин вес ти то ра од ана ли зе фи нан сиј ских из веш та ја
су ве ли ка. Она омо гућава про це ну спо соб нос ти пред узећа да ство ри вред ност
за влас ни ке, про це ну ду го роч не и крат ко роч не фи нан сиј ске си гур нос ти пред -
узећа, иден ти фи ко ва ње рас по де љи вог до бит ка, спрем ност пред узећа да плаћа
ди ви ден де, поређење оства ре них при но са са при но си ма дру гих ин те рес них
гру па у оче ки ва њу да при но си буду у скла ду са ри зи ком који влас ни ци под но се.
Будући да на ана ли зи фи нан сиј ских из веш та ја у доб рој мери те ме ље сво је одлу -
ке, ло гич на су њи хо ва ве ли ка оче ки ва ња у вези са по узда ношћу и ре ле ван -
тношћу ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја. У том смис лу, ин фор ма ци је у
фи нан сиј ским из веш та ји ма и њи хо ва ква ли тет на ана ли за доп ри но се убла жа -
ва њу ин фор ма ци о не аси мет ри је, сма ње њу ри зи ка од не га тив не се лек ци је,
повећава јући на тај на чин ефи кас ност ало ка ци је ка пи та ла.

Инфор ма ци је које се на ла зе у фи нан сиј ским из веш та ји ма од из узет ног су
зна ча ја и за ме наџ мент пред узећа, који има по тре бу да ана ли зи ра фи нан сиј -
ске из веш та је со пстве ног пред узећа како би сте као увид у оства ре не ре зул та -
те, фи нан сиј ску струк ту ру, ин вес ти ци о не могућнос ти и пер спек ти ве пред -
узећа, како би про це нио ри зи ке на осно ву сма ње ња кон ку рен тнос ти, лик вид -
нос ти, со лвен тнос ти, про фи та бил нос ти, сте ча ја и сл. Ме наџ мент, међутим,
има по тре бу да се бави и ана ли зом фи нан сиј ских из веш та ја дру гих пред узећа. 
У фо ку су ме наџ мен та на ла зе се фи нан сиј ски из веш та ји по слов них пар тне ра,
до бав ља ча и ку па ца, како би се про це ни ла си гур ност ис по ру ка про из вод них
ин пу та или могућност плаћања об а ве за од стра не ку па ца. Анализа кон ку рен -
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ци је не опход на је за про це ну стра теш ке кон ку ре нтске по зи ци је пред узећа,
као и за при ме ну бен чмар кин га са ци љем иден ти фи ко ва ња могућнос ти за
унап ређење пер фор ман си. Пла си ра ње евен ту ал них виш ко ва го то ви не за хте -
ва про це ну ат рак тив нос ти хар ти ја од вред нос ти пред узећа чи јим се ак ци ја ма
тргу је на тржиш ту ка пи та ла, што омо гућава из бе га ва ње ула га ња у ви со ко ри -
зич на пред узећа и усме ра ва ње ула га ња пре ма хар ти ја ма од вред нос ти које
могу донети високе приносе. 

Ква ли тет на ана ли за фи нан сиј ских из веш та ја пру жа ве ли ке могућнос ти
кре а то ри ма еко ном ске по ли ти ке. Она им може помоћи у от кри ва њу ра них
упо зо ра ва јућих сиг на ла, који би омо гућили пред узи ма ње по треб них ак тив -
нос ти пре из би ја ња кри за. Анализа фи нан сиј ских из веш та ја на ни воу на ци о -
нал не при вре де омо гућава да се пре поз на ју сла бе тач ке: фи нан сиј ско-струк -
тур ни про бле ми, сте пен за ду же нос ти при вре де, про бле ми не лик вид нос ти,
опте рећеност фи нан сиј ским рас хо ди ма, опте рећеност ку му ли ра ним гу би ци -
ма и др. Она може ука за ти на (не)про фи та бил ност по је ди них гра на или по је -
ди них прав них фор ми. Анализом фи нан сиј ских из веш та ја може се пре поз на -
ти ниво кон ку рен тнос ти по је ди них сек то ра и гра на и њи хо ва ат рак тив ност за 
ин вес ти то ре. Помоћу по узда не фи нан сиј ске ана ли зе до но си о ци еко ном ске
по ли ти ке могу пре поз на ти не само кључ не про бле ме који опте рећују на ци о -
нал ну еко но ми ју, већ и по је ди не сек то ре, гра не и по је ди нач на пред узећа која
томе на јви ше доп ри но се. Откри ва јући ри зи ке и шан се, ана ли за фи нан сиј ских
из веш та ја може пру жи ти ве ли ку помоћ ре ле ван тним ин сти ту ци ја ма у про це -
су извођења струк тур них ре фор ми, рес трук ту ри ра ња пред узећа од јав ног ин -
те ре са, да ле ко ефи кас ни је вођење по ли ти ке суб вен ци ја и држав не помоћи,
сти му ли са ње гра на које доп ри но се рас ту бру то домаћег про из во да, по рас ту
кон ку рен тнос ти, повећању за пос ле нос ти и сл. Одлу чи ва ње за сно ва но на ин -
ту и ци ји дав но је усту пи ло мес то одлу чи ва њу заснованом на информацијама.

Прет пос тав ка ефи кас не при ме не ана ли зе фи нан сиј ских из веш та ја је њи -
хов ква ли тет. Ни на јбо ље при ме ње на ана ли за на ло шој ин фор ма ци о ној осно -
ви неће омо гућити извођење ква ли тет них за кљу ча ка. За ква ли тет фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, ви де ли смо, за ин те ре со ва ни су ин вес ти то ри, али ни шта
мање не сме да буде за ин те ре со ва на и држа ва, која има уло гу ре гу ла то ра у
про це су кре и ра ња сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња и кре и ра ња под сти -
цај ног по слов ног ам би јен та. Пот ре ба за усаг ла ша ва њем сис те ма фи нан сиј -
ског из веш та ва ња са гло бал ним (Међуна род ним ра чу но во дстве ним стан дар -
ди ма - МРС, и Међуна род ним стан дар ди ма финансијског извештавања -
МСФИ) и регионалним (Директиве ЕУ) правилима намеће се као логично и
неизбежно решење. 

1. Де тер ми нан те по слов ног ам би јен та у Срби ји

Пер фор ман се на ци о нал не еко но ми је не могу се по смат ра ти из ван ам би -
јен та у ко јем пред узећа по слу ју. Сас вим је јас но да по слов ни ам би јент може
под сти цај но де ло ва ти на оства ре ња пред узећа, баш као што може пред став -
ља ти зна чај но огра ни че ње. Зак ључ ци о ква ли те ту по слов ног ам би јен та, ефи -
кас нос ти мера еко ном ске по ли ти ке, мак ро е ко ном ској ста бил нос ти и еко ном -
ском рас ту не могу се из во ди ти не за вис но од оства ре ња при вре де која тре ба
да носи те рет еко ном ског рас та. Зап ра во, ве ро ват но на јбо љи тест ква ли те та
мера еко ном ске по ли ти ке пред став ља ју при вред на оства ре ња. Теш ко се може 
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го во ри ти о успеш нос ти при вре де уз пре виђање ин фла ци је, кре та ња кур са ди -
на ра, од но са између уво за и из во за, ви си не ка мат них сто па и лик вид нос ти
тржиш та ка пи та ла. У усло ви ма при ме не доб ро одме ре них мак ро е ко ном ских
мера у нор мал ним околностима национална економија расте, док у суп рот -
ном лоши избори на овом подручју могу имати веома неповољне последице
на перформансе привреде.

Чи ње ни ца да про цес тран зи ци је ни по сле више од 25 го ди на није дов -
ршен, да се ве ли ки број пред узећа дуго на ла зи у про це су рес трук ту ри ра ња и
да су јав на пред узећа, чији влас ник је држа ва и чији гу би ци па да ју на те рет бу -
џе та, дуго го ди на ге не ра тор не лик вид нос ти1 до вољ но убед љи во све до чи о
не е фи кас нос ти на по ра да се по слов ни ам би јент уре ди и да пра ви ла игре буду
јед на ка за све учес ни ке. Ипак, за сти ца ње шире пред ста ве о по слов ном ам би -
јен ту у ко јем по слу ју пред узећа у Србији у Табели 1 приказано је кретање
кључних економских индикатора.

Та бе ла 1 - Кључ ни мак ро е ко ном ски ин ди ка то ри

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Раст БДП (%) 5,9 5,4 (3,1) 0,6 1,4 (1,0) 2,6 (1,8) 0,7 

Раст ин дус триј ске
про из вод ње

4,1 1,4 (12,6) 1,2 2,5 (2,2) 5,5 (6,5) 8,3 

Пот ро шач ке цене, 
крај пе ри о да

10,1 6,8 6,6 10,3 7,0 12,2 2,2 1,7 1,5 

Де фи цит роб не раз ме не 
(% у БДП)

(25,0) (26,3) (17,5) (16,9) (17,4) (18,9) (13,1) (13,0) (13,3)

Стра не ди рек тне 
ин вес ти ци је / БДП

8,60 7,40 6,70 3,80 9,90 2,40 3,80 3,70 5,50 

Ре фе рен тна ка мат на сто па 10,00 17,75 9,50 11,50 9,75 11,25 9,50 8,00 4,50 

Вред ност евра у од но су 
на ди нар

79,24 88,60 98,89 105,50 104,64 113,72 114,64 120,96 121,63 

Број за пос ле них 
(про сек у 000)

2.085 2.082 1.985 1.901 1.866 1.866 1.865 1.845 1.997 

Сто па не за пос ле нос ти 18,1 13,6 16,1 19,2 23,0 23,9 22,1 19,4 17,9 

Јавни дуг/БДП 25,3 24,9 32,8 41,8 45,4 56,2 59,6 71,0 75,5 

Лик вид ност тржиш та 
ка пи та ла

0,115 0,078 0,045 0,025 0,035 0,032 0,039 0,025 0,033 

Извор: Бил тен јав них фи нан си ја Ми нис та рства фи нан си ја Ре пуб ли ке Срби је и На род на бан -
ка Срби је. Лик вид ност тржиш та ка пи та ла пред став ља об ра чун ау то ра на осно ву ин -
фор ма ци ја са сај та Бе ог рад ске бер зе. 

На жа лост, при ка за ни мак ро е ко ном ски ин ди ка то ри по ка зу ју да је по слов -
ни ам би јент огра ни ча ва јући фак тор већим при вред ним ак тив нос ти ма и бо -
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љим ре зул та ти ма. У том смис лу мо же мо за кљу чи ти да је при вре да Срби је ве о -
ма ра њи ва. Не по вољ но кре та ње не ких мак ро е ко ном ских ин ди ка то ра до но си
већу не си гур ност за ин вес ти то ре, ком пли ку је одлу чи ва ње и не по вољ но ути -
че на еко ном ски раст. Ако по смат ра мо пе ри од који је пред мет ана ли зе у на -
шем раду, лако ћемо за па зи ти ви со ку ре фе рен тну ка мат ну сто пу то ком чи та -
вог пе ри о да, која је више пута већа од упо ре ди вих сто па у ЕУ, као и ви со ке сто -
пе ин фла ци је до 2012. го ди не. У ли те ра ту ри су по зна ти од но си између ин фла -
ци је, ка мат них сто па и цена ак ци ја. Иако по ве за ност не мора увек да буде ди -
рек тна и кон зис тен тна, она сва ка ко по сто ји2. Кре дит не ин сти ту ци је, у на ме ри 
да очу ва ју же ље не ре ал не при но се, уграђују ин фла ци ју у ка мат ну сто пу, што
услов ља ва њен раст. У си ту а ци ја ма када пред узећа не могу да пре ва ле раст
трош ко ва про из вод ње и рас хо да фи нан си ра ња на куп це, до би ци и нов ча ни
то ко ви се сма њу ју, док вред ност пред узећа опа да. Због повећане не си гур нос -
ти ин вес ти то ри окле ва ју са ин вес ти ра њем, што има за по сле ди цу пад при -
вред них ак тив нос ти3.

По ли ти ка кур са је такође важ на де тер ми нан та при вред них ак тив нос ти.
Јача ње на ци о нал не ва лу те не по го ду је из во зу, будући да по скуп љу је из ве зе не
про из во де, што сма њу је њи хо ву кон ку рен тност и траж њу. Сла би ја домаћа ва -
лу та по скуп љу је увоз, али по го ду је домаћим про из вођачи ма који по ста ју кон -
ку рен тни ји.4 Међутим, флук ту а ци је де виз ног кур са, које су се то ком ана ли зи -
ра ног пе ри о да де ша ва ле, ути чу и на ви си ну ка мат них сто па и укуп них фи нан -
сиј ских рас хо да пред узећа. На и ме, у усло ви ма флук ту а ци ја де виз ног кур са,
на ро чи то када је ње го ва во ла тил ност већа, повећава се де виз ни ри зик, те фи -
нан сиј ске ин сти ту ци је и има о ци дуж нич ких хар ти ја од вред нос ти на сто је да
се за шти те од так вог ри зи ка. То има за по сле ди цу увођење ва лут них кла у зу ла, 
које повећава ју укуп не фи нан сиј ске рас хо де у си ту а ци ји када на ци о нал на ва -
лу та сла би. Такође, за ду жи ва ње у инос тра ној ва лу ти им пли ци ра по ја ву углав -
ном не га тив них кур сних раз ли ка које до дат но повећава ју фи нан сиј ске рас хо -
де при опа да њу вред нос ти ди на ра. На рав но, из пер спек ти ве при вред них пер -
фор ман си то зна чи сма ње ње нето до би та ка, пад про фи та бил нос ти и по ве -
ћање ри зи ка од не лик вид нос ти, со лвен тнос ти и сте ча ја5. 
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Стаг на ци ја за пош ља ва ња и ви со ка сто па не за пос ле нос ти, чије сма ње -
ње је у 2014. го ди ни де лом по сле ди ца про ме ње не ме то до ло ги је, као и ни -
ске про сеч не за ра де не по вољ но ути чу на по трош њу, што опет повећава ри -
зи ке од ре це си је. Де фи цит роб не раз ме не који по сто ји као по сле ди ца већег
уво за од из во за роба и услу га, између оста лог, на ста је и као по сле ди ца не -
до вољ не кон ку рен тнос ти домаће при вре де на стра ним тржиш ти ма. Изу -
зет но ви сок јав ни дуг су жа ва држа ви ма не вар ски про стор за мере које омо -
гућава ју фи нан си ра ње јав них ра до ва, кре дит ну ек спан зи ју и со ци јал но
збри ња ва ње виш ко ва за пос ле них. Опа да ње ин дус триј ске про из вод ње ума -
њу је њен доп ри нос повећању БДП-а, при чему не тре ба за бо ра ви ти да је
ниво ин дус триј ске про из вод ње још зна чај но ис под ни воа пре сту па ња у
про цес тран зи ци је. Ко нач но, скром не стра не ди рек тне ин вес ти ци је нису
до вољ не да би се об ез бе ди ли тех нич ко-тех но лош ко об нав ља ње ка па ци те -
та и по тре бан раст.

Ипак, неки трен до ви у 2015. го ди ни охраб ру ју. Ту прве нстве но мис ли мо
на ста бил ност цена, повећање ин дус триј ске про из вод ње и сма ње ње ре фе рен -
тне ка мат не сто пе. С дру ге стра не, ве о ма скро ман раст БДП-а, повећање јав ног
дуга и не лик вид ност тржиш та ка пи та ла ве о ма за бри ња ва ју. 

На кра ју, ис так ни мо још два из узет но ве ли ка ин фрас тук тур на про бле ма: 
не раз ви је ност тржиш та ка пи та ла и ква ли тет за кон ске ре гу ла ти ве. Раз вој
тржиш та ка пи та ла игра ве о ма важ ну уло гу у раз во ју тржиш не при вре де, ба -
рем из два раз ло га. Прво, раз вој пра ве кор по ра тив не при вре де није могућ
без по сто ја ња тржиш та ка пи та ла које об ез беђује зна чај не из во ре фи нан си -
ра ња по осно ву еми си је влас нич ких и дуж нич ких хар ти ја од вред нос ти. Ак -
цио нар ска пред узећа упућена су на при мар но тржиш те ка пи та ла, док, с дру -
ге стра не, уко ли ко нема при мар них еми си ја и ат рак тив них ак ци ја и дуж нич -
ких инстру ме на та, нема ни ак тив ног се кун дар ног тржиш та. 

Дру го, не пос то ја ње ак тив ног тржиш та ка пи та ла сма њу је ал тер на ти ве на
стра ни из во ра фи нан си ра ња, што по го ду је мо но по ли за ци ји по ло жа ја кре дит -
них ин сти ту ци ја и има за по сле ди цу ви со ке фи нан сиј ске рас хо де који опте -
рећују при вре ду. Ши ре ње ле пе зе дуж нич ких из во ра фи нан си ра ња на кор по -
ра тив не об вез ни це раз ли чи те роч нос ти и ка рак те рис ти ка мог ло би да из ме -
ни струк ту ру ду го ва пред узећа и да их учи ни мање за вис ним од ба на ка. Лик -
вид ност тржиш та ка пи та ла, ме ре на од носом између оства ре ног про ме та и
тржиш не ка пи та ли за ци је, на ве о ма је ни ском ни воу и из но си све га 0,033 у
2015. го ди ни. Још више за бри ња ва чи ње ни ца да је у 2015. го ди ни тржиш на ка -
пи та ли за ци ја мања 2,1 пута у од но су на 2007. го ди ну, док је про мет у ис том пе -
ри о ду мањи чак за 7,4 пута.

Ко нач но, бит на де тер ми нан та си гур нос ти по сло ва ња је ква ли тет за -
кон ске ре гу ла ти ве. “Ре гу ла ти ва тре ба да омо гући по што ва ње сво ји не и
уго во ра, сло бо дан про ток ка пи та ла, транс па рен тно одви ја ње про це са на
фи нан сиј ском тржиш ту, транс па рен тност по сло ва ња јав них друш та ва,
спре ча ва ње фи нан сиј ских пре ва ра и сл. На жа лост, не ста бил ност и не до ре -
че ност ре гу ла ти ве је бит на ка рак те рис ти ка зе ма ља у тран зи ци ји. Проб лем
у Срби ји је уто ли ко већи што про цес тран зи ци је тра је дуже него у оста лим
зем ља ма, те су и штет не по сле ди це не ква ли тет не ре гу ла ти ве веће. Ста би -
лан ре гу ла тор ни оквир, за сно ван на ши ро ко при хваћеним про фе си о нал -

12  Ра чу но во дство 1/2016



ним и етич ким стан дар ди ма, јес те на јбо љи по зив домаћим и стра ним ин -
вес ти то ри ма“6. 

Чес те про ме не ре гу ла ти ве не га тив но ути чу на си гур ност ин вес ти то ра и
при вла че ње стра ног ка пи та ла. У по след њих 10 до 15 го ди на у Срби ји су три
пута до но ше ни нови за ко ни о при вред ним друш тви ма. Слич на је си ту а ци ја са
за ко ни ма ко ји ма се ре гу ли ше тржиш те ка пи та ла (За кон о тржиш ту ка пи та ла,
За кон о пре узи ма њу и За кон о ин вес ти ци о ним фон до ви ма). Си гур но на јбо љи
не га ти ван при мер не дос лед нос ти пред став ља ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва.
Од 1993. го ди не до 2013. го ди не, када је до нет ак ту ел ни За кон,7 у Срби ји је до -
не то пет за ко на о ра чу но во дству и про пи са но исто то ли ко раз ли чи тих об ра -
за ца фи нан сиј ских из веш та ја. Све му ово ме тре ба до да ти ве о ма ве ли ки број
из ме на и до пу на које су се у међувре ме ну де ша ва ле. Фи нан сиј ски из веш та ји,
про пи си ва ни раз ли чи тим под за кон ским ак ти ма, били су из ра зи то не кон зис -
тен тни и не стал ни. Инсис ти ра ње на ста бил ној ре гу ла ти ви зна чи за ла га ње да
тржиш ни ак те ри по слу ју у уређеном и ста бил ном по слов ном ам би јен ту у
коме ће бити рав ноп рав но тре ти ра ни. У так вим усло ви ма ин вес ти то ри сами
треба да процењују ризик, да одлучују колики ће ризик прихватити и да сносе
последице уколико су њихове процене лоше. Квалитетна регулатива
повећава кредибилитет земље и смањује ризик улагања.

Пре зен то ва ни кључ ни мак ро е ко ном ски ин ди ка то ри нису одраз доб ре по -
слов не кли ме, а са мим тим ни до бар сиг нал ин вес ти то ри ма. Ви со ки гу би ци
које ис ка зу је при вре да Срби је по тврђују да је не сти му ла тив ни по слов ни ам -
би јент је дан од важних чинилаца лоших привредних остварења.

2. Оцена финансијских перформанси при вреде Србије

Нес ти му ла тив ни еко ном ски ам би јент је само је дан од про бле ма са ко ји ма
се су о ча ва ју пред узећа у Срби ји. Број не дру ге об јек тив не и суб јек тив не сла -
бос ти опте рећују њи хо во по сло ва ње. Ди јаг но за ста ња, у смис лу оце не по сто -
јеће фи нан сиј ске по зи ци је, иден ти фи ко ва ња кључ них про бле ма и пре поз на -
ва ња ри зи ка, пред став ља не опхо дан пред услов кре и ра ња стра те ги је за
оздрав ље ње српске при вре де. Има јући у виду сек тор ску, гран ску и про из вод -
ну раз но врсност сва ке при вре де, је ди ни могући на чин за ана ли зу је вред нос -
ни при ступ, што у први план став ља ре дов не фи нан сиј ске из веш та је и про це -
ну при вред них оства ре ња за сно ва ну на ин фор ма ци ја ма које они пру жа ју. Фи -
нан сиј ски из веш та ји у том смис лу пред став ља ју ва жан из вор ин фор ма ци ја за
про уча ва ње ри зи ка лик вид нос ти, со лвен тнос ти, про фи та бил нос ти, кре дит -
ног ризика, као и ризика од стечаја. Реч је очигледно о проблемима који за -
окуп љу ју пажњу укупне пословне, академске, па и политичке јавности.

Осно ву за ана ли зу чиниће збир ни фи нан сиј ски из веш та ји за при вред на
друш тва. На овом мес ту збир ни би ланс ста ња и збир ни би ланс успе ха пред -
став ље ни су у скраћеној фор ми у Табелама 2. и 3.
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                           Та бе ла 2 - Скраћени би ланс ста ња            у мил. дин.

Актива 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

А Стал на имо ви на 4.761.226 5.244.093 5.482.028 5.567.563 6.849.671 7.076.655 7.284.108 7.554.800 

I Не уп лаћени 
упи са ни ка пи тал

21.065 48.144 61.650 64.310 52.972 33.598 26.264 22.820 

II Гуд вил 4.214 6.617 8.261 9.160 11.947 13.126 34.424 

III Не ма те ри јал на 
ула га ња

148.127 185.678 182.287 195.474 199.263 211.245 212.149 247.001 

IV Нек рет ни не, 
по стро је ња и опре ма

3.576.727 3.950.674 4.105.622 4.226.760 5.407.494 5.526.613 5.759.023 6.007.768 

VI Ду го роч ни фи нанс.
плас ма ни

1.011.093 1.052.980 1.124.209 1.071.858 1.177.994 1.292.073 1.252.248 1.277.211

Б Обртна имо ви на 2.626.184 3.185.541 3.422.875 3.820.647 4.128.011 4.690.723 4.712.908 4.248.069

I За ли хе 968.778 1.146.833 1.160.799 1.266.001 1.387.300 1.535.600 1.464.030 1.485.267

II Крат ко роч на 
по тра жи ва ња

1.210.616 1.511.066 1.635.736 1.830.340 1.930.359 2.087.015 2.165.280 1.821.918

II Крат ко роч ни 
фи нанс плас ма ни

215.889 303.361 377.060 456.079 482.780 538.064 528.315 496.628 

IV Го то ви на и 
гот. ек ви ва лен ти

230.902 224.281 249.279 268.227 327.572 530.044 555.284 444.255 

В ПДВ и АВР 91.865 164.093 189.950 231.615 218.310 263.203 248.170 631.915 

Г Одло же на 
по рес ка сре дства

18.849 20.252 22.367 28.664 34.101 43.176 44.478 43.545 

Д Пос лов на имо ви на 7.498.124 8.613.979 9.117.220 9.648.489 11.230.092 12.073.757 12.289.665 12.478.329

Ђ Гу би так 
из над ка пи та ла

280.045 370.162 504.965 654.487 806.200 988.690 1.152.572 1.438.962

Ж Укуп на ак ти ва 7.778.168 8.984.141 9.622.185 10.302.976 12.036.292 13.062.447 13.442.238 13.917.291

Па си ва         

А Ка пи тал 3.832.114 3.981.202 4.068.487 4.104.396 5.311.567 5.508.422 5.663.849 5.694.409

I Основ ни ка пи тал 3.089.864 3.240.710 3.282.402 3.326.188 3.544.187 3.966.088 3.967.853 3.869.192

II Не уп лаћени 
упи са ни ка пи тал

21.065 48.144 61.650 64.310 52.972 33.598 26.264 22.820 

III Ре зер ве 99.472 104.295 112.183 109.659 116.818 129.045 391.272 486.793 

IV Ре ва ло ри за ци о не
ре зер ве

647.275 678.376 711.540 714.688 1.559.888 1.403.079 1.263.615 1.239.204

V Не ре ал. до би ци по
осно ву ХОВ

0 11.885 11.568 10.029 10.025 6.646 7.889 12.340 

VI Не ре ал. гу би ци по
осно ву ХОВ

0 15.342 18.681 16.311 27.223 24.213 22.346 25.916 

VII Не рас по ређени до би так 799.339 921.248 1.059.477 1.195.735 1.489.667 1.538.150 1.760.052 1.961.105

VIII Гу би так 820.828 1.004.156 1.144.917 1.293.440 1.426.891 1.518.390 1.704.139 1.843.413

IX Откуп ље не 
со пстве не ак ци је

4.073 3.957 6.734 6.462 7.876 25.581 26.611 27.716 
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Б Ду го роч на 
ре зер ви са ња

43.239 56.068 72.282 81.736 88.456 101.425 116.366 117.681 

В Ду го роч не об а ве зе 1.162.383 1.471.580 1.680.107 1.848.921 1.933.124 2.168.822 2.057.109 2.220.236

Г Крат ко роч не 
фи нанс. об а ве зе

666.773 1.028.768 1.180.248 1.364.665 1.422.575 1.585.121 1.747.047 1.813.528

Д Крат ко роч не 
по слов не об а ве зе

1.957.986 2.156.751 2.316.279 2.548.783 2.802.277 3.096.232 3.242.166 3.907.946

Ђ Оба ве зе за 
ПДВ И ПВР

68.587 236.105 253.646 302.218 360.311 448.986 451.915 

Е Одло же не по рес ке
об а ве зе

47.087 53.667 51.136 52.256 117.982 153.439 163.786 163.490 

Ж Укуп на па си ва 7.778.168 8.984.141 9.622.185 10.302.976 12.036.292 13.062.447 13.442.238 13.917.291

                         Та бе ла 3 - Скраћени би ланс успе ха              у мил. дин.

А Пос лов ни 
при хо ди и рас хо ди

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

I Пос лов ни при хо ди 5.323.552 6.208.914 5.888.890 6.637.852 7.444.882 8.188.521 8.268.412 8.517.587

II Пос лов ни рас хо ди 5.160.700 6.015.453 5.701.153 6.355.350 7.148.380 7.827.375 7.914.094 8.147.634

III Пос лов ни до би так 342.855 402.023 397.407 470.243 505.504 594.008 557.206 561.268 

IVПос лов ни гу би так 180.003 208.562 209.670 187.740 209.002 232.861 202.888 191.315 

V Нето по слов ни 
ре зул тат

162.852 193.461 187.737 282.503 296.502 361.147 354.318 369.953 

Б Фи нан сиј ски 
при хо ди и рас хо ди

I Фи нан сиј ски при хо ди 157.750 244.361 198.800 238.517 278.934 305.304 215.833 234.713 

II Фи нан сиј ски рас хо ди 201.876 476.788 419.184 524.981 420.169 561.377 333.323 508.595 

III Ре зул тат 
фи нан си ра ња

(44.126) (232.427) (220.384) (286.464) (141.235) (256.073) (117.490) (273.881)

В Нето оста ли 
до би ци и гу би ци

(59.192) 22.468 (48.660) (64.063) (35.065) (183.621) (209.849) (179.126)

Г До би так (гу би так)
пре по ре за

59.534 (16.498) (81.307) (68.024) 120.201 (78.548) 26.979 (83.054)

Д По рез на до би так 29.500 10.795 16.697 21.376 28.226 47.073 47.674 40.786 

Ђ Исплаћена лич на
при ма ња посл.

4.545 10.574 8.017 9.328 10.611 10.804 5.933 3.971 

Е Нето до би так 328.895 300.026 282.906 316.548 458.565 433.206 446.044 416.869 

З Нето гу би так 279.027 343.534 385.109 406.246 373.727 520.194 469.163 548.651 

И Нето ре зул тат 49867.36 (43.507) (102.204) (89.698) 84.838 (86.989) (23.119) (131.782)

Ј EBITDA 476.906 674.520 568.591 672.693 799.064 741.606 645.576 708.060 

К EBIT 241.222 412.611 295.959 404.459 498.353 426.692 326.970 374.681 
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Пре зен то ва ни збир ни фи нан сиј ски из веш та ји за пе ри од 2007-2013. сас тав -
ље ни су на осно ву ин фор ма ци ја Агенције за при вред не ре гис тре, док је осно ву за
би лан се из 2014. го ди не пред став љао Го диш њи бил тен фи нан сиј ских из веш та ја
који сад ржи под ат ке за ста тис тич ке и дру ге по тре бе8. Ак туелни За кон о ра чу но -
во дству, до нет 2013. го ди не, и пра тећа под за кон ска акта има ла су за по сле ди цу
усва ја ње но вих об ра за ца фи нан сиј ских из веш та ја, са број ним не дос та ци ма и не -
ло гич ним ре ше њи ма, који су по фор ми и сад ржи ни не упо ре ди ви са об рас ци ма
пре тход них фи нан сиј ских из веш та ја. О њи хо вом ква ли те ту смо ра ни је већ рас -
прав ља ли9. Не ло гич на и по греш на ре ше ња у но вим об рас ци ма фи нан сиј ских из -
веш та ја опре де ли ла су нас да пре уре ди мо нове фи нан сиј ске из веш та је и пре ве -
де мо их у ста ру фор му. То, између оста лог, зна чи да су за по тре бе ана ли зе фи нан -
сиј ских из веш та ја ко рек ци ја вред нос ти за ли ха и при хо ди од ак ти ви ра ња учи на -
ка из меш те ни са стра не рас хо да на стра ну при хо да, као и да је гу би так из над ка -
пи та ла смеш тен на крај ак ти ве. Ипак, неке про бле ме, као што је из вла че ње еми -
си о не пре ми је из основ ног ка пи та ла, није било могуће ре ши ти. Сва пре уређења
фи нан сиј ских из веш та ја, као и кас ни је кре и ра ње но вих из веш та ја као што су из -
веш тај о ста њу и раз во ју нето об ртног ка пи та ла, из веш тај о то ко ви ма нето об -
ртног ка пи та ла, из веш тај о то ко ви ма го то ви не, као и об ра чу ни по је ди нач них по -
ка за те ља ре зул тат су рада ау то ра. На жа лост, у овом тре нут ку није било могуће
об ухва ти ти ин фор ма ци је из фи нан сиј ских из веш та ја за 2015. го ди ну, будући да
они још нису дос туп ни.

Судећи по ви си ни оства ре них пе ри о дич них гу би та ка, њи хо вој струк ту ри,
ви си ни ку му ли ра них гу би та ка и рас ту за ду же нос ти при вре да, Срби ја је из ло -
же на број ним ри зи ци ма ве за ним за спо соб ност плаћања об а ве за, си гур ност
да ва о ца ка пи та ла, не за до во ља ва јућу про фи та бил ност, пад кон ку рен тнос ти и 
сл. То упућује на по тре бу да овим проблемима у даљим излагањима по с ве ти -
мо посебну пажњу.

2.1. Анализа ри зи ка по осно ву не лик вид нос ти 

Лик вид ност се уо би ча је но дефини ше као спо соб ност из ми ри ва ња об а ве за у
ро ко ви ма њи хо вог дос пећа, при чему та спо соб ност мора по сто ја ти у сва ком тре -
нут ку. Иако је за одржа ње лик вид нос ти од пре суд ног зна ча ја усклађива ње нов -
ча них то ко ва (при ли ва и одли ва), она је сва ка ко и по сле ди ца не за до во ља ва јуће
про фи та бил нос ти и озбиљ них фи нан сиј ско-струк тур них по ре мећаја који по сто -
је у на шој при вре ди. Роч на не усклађеност између вре ме на ве зи ва ња по је ди них
имо вин ских де ло ва за пред узеће са ро ко ви ма дос пећа по је ди них из во ра фи нан -
си ра ња, за јед но са не пос то ја њем фи нан сиј ске дис цип ли не, која се ве зу је чес то за
ве ли ка јав на пред узећа и по је ди не моћне при ват не ком па ни је, ве о ма от е жа ва ју
про блем одржа ња лик вид нос ти. За оце ну те жи не про бле ма не лик вид нос ти ко -
рис тићемо по ка за те ље који се у све ту ко рис те као општеп рих ваћени тес то ви за
оце ну спо соб нос ти сер ви си ра ња об а ве за. Прег лед по је ди нач них вред нос ти из -
аб ра них по ка за те ља при ка зан је у Та бе ли 4.
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8) Го диш њи бил тен фи нан сиј ских из веш та ја, Ре пуб лич ка аген ци ја за при вред не ре гис тре, Бе ог -
рад, јул 2015.

9) Ма ли нић, Д., (2015), „Кри тич ки осврт на сад ржи ну и струк ту ру зва нич них фи нан сиј ских из веш -
та ја”, Збор ник ра до ва: Актуелни про бле ми и пер спек ти ве ра чу но во дства и фи нан си ја, Са вез ра чу -
но вођа и ре ви зо ра Срби је, Зла ти бор, стр. 30-59.



Та бе ла 4 - Инди ка то ри лик вид нос ти

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
2014-
2007∗

1. Ра цио текуће лик вид нос ти 1,02 0,98 0,97 0,97 0,96 0,97 0,92 0,86 (0,16)

2. Ра цио ри го роз не лик вид нос ти 0,62 0,60 0,60 0,61 0,60 0,61 0,60 0,48 (0,13)

3. Го то вин ски ра цио 0,17 0,15 0,17 0,17 0,18 0,21 0,20 0,16 (0,00)

4. Де фан зив ни ин тер вал 13,08 11,81 9,41 9,01 8,92 8,00 7,06 7,72 (5,36)

5. Нов ча ни ток / Крат ко роч не
    об а ве зе

0,02 (0,07) (0,00) (0,03) 0,05 (0,01) 0,05 0,02 0,01 

6. Вре ме об рта за ли ха 67 72 84 80 78 78 79 84 17 

7. Вре ме об рта по тра жи ва ња 79 81 98 96 93 90 94 86 7

8. Вре ме об рта до бав ља ча 132 134 163 153 148 147 161 146 14

9. Го то вин ски цик лус 14 18 19 22 23 21 12 24 10 

∗ У овој ко ло ни при ка за на је раз ли ка између вред нос ти по је ди нач них по -
ка за те ља у 2014. го ди ни и њи хо ве вред нос ти у 2007. го ди ни

Зах ва љу јући кон стан тним пре тња ма од сте ча ја и по сле ди ца ма које так ви
про це си носе, лик вид ност се чес то ис ти че као на јур ген тни ји про блем српске
еко но ми је. Нас то ја ње да се про блем не лик вид нос ти реши не за вис но од дру -
гих струк тур них по ре мећаја упућује на не ра зу ме ва ње суш ти не про бле ма, о
чему све до че не успеш на ре ше ња на овом под руч ју. Сви тра ди ци о нал ни по ка -
за те љи лик вид нос ти (прва три у Та бе ли 4) су више него дуп ло мањи од уо би -
ча је ни нор мал них вред нос ти, што јас но упућује на за кљу чак о ло шим фи нан -
сиј ско-струк тур ним пре тпос тав ка ма за сер ви си ра ње об а ве за. Уз то, све њи хо -
ве вред нос ти у 2014. го ди ни су мање у од но су на вред нос ти из 2007. го ди не,
што је по след ња го ди на у ко јој још нису били вид љи ви не по вољ ни ефек ти фи -
нан сиј ске кри зе. У чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду про блем не лик вид нос ти
није ре шен, већ је још више про дуб љен, упркос не ким на по ри ма који су углав -
ном оста ја ли без резултата. 

На из узет но ви сок сте пен озбиљ нос ти у ре ша ва њу овог про бле ма упућују
вред нос ти по ка за те ља који се до би ја из од но са између нов ча них то ко ва из по -
слов них ак тив нос ти и про сеч них крат ко роч них об а ве за. Истра жи ва ња по ка зу -
ју да су пред узећа која су не ко ли ко го ди на узас топ но има ла вред нос ти ис под
0,4 у 90% слу ча је ва за врши ла у сте ча ју10. На Гра фи ко ну 1, на коме шири свет ли -
ји сту бићи озна ча ва ју праг лик вид нос ти, а ужи там ни ји сту бићи уну тар њих
вред нос ти ре ле ван тне за при вре ду, види се да су у свим ана ли зи ра ним го ди на -
ма вред нос ти овог по ка за те ља да ле ко ис под 0,4. У че ти ри од осам го ди на вред -
нос ти су чак мање од нуле, док је про сеч на вред ност за све го ди не 0,0038, што је
више од сто пута мање у од но су на праг лик вид нос ти. Ово упућује на за кљу чак
да је ге не рал но ста ње у при вре ди у смис лу лик вид нос ти ве о ма лоше, од но сно
да по сто ји ве ли ки број пред узећа која се на ла зе пред сте ча јем. Један од кључ -
них раз ло га овак вог ста ња је то ле ри са ње фи нан сиј ске не дис цип ли не. На и ме,
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10) Casey, C., Bartczak, N., „Cash Flow – Its Not the Bottom Line“, (1984), Harvard Business Review,
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овак во ста ње се одржа ва за хва љу јући гру бом пре ва љи ва њу те ре та фи нан си ра -
ња на до бав ља че. Из Табе ле 4 се може за кљу чи ти да је го то вин ски цик лус ве о ма 
кра так и да је за фи нан си ра ње по слов ног цик лу са по треб но об ез бе ди ти кре -
дит но фи нан си ра ње у тра ја њу од про сеч но 19 дана то ком ана ли зи ра ног пе ри о -
да. Проб лем је, међутим, у томе што су до бав ља чи при нуђени да фи нан си ра ју
по слов ни цик лус у про се ку око 90%. Уз све ово, об а ве зе пре ма до бав ља чи ма се
повећава ју из го ди не у го ди ну. Ипак, одла га ње об а ве за пре ма до бав ља чи ма
није ду го роч но одржив нов ча ни ток11. Овак во про лон ги ра ње плаћања об а ве за
пре ма до бав ља чи ма за маг љу је раз ме ре про бле ма не лик вид нос ти, који се одла -
же и по ста је све ком плек сни ји за ре ша ва ње12.

Ко нач но, ко ли ко је про блем не лик вид нос ти ве ли ки све до чи и чи ње ни ца
да је број пред узећа чији ра чу ни су у бло ка ди више од 90 дана од 2012. го ди не
по но во у по рас ту, баш као и из нос бло ки ра них сред ста ва. Као што се на Гра фи -
ко ну 2 може ви де ти, вред ност бло ки ра них сред ста ва је са 123,5 ми ли јар ди ди -
на ра у 2012. го ди ни повећана чак за 73,1% у 2013. го ди ни и до дат них 13,8% у
2014. го ди ни, када је дос тиг нут из нос од 243,4 ми ли јар ди ди на ра. Пре ма на во -
ди ма Агенције за при вред не ре гис тре, на кра ју 2014. го ди не чак 20.424 при -
вред них друш та ва било је бло ки ра но дуже од 90 дана13, док је пре ма на во ди ма 
На род не бан ке Срби је, на кра ју исте го ди не било бло ки ра но 53.954 ра чу на,
при чему је број бло ка да по рас тао за 13,7%14. 
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11) Wild, J., Subramanyam, K., Hasley, R., (2004), Financial Statement Analysis, Mc Graw – Hilly Irwin, New
York, p. 386-387.

12) О ово ме више по гле да ти: Ден чић Ми хај лов, К., Ма ли нић, Д., Гра бин ски, К., (2015), “Capital
Structure and Liquidity during the Financial Crisis in Serbia: Implications for the Sustainability of the
Economy”, Post Communist Economies, UK, Volume 27, Issue 1, pp. 91-105.

13) Са оп ште ње о по сло ва њу при вре де у Ре пуб ли ци Срби ји 2014, Ре пуб лич ка аген ци ја за при вред не
ре гис тре, Бе ог рад, 2014, стр. 15.

14) Го диш њи из веш тај о ста бил нос ти фи нан сиј ског сис те ма, На род на бан ка Срби је, 2014, стр.
36-37.



На овом мес ту мо же мо само по тврди ти тезу о не уређенос ти при вред ног
ам би јен та. На и ме, оправ да но се намеће пи та ње како је могуће да ово ли ки број 
при вред них суб је ка та функ ци о ни ше у јед ној при вре ди која тежи да буде
тржиш на. Остав ља јући по стра ни у овом тре нут ку прав не ас пек те овог про -
бле ма, глав на опас ност лежи у томе што овак ва пред узећа, не плаћајући сво је
об а ве зе, угро жа ва ју здра ва пред узећа која по слу ју са њима. Њихо ви до бав ља -
чи не могу да из ми ру ју об а ве зе пре ма сво јим по слов ним пар тне ри ма, чиме
про блем не лик вид нос ти по при ма ефе кат спирале.

2.2. Анализа ри зи ка по осно ву не сол вен тнос ти

На ри зи ке по осно ву не лик вид нос ти над ове зу ју се ри зи ци по осно ву не -
сол вен тнос ти, који се ма ни фес ту ју у не спо соб нос ти плаћања ка ма та и
враћања ду го ва о ро ко ви ма њи хо вог дос пећа. Кри зу со лвен тнос ти на го веш -
та ва ју лоша фи нан сиј ска струк ту ра, пад про фи та бил нос ти, не га тив ни нов ча -
ни то ко ви из по слов них ак тив нос ти, по раст за ду же нос ти, ку му ли ра ње гу би -
та ка и сл. На по ме ни мо само да у пе ри о ду од 2007. до 2014. го ди не, из узев у
2007. и 2011. го ди ни, при вре да Срби је ис ка зу је нето гу бит ке, да су ку му ли ра -
ни гу би ци око 3 пута већи у 2014. го ди ни у од но су на 2007. го ди ну, да је нето
вред ност ка пи та ла (ка пи тал ума њен за ку му ли ра не гу бит ке) повећана за
19,8%, док су об а ве зе повећане у ис том пе ри о ду за 108,4%, као и да је нето об -
ртни ка пи тал, осим у 2007. го ди ни, у свим оста лим го ди на ма не га ти ван. Све
ово на го веш та ва озбиљ не фи нан сиј ске ду би о зе у српској при вре ди. Инди ка -
то ри солвентности, систематизовани у Табели 4a, представљају добру основу
за извођење закључака о изложености српске привреде ризицима по основу
солвентности. 
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Та бе ла 4a - Инди ка то ри со лвен тнос ти

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
2014-
2007.∗

1. Ра цио по крића стал не имо ви не 0,74 0,69 0,65 0,62 0,66 0,64 0,62 0,56 (0,18)

2. Пок риће фик сне имо ви не и за ли ха 0,81 0,78 0,77 0,76 0,77 0,76 0,74 0,68 (0,14)

6. Дуг / Ка пи тал 1,12 1,40 1,59 1,83 1,51 1,68 1,73 1,94 0,83 

7. Ра цио по крића об а ве за НТ 0,01 (0,04) (0,00) (0,02) 0,03 (0,01) 0,03 0,02 0,00 

8. Ра цио по крића ка ма та за ра дом 1,19 0,87 0,71 0,77 1,19 0,76 0,98 0,74 (0,46)

9. Ра цио по крића ка ма та са НТ 0,20 (0,42) (0,00) (0,22) 0,50 (0,07) 0,75 0,24 0,04 

∗ У овој ко ло ни при ка за на је раз ли ка између вред нос ти по је ди нач них по -
ка за те ља у 2014. го ди ни и њи хо ве вред нос ти у 2007. го ди ни

При ка за ни ин ди ка то ри со лвен тнос ти упућују на не ко ли ко за кљу ча ка.
Прво, по криће стал не имо ви не ка пи та лом и стал не имо ви не и за ли ха ду го -
роч ним из во ри ма фи нан си ра ња тра ди ци о нал но се смат ра усло вом фи нан сиј -
ске рав но те же пред узећа. Ови ин ди ка то ри има ју ко е фи ци јен те који су зна чај -
но нижи од је ди ни це, што упућује на за кљу чак да фи нан сиј ска ста бил ност
при вре де није за до во ља ва јућа, односно да су ризици по основу дугорочне
сигурности привреде на високом нивоу.

Дру го, кретање од но са дуга и ка пи та ла јас но по ка зу је да за ду же ност
при вре де рас те. У том кон тек сту, вид љи во је да је за ду же ност у 2014. у од -
но су на 2007. го ди ну повећана за 1,74 пута. У овак вим окол нос ти ма рас ту
фи нан сиј ски ри зи ци, који угро жа ва ју ре зул та те при вре де пре ко ви со ких
фи нан сиј ских рас хо да, и ду го роч ну си гур ност, пре ко по гор ша ња фи нан сиј -
ске струк ту ре при вре де. Кре та ње за ду же нос ти пред узећа пред став ље но је
на Гра фи ко ну 3.
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На при ло же ном гра фи ко ну јас но се види да се, доб рим де лом због по -
већања гу би та ка, учешће ка пи та ла у укуп ним из во ри ма фи нан си ра ња сма њу -
је и да у 2014. го ди ни ње го во учешће дос ти же на јма њу вред ност (34,1%) у ана -
ли зи ра ном осмо го диш њем пе ри о ду. 

С дру ге стра не, повећава се учешће ду го ва, који су у 2014. го ди ни дос тиг ли
65,4% укуп них из во ра фи нан си ра ња. На рав но, у овак вим окол нос ти ма за ду -
же ност пред узећа (при ка за на сту бићима на се кун дар ној оси) рас те. Пос ло ва -
ње са гу би ци ма, повећани ри зи ци за ин вес ти то ре и не раз ви је но тржиш те ка -
пи та ла услов ља ва ју не дос та так ка пи та ла. У так вим окол нос ти ма пред узећа
су при нуђена да ко рис те ску пе кре ди те, што даље повећава за ду же ност и фи -
нан сиј ске ри зи ке, што за јед но ути че на раст трош ко ва ка пи та ла и повећање
гу би та ка.

Треће, ви сок сте пен из ло же нос ти при ре де Срби је ри зи ци ма по осно ву не -
сол вен тнос ти по тврђују ин ди ка то ри који узи ма ју у об зир про фи та бил ност и
нов ча не то ко ве. Однос између до бит ка пре ка ма та и по ре за, као уо би ча је на
мера из ло же нос ти ри зи ци ма по осно ву со лвен тнос ти, у про се ку за цео ана ли -
зи ра ни пе ри од је на ни воу од 0,9. Да бис мо илус тро ва ли озбиљ ност си ту а ци је
на ве ди мо само да неки ау то ри ис ти чу да доб ра оства ре ња под ра зу ме ва ју
вред нос ти између 5 и 715, док вред нос ти ис под 2 озна ча ва ју из узет но ри зич ну
си ту а ци ју16. На слич не за кључ ке упућује и по ка за тељ који се до би ја из од но са
између нов ча них то ко ва из по слов них ак тив нос ти и ка ма та, чија про сеч на
вред ност из но си само 0,12, при чему је у че ти ри од осам ана ли зи ра них го ди на
не га тив на. Ко нач но, по криће укуп них об а ве за нов ча ним то ком из по сло ва ња
по ка зу је да је вред ност овог по ка за те ља у че ти ри од осам ана ли зи ра них го ди -
на мања од нуле, што зна чи да при вре да у це ли ни не може да враћа ду го ве из
ин тер но ство ре них из во ра. При ме ра ради, у 2014. го ди ни вред ност овог по ка -
за те ља је 0,02 (тач ни је 0,01517), што је 13,2 пута мање од ње го ве уо би ча је не
нор ма ле од 0,2. Будући да ре цип роч на вред ност по крића укуп них об а ве за
нов ча ним то ком из по слов них ак тив нос ти по ка зу је могућност враћања ду го -
ва, може се из вес ти за кљу чак да, под окол нос ти ма из 2014. го ди не, из ство ре -
них нов ча них то ко ва из по слов них ак тив нос ти укуп не об а ве зе могу да буду
враћене за око 66 го ди на. Има јући ово у виду, за кљу чак о со лвен тнос ти је при -
лич но ја сан.

Пос то ја ње ве ли ких струк тур них не рав но те жа не двос мис ле но по тврђује
ана ли за кре та ња нето об ртног ка пи та ла. Анализа ви си не со пстве ног и нето
об ртног ка пи та ла, не дос та јућег из но са нето об ртног ка пи та ла и одго ва ра -
јућих сто па по крића при ка за ни су у Та бе ли 5.
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15) Ма ли нић, Д., Милићевић, В., Сте ва но вић, В., (2016), Управ љач ко ра чу но во дство, Еко ном ски фа кул тет,
Бе ог рад, стр. 70-77.

16) Stickney, C., Brown, P., Wahlen, J., (2007), Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and
Valuation – A Startegic Perspective, Thomson, Mason, 2007, p. 298-299.



Та бе ла 5 - Извеш тај о нето об ртном ка пи та лу
у милионима динара

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

1. Ка пи тал ума њен за гу бит ке 3.531.004 3.562.896 3.501.873 3.385.599 4.452.394 4.486.134 4.485.012 4.232.627

2. Стал на имо ви на 4.740.161 5.195.949 5.420.378 5.503.253 6.796.698 7.043.057 7.257.844 7.531.979

3. Со пстве ни нето 
     об ртни ка пи тал

(1.209.157) (1.633.053) (1.918.506) (2.117.654) (2.344.304) (2.556.923) (2.772.832) (3.299.352)

4. Ду го роч на ре зер ви са ња 
     и об а ве зе

1.252.709 1.581.315 1.803.525 1.982.913 2.139.562 2.423.686 2.337.261 2.501.407

5. Нето об ртни ка пи тал 43.552 (51.738) (114.981) (134.740) (204.742) (133.237) (435.571) (797.945)

6. За ли хе и дру га обрт.
    имов. која за хте ва ду гор. 
    фи нан си ра ње

1.079.491 1.331.179 1.373.117 1.526.280 1.639.711 1.841.979 1.756.679 2.160.728

7. Ви шак  (не дос та так) 
    НОК-а

(1.035.939) (1.382.917) (1.488.097) (1.661.020) (1.844.453) (1.975.216) (2.192.250) (2.958.673)

8. Пок риће за ли ха 
    СНОК-ом

(112,01) (122,68) (139,72) (138,75) (142,97) (138,81) (157,85) (152,70)

9. Пок риће за ли ха НОК-ом 4,03 (3,89) (8,37) (8,83) (12,49) (7,23) (24,80) (36,93)

10. Не дос та јући НОК  /     
       Пос лов на имо ви на 

13.82 16.05 16.32 17.22 16.42 16.36 17.84 23.71

Инфор ма ци је сад ржане у из веш та ју о нето об ртном ка пи та лу пред став ља ју
доб ру меру не усклађенос ти роч не струк ту ре имо ви не са роч ном струк ту ром из во -
ра фи нан си ра ња. У вези с тим намеће се не ко ли ко за кљу ча ка. Прво, нето вред ност
со пстве ног ка пи та ла (ка пи тал ума њен за све гу бит ке) ни у јед ној го ди ни није до -
вољ на да би се на јква ли тет ни јим из во ри ма фи нан си ра ла стал на имо ви на као на -
јри зич ни ји део ак ти ве. Оту да ви со ки из но си не га тив ног со пстве ног нето об ртног
ка пи та ла, који у исто вре ме одра жа ва ју и из нос по зај мље ног ка пи та ла који се ко -
рис ти за фи нан си ра ње стал не имо ви не. Дру го, нето об ртни ка пи тал је, осим у
2007. го ди ни, у свим оста лим го ди на ма не га ти ван, што упућује на ве о ма узне ми -
ру јући за кљу чак да се део стал не имо ви не фи нан си ра из крат ко роч них из во ра.
Ово повећава из ло же ност српске при вре де фи нан сиј ским ри зи ци ма. Треће, да би
се об ез бе ди ло фи нан си ра ње стал не имо ви не и за ли ха ду го роч ним из во ри ма на
дан 31.12.2014. го ди не, било је по треб но око 24,5 ми ли јар ди евра. У тој го ди ни
учешће не дос та јућег нето об ртног ка пи та ла у укуп ној имо ви ни је чак 23,71%, што
је мера не а дек ват ног фи нан си ра ња имо ви не пред узећа.

На озбиљ ност не по вољ них кре та ња до дат но ука зу је чи ње ни ца да су сви
по ка за те љи по крића (из узев по крића ка ма та нов ча ним то ком из по слов них
ак тив нос ти који има бла ги раст) при ка за ни у Та бе ли 4 мањи у 2014. го ди ни у
од но су на 2007. го ди ну. Раст по сто ји само код од но са између дуга и ка пи та ла и 
од но са између не дос та јућег нето об ртног ка пи та ла и укуп не имо ви не, што је
такође не по вољ но јер упућује на повећање за ду же нос ти и повећање не -
усклађенос ти фи нан си ра ња имо ви не пред узећа и ква ли те та из во ра фи нан си -
ра ња са ста но виш та њи хо ве рочности.
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2.3. Анализа про фи та бил нос ти

Само фи нансиј ски здра ва пред узећа, која има ју ду го роч но одржи ву струк ту -
ру ка пи та ла могу да об ез бе де одржив раст. Међутим пред услов и за јед но и за
дру го јес те про фи та бил ност пред узећа. Неп ро фи та бил на пред узећа пре или кас -
ни је узро ку ју про бле ме не лик вид нос ти, не сол вен тнос ти, сма ње ње пла та, пад за -
пос ле нос ти, повећава јући ри зи ке од сте ча ја и лик ви да ци је. Без про фи та бил нос -
ти нема на прет ка на ци о нал не еко но ми је, одржи вог рас та по је ди нач них пред -
узећа, си гур нос ти по сла за за пос ле не, ни повећања при но са за влас ни ке.

Неп ро фи та бил ност је уто ли ко више за бри ња ва јућа уко ли ко је ин ди ка тор
кон ку рен тнос ти пред узећа и чи та ве на ци о нал не еко но ми је. Не кон ку рен тна
пред узећа и на ци о нал на еко но ми ја губе тржиш та, не могу да об ез бе де ви со ке
мар же, нити по треб не из во ре фи нан си ра ња по по вољ ним усло ви ма. Так ва
пред узећа не могу да кре и ра ју оче ки ва ну вред ност за влас ни ке, а са мим тим
не могу да ство ре до да ту вред ност. Ако по ред тога по сто ји не сти му ла ти ван
по слов ни ам би јент, так ва на ци о нал на еко но ми ја није ат рак тив на за ин вес ти -
то ре. Има јући све ово у виду, као и, мож да би се мог ло рећи, опште поз на ту чи -
ње ни цу да српска при вре да по слу је са гу би ци ма, као први про блем у ана ли зи
про фи та бил нос ти намеће се по тре ба за кван ти фи ко ва њем до би та ка и гу би -
та ка који ис ка зу ју пред узећа у Срби ји. За рад сти ца ња опште пред ста ве о спо -
соб нос ти српске при вре де да ства ра до бит ке, на Гра фи ко ну 4 при ка за на је
струк ту ра оства ре них ре зул та та у ана ли зи ра ном периоду. 
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Са Гра фи ко на 4 може се уочи ти да је струк ту ра ис ка за них до би та ка и гу би та -
ка при вре де раз ли чи та у за вис нос ти од тога који сег мент ре зул та та се ана ли зи -
ра. На први по глед на јпо вољ ни ја си ту а ци ја је у окви ру по слов них до би та ка и гу -
би та ка, будући да су у овом сег мен ту ис ка за ни до би ци већи од ис ка за них гу би та -
ка. Међутим, при оце ни ви си не по слов них ре зул та та мо ра мо има ти у виду ба рем
три чи ње ни це. Прво, ради се о ре зул та ту који на ста је као по сле ди ца об ав ља ња
основ не де лат нос ти (core business), при чему би било, бла го ре че но, по тпу но не -
уо би ча је но ис ка за ти гу бит ке.Дру го, упркос пре тход но на ве де ном, ве ли ки број
пред узећа ис ка зу је по слов не гу бит ке, који су, на при мер, у 2014. го ди ни из но си -
ли 191 ми ли јар ду ди на ра, па оста је не јас но како так ва пред узећа уопште опста ју.
Она пред став ља ју ве ли ки ба ласт за при вре ду и ни у јед ној тржиш ној при вре ди не 
би по сто ја ла. Треће, ис ка за ни нето по слов ни до би ци су ве о ма скром ни и у про се -
ку за цео ана ли зи ра ни пе ри од из но се 3,85% у од но су на ви си ну оства ре них при -
хо да из по слов не де лат нос ти. Будући да се из по слов них до би та ка мо ра ју по кри -
ти у на шој при вре ди на ро чи то ви со ки гу би ци из ак тив нос ти фи нан си ра ња, мо -
же мо оце ни ти да ис ка за ни нето по слов ни до би ци нису ни из бли за до вољ ни да
би се оства ри ли по зи тив ни нето ре зул та ти.

Паж њу такође при вла че фи нан сиј ски при хо ди и рас хо ди, где ви ди мо да су у
сва кој го ди ни фи нан сиј ски рас хо ди зна чај но већи од фи нан сиј ских при хо да. При
томе су нето гу би ци по осно ву фи нан си ра ња то ли ко ви со ки да по тпу но по ниш -
та ва ју ис ка за не нето по слов не до бит ке и увла че при вре ду у нето гу бит ке. Мог ло
би се рећи да ова кав раз вој си ту а ци је не пред став ља пре ве ли ко из не нађење, ако
има мо у виду да су фи нан сиј ски рас хо ди ком по но ва ни од трош ко ва по зај мљи ва -
ња, који су због не дос тат ка ал тер на тив них из во ра фи нан си ра ња и ви со ког ри зи -
ка ве о ма ви со ки, кур сних раз ли ка и ва лут них кла у зу ла које због осци ла ци ја
вред нос ти ди на ра такође опте рећују при вре ду. Зна чај не осци ла ци је фи нан сиј -
ских рас хо да мо же мо при пи са ти осци ла ци ја ма вред нос ти ди на ра17.

Као по сле ди ца кре та ња ре зул та та у пре тход ним сег мен ти ма, уз кон ста та -
ци ју да и у окви ру оста лих до би та ка и гу би та ка до ми ни ра ју нето оста ли гу би -
ци (само у јед ној од осам го ди на по сто је скром ни оста ли до би ци), по јав љу ју се
нето гу би ци при вре де у свим ана ли зи ра ним го ди на ма. Упркос томе што смо
мож да на вик ли да се ско ро сва ке го ди не на кра ју по ја ви нето гу би так на ни воу 
при вре де, ипак дра ма тич но де лу је чи ње ни ца да су ис ка за ни нето гу би ци на
ни воу при вре де у 2014. го ди ни већи од ис ка за них нето гу би та ка у 2013. го ди -
ни за не ве ро ват них 5,7 пута18.

За све који бри ну о ства ра њу по вољ не по слов не кли ме од по себ ног зна ча ја 
је ана ли за струк ту ре ре зул та та, од но сно нето гу би та ка са ста но виш та бро ја
за пос ле них у по је ди нач ним пред узећима. Ове ин фор ма ци је за 2013. и 2014.
го ди ну сис те ма ти зо ва не су у Та бе ли 619.
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Бе ог рад, јул, 2015.



Та бе ла 6 - Анализа струк ту ре ре зул та та
у хи ља да ма ди на ра

 Го ди на
Број при -
вред них

друш та ва

Број 
за пос ле -

них

Нето 
до би так

Нето 
гу би так

Нето 
ре зул тат

Учешће у
укуп ном

нето 
ре зул та ту

Без за пос ле них
2013 27.055 0 14.386.572 49.583.742 (35.197.170) 113,8

2014 27.617 0 26.161.974 54.222.951 (28.060.977) 21,3

Један за пос ле ни
2013 22.612 22.612 10.392.390 23.050.078 (12.657.688) 40,9

2014 21.996 21.996 14.005.268 19.173.490 (5.168.222) 3,9

Од 2 до 5 за пос ле них
2013 27.000 80.941 27.083.057 30.988.827 (3.905.770) 12,6

2014 25.366 76.034 25.416.340 40.243.488 (14.827.148) 11,3

Од 6 до 10 за пос ле них
2013 8.213 62.187 24.842.431 23.013.426 1.829.005 (5,9)

2014 8.008 60.775 23.945.725 19.871.518 4.074.207 (3,1)

Од 11 до 50 за пос ле них
2013 8.398 181.873 86.898.106 65.816.933 21.081.173 (68,2)

2014 8.187 177.240 88.162.632 84.458.448 3.704.184 (2,8)

Од 51 до 250 за пос ле них
2013 2.133 225.984 80.955.727 71.948.785 9.006.942 (29,1)

2014 2.087 218.999 80.182.894 118.170.742 (37.987.848) 28,8

Пре ко 250 за пос ле них
2013 496 421.303 202.947.125 214.027.645 (11.080.520) 35,8

2014 498 421.017 158.994.424 212.510.833 (53.516.409) 40,6

Укуп но
2013 95.907 994.900 447.505.408 478.429.436 (30.924.028) 100,0

2014 93.759 976.061 416.869.257 548.651.470 (131.782.213) 100,0

Инфор ма ци је сад ржа не у Та бе ли 6 из а зи ва ју ве ли ку паж њу. Де лу је ско ро
не ве ро ват но да у Срби ји по сто ји око 27.000 пред узећа која не ма ју ни јед ног за -
пос ле ног, што је у 2014. го ди ни 29,5% од укуп ног бро ја пред узећа у Срби ји. Са
ста но виш та бро ја за пос ле них на јви ше има пред узећа која не за пош ља ва ју ни -
јед ног рад ни ка. Инте ре сан тно је да је њи хо во учешће у нето ре зул та ту при -
вре де такође ве о ма им пре сив но. Чак и да не при ме ти мо да је у 2013. го ди ни
ова гру па ци ја пред узећа оства ри ла веће нето гу бит ке од чи та ве при вре де
Срби је, до вољ но за бри ња ва и чи ње ни ца да је у 2014. го ди ни 21,3% укуп ног
нето ре зул та та (гу бит ка) оства ре но у овим пред узећима. Тек по сле ово га паж -
њу при вла чи чи ње ни ца да у гу би ци ма у 2014. го ди ни на јвеће учешће има ју
пред узећа са пре ко 250 за пос ле них од 40,6% и пред узећа која има ју између 51
и 250 за пос ле них са учешћем од 28,8% у укуп ним нето гу би ци ма. Ово, између
оста лог, пред став ља мање из не нађење због чи ње ни це да у овим гру па ма
пред узећа има ве ли ких јав них пред узећа и ве ли ких пред узећа у рес трук ту ри -
ра њу која кре и ра ју на јвеће гу бит ке. Овак ва ситуација отвара веома озбиљна
правна и економска питања везана за функционисање предузећа која немају
ниједног запосленог, којима се у раду нећемо даље бавити.
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Анализа ре ле ван тних сто па при но са које се уо би ча је но ко рис те као тест
про фи та бил нос ти до дат но от кри ва узро ке ве за не за (не)про фи та бил ност
српске при вре де. Де ком по но ва не вер зи је сто пе при но са на укуп ну имо ви ну,
по слов ну имовину и капитал приказане су у Табели 7.

Та бе ла 7 - Инди ка то ри про фи та бил нос ти

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
2014-
2007∗

 1. Обрт фик сне ак ти ве 1.22 1.24 1.10 1.21 1.20 1.18 1.16 1.15 (0.07)

 2. Обрт об ртне имо ви не 2.13 2.01 1.67 1.71 1.75 1.74 1.65 1.71 (0.41)

 3 Обрт укуп не имо ви не 0.78 0.77 0.67 0.71 0.71 0.70 0.68 0.69 (0.09)

 4. Сто па ЕBIT 4.57 6.71 5.05 6.12 6.73 5.24 3.96 4.41 (0.16)

 5. При нос на имо ви ну  (3 x 4) 3.54 5.14 3.36 4.34 4.80 3.68 2.69 3.03 (0.51)

  

1. При хо ди 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 

2. Сто па по слов них рас хо да 96.92 96.85 96.80 95.73 96.00 95.57 95.71 95.65 (1.27)

3. Сто па по слов ног до бит ка 3.08 3.15 3.20 4.27 4.00 4.43 4.29 4.35 1.27 

4. Обрт по слов не имо ви не 0.92 0.91 0.79 0.85 0.84 0.83 0.80 0.80 (0.12)

5. При нос на посл. имов. (3x4) 2.85 2.87 2.54 3.62 3.37 3.66 3.42 3.50 0.65 

          

1. Ле ве риџ 2.08 2.26 2.49 2.71 2.65 2.60 2.71 2.84 0.75 

2. Обрт укуп не имо ви не 0.78 0.77 0.67 0.71 0.71 0.70 0.68 0.69 (0.09)

3. Сто па EBIT 4.57 6.71 5.05 6.12 6.73 5.24 3.96 4.41 (0.16)

4. Те рет дуга 0.21 (0.11) (0.35) (0.22) 0.17 (0.20) (0.07) (0.35) (0.56)

5. POE (1 x 2 x 3 x 4) 1.53 (1.23) (2.89) (2.60) 2.16 (1.95) (0.52) (3.02) (4.55)

Ефе кат фи нан сиј ског ле ве ри џа
Не га ти -

ван
Не га ти -

ван
Не га ти -

ван
Не га ти -

ван
Не га ти -

ван
Не га ти -

ван
Не га ти -

ван
Не га ти -

ван
 

* У овој ко ло ни при ка за на је раз ли ка између вред нос ти по је ди нач них по -
ка за те ља у 2014. го ди ни и њи хо ве вред нос ти у 2007. го ди ни

Про фи та бил ност српске при вре де ме ре на било ко јом од по ме ну тих сто па
при но са је да ле ко од за до во ља ва јуће. При нос на по слов ну имо ви ну тре ба ло
би да буде до вољ но ви сок да на кон по крића трош ко ва по зај мље ног ка пи та ла,
оста лих рас хо да и трош ко ва по ре за об ез бе ди за до во ља ва јући при нос ин вес -
ти то ри ма. До вољ но је да зна мо да је про сеч на сто па при но са у ана ли зи ра ном
осмо го диш њем пе ри о ду била 3,23% и да је про сеч на сто па фи нан сиј ских рас -
хо да за исти пе ри од из но си ла 14,77%, па да из ве де мо јед нос та ван за кљу чак о
томе ко ли ко је при вре да Срби је у ана ли зи ра ном пе ри о ду да ле ко од по сти за -
ња при хват љи вих сто па при но са на по слов ну имо ви ну. При томе, про бле ми
по сто је и на стра ни по слов не ефи кас нос ти, будући да су сто пе по слов ног до -
бит ка ве о ма ни ске, као и на стра ни рас хо да фи нан си ра ња, чији из нос би теш ко 
под не ле и мно го снаж ни је при вре де (у 2008. го ди ни су били чак на ни воу од
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22,03%). Слич на си ту а ци ја је и са сто пом при но са на укуп ну имо ви ну која се
ко рис ти као мера спо соб нос ти враћања ду го ва. Будући да је реч о кон цеп ту ре -
зул та та који је осло бођен ути ца ја ефе ка та фи нан си ра ња, он такође пред став -
ља меру по слов не спо соб нос ти при вре де.

По себ но ћемо из дво ји ти сто пу при но са на ка пи тал као меру про фи та бил нос -
ти влас нич ког ка пи та ла, али и као сиг нал ат рак тив нос ти по слов ног ам би јен та за 
при вла че ње стра ног ка пи та ла. Де таљ на ана ли за при но са на капитал приказана
је на Графикону 5.

Гра фи кон 5 - Анализа при но са на ка пи тал

На осно ву ана ли зе при но са на ка пи тал мо же мо за кљу чи ти да је српска
при вре да, у це ли ни по смат ра но, не про фи та бил на и да је при томе опте рећена
ве о ма озбиљ ним про бле ми ма. Трен до ви су ве о ма за бри ња ва јући. Про фит не
мар же и обрт опа да ју, док се сте пен за ду же нос ти и те рет дуга повећава ју. У
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шест од осам ана ли зи ра них го ди на сто пе при но са на ка пи тал су не га тив не ве -
ли чи не. То зна чи да влас ни ци оста ју без при но са. У 2007. и 2011. го ди ни при -
вре да је ис ка за ла по зи тив не сто пе при но са на ка пи тал (1,5 у 2007. и 2,2 у
2011), али су оне го то во за не мар љи ве, на ро чи то ако има мо у виду чи ње ни цу
да влас ни ци, у скла ду са на јвећим ри зи ком који под но се, оче ку ју на јвеће при -
но се. Прет ход но по ме ну те сто пе фи нан сиј ских рас хо да упућују на за кљу чак
да је у српској при вре ди об рну та си ту а ци ја, од но сно да кре ди то ри зарађују
више од влас ни ка, што је у суп рот нос ти са ло ги ком функ ци о ни са ња тржиш не
при вре де и као так во ду го роч но не одржи во. Раш чла ња ва ње при но са на ка пи -
тал до ни воа по кре та ча вред нос ти на Гра фи ко ну 5 омо гућава нам да от кри је -
мо узроке оваквог стања.

Прво, оства ре ни по слов ни ре зул та ти, ис ка за ни у ап со лут ном из но су и
пре ко про фит не мар же (сто па EBIT), нису до вољ ни да по кри ју ви со ке фи нан -
сиј ске рас хо де. Глав ни раз ло зи су тех нич ко-тех но лош ка за ста ре лост имо ви -
не која не може да ство ри веће при хо де, не до вољ но ефи кас но ко ришћење
имо ви не из ра же но ве о ма ни ским ко е фи ци јен ти ма об рта (у свим го ди на ма
обрт је између скром них 0,7 и 0,8), као и про из вод на и це нов на не кон ку рет -
ност која услов ља ва обим ак тив нос ти који није до во љан да би се по ред ва ри -
ја бил них по кри ли и фик сни (по слов ни и фи нан сиј ски) рас хо ди. Будући да
про из вод про фи та бил нос ти при хо да и об рта укуп не имо ви не (прве две ком -
по нен те на Гра фи ко ну 5) пред став ља при нос на имо ви ну, мо же мо за кљу чи ти
да се про бле ми у овом до ме ну до ми нан тно од но се на (не)ефи кас ност уп рав -
ља ња пер фор ман са ма предузећа.

Дру го, сте пен за ду же нос ти се повећава (од нос између про сеч не имо ви не
и про сеч ног ка пи та ла, који је овде из аб ран као мера ле ве ри џа), што у ком би -
на ци ји са не до вољ ном про фи та бил ношћу на го веш та ва озбиљ не фи нан сиј ске
не при ли ке. Сте пен за ду же нос ти је у свим ана ли зи ра ним го ди на ма из над 2,
што ука зу је на веће при сус тво об а ве за у од но су на со пстве ни ка пи тал у струк -
ту ри из во ра фи нан си ра ња. Ипак, ови ре зул та ти сами по себи не мо ра ју да буду 
лоши, под усло вом да се повећано за ду жи ва ње врши у си ту а ци ја ма када је
при нос на имо ви ну већи од трош ко ва по зај мље ног ка пи та ла. На жа лост, кре -
та ње те ре та дуга, по след ње ком по нен те при но са на ка пи тал на Гра фи ко ну 5,
по тврђује да је опте рећеност ду го ви ма ве о ма ви со ка и да се под е ла до бит ка
да ле ко више врши у ко рист кре ди то ра него влас ни ка, што по тврђује ра ни је
из не ту кон ста та ци ју да се за ду жи ва ње врши у усло ви ма када су трош ко ви за -
ду жи ва ња већи од при но са који се остварују.

Треће, не по во љан од нос између оства ре них при но са на имо ви ну и трош -
ко ва по зај мљи ва ња ка пи та ла услов ља ва по сто ја ње не га тив ног ефек та фи -
нан сиј ског ле ве ри џа. Тес ти ра ње ефе ка та фи нан сиј ског ле ве ри џа у овом раду
врши ли смо поређењем при но са на ка пи тал са при но сом на имо ви ну, као и
утврђива њем про из во да сте пе на за ду же нос ти и те ре та дуга. Не га ти ван ефе -
кат по сто ји када је при нос на ка пи тал мањи у од но су на при нос на имо ви ну и
када је про из вод између сте пе на за ду же нос ти и те ре та дуга мањи од 1. Оба
тес та су по ка за ла да је ефе кат фи нан сиј ског ле ве ри џа не га ти ван, од но сно да
задуживање води смањењу ионако скромних приноса власника.

28  Ра чу но во дство 1/2016



3. Ри зи ци анализе засноване на финансијским извештајима

Ве ру је мо да смо на пре тход ним стра на ма ба рем јед ним де лом по ка за ли
ко ли ко је моћна ана ли за фи нан сиј ских из веш та ја. Ши ри на за хваћених про -
бле ма, раз но врсност инстру ме на та, бо га та по ну да ин фор ма ци ја у виду до дат -
но кре и ра них из веш та ја и број них по ка за те ља који сто је на рас по ла га њу фи -
нан сиј ским ана ли ти ча ри ма, уни вер зал на при мен љи вост не за вис но од де лат -
нос ти, прав не фор ме, ве ли чи не и бро ја пред узећа укљу че них у ана ли зу, омо -
гућава ју нам да раз уме мо за што је ана ли за фи нан сиј ских из веш та ја у прак си
врло за ступ ље на. На осно ву ин фор ма ци ја до би је них из фи нан сиј ских из веш -
та ја влас ни ци, кре ди то ри, ме наџ мент и мно ге дру ге ин те рес не гру пе до но се
број не важ не одлу ке. Инфор ма ци је до би је не ана ли зом фи нан сиј ских из веш -
та ја ко рис те се у раз ли чи тим ем пи риј ским ис та ра жи ва њи ма на ака дем ском
ни воу. Оне су при сут не и у број ним по слов ним мо де ли ма који на ла зе при ме ну
у по слов ној прак си. Све ово на рав но има смис ла ако је сас тав ља ње и пре зен то -
ва ње фи нан сиј ских из веш та ја у функ ци ји ре а ли за ци је по ме ну тих ци ље ва.
Дру гим ре чи ма, по лаз на пре тпос тав ка за ква ли тет ну ана ли зу је по сто ја ње
ква ли тет ног сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња.

Повећани ри зи ци по осно ву не ква ли тет ног из веш та ва ња повећава ју ри -
зи ке од до не ше ња по греш них одлу ка на осно ву ин фор ма ци ја до би је них из
фи нан сиј ских из веш та ја. Ови ри зи ци опте рећују не само по је ди нач на пред -
узећа и по је ди нач не ин вес ти то ре, већ и број не важ не ин сти ту ци је као што су
бан ке, ин вес ти ци о ни фон до ви, пен зи о ни фон до ви и др. У јед на ком про бле му
могу да буду и раз ли чи та ре гу ла тор на тела и вла ди не ин сти ту ци је (аген ци је,
ми нис та рства и сл.) које учес тву ју у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке, по ли ти ке
суб вен ци ја и ства ра њу по слов ног ам би јен та уопште. 

Има јући пре тход но у виду, могуће је пре поз на ти неке ри зи ке који могу да
угро зе ква ли тет ана ли зе, на ро чи то збир них фи нан сиј ских из веш та ја. Неки од 
ових ри зи ка су об јек тив но услов ље ни и сво јстве ни су сва кој ана ли зи која се
за сни ва на збир ним фи нан сиј ским из веш та ји ма, док су дру ги суб јек тив ног
ка рак те ра и ве за ни су прве нстве но за ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња
услов љен на јвећим де лом про пус ти ма ре гу ла то ра. 

Објек тив но услов ље ни ри зи ци су одређени у на јвећој мери ка рак те рис ти -
ка ма збир них фи нан сиј ских из веш та ја. Чи ње ни ца ја да су у збир ним фи нан -
сиј ским из веш та ји ма су ми ра ни фи нан сиј ски из веш та ји по је ди нач них ком па -
ни ја чије пер фор ман се могу да буду ве о ма раз ли чи те. То прак тич но зна чи да
из пре тход не ана ли зе, која јас но го во ри о не про фи та бил нос ти српске при вре -
де у це ли ни, не тре ба из вес ти за кљу чак да су сва пред узећа не про фи та бил на и 
да се на ла зе у ис тој по зи ци ји. Врло крат ка ана ли за струк ту ре при вре де са ста -
но виш та бро ја пред узећа која ства ра ју до бит ке и гу бит ке, при ка за на у Та бе ли
8, на сле дећој стран, и омо гућиће ства ра ње боље сли ке о оства ре њи ма по је ди -
нач них пред узећа20.
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Табела 8 - Анализа струк туре при вреда 
са становишта исказивања добитака и гу битака

Број 
пред узећа са:

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

број % број % број % број % број %

Нето до бит ком 51.963 57,1 53.496 58,2 53.815 57,8 53.580 56,8 52.770 56,3 

Нето гу бит ком 31.787 34,9 31.338 34,1 31.989 34,4 32.166 34,1 29.214 31,2 

Ре зул тат = 0 7.235 8,0 7.067 7,7 7.263 7,8 8.616 9,1 11.775 12,6 

Укуп но 90.985 100,0 91.901 100,0 93.067 100,0 94.362 100,0 93.759 100,0 

Из да тог пре гле да може се ви де ти да у ана ли зи ра ном пе то го диш њем пе -
ри о ду у про се ку 57,2% пред узећа по слу је са нето до би ци ма, 33,7% (у про се ку
за пет го ди на) са нето гу би ци ма, док пре оста лих 9,1% ис ка зу је нето ре зул тат
јед нак нули. Такође, може се при ме ти ти бла ги раст бро ја пред узећа који по -
слу ју са до би ци ма и не што већи раст пред узећа чији је ре зул тат јед нак нули,
док се сма њу је број пред узећа која по слу ју са гу би ци ма. Међутим, мора се
истаћи да је ве ли чи на гу би та ка које ис ка зу је 31,2% пред узећа у 2014. го ди ни
зна чај но већа од укуп них до би та ка које оства ру је 56,3% пред узећа која по слу -
ју са до би ци ма. У исто вре ме, намеће се као ве о ма озбиљ но пи та ње које се тиче
ква ли те та из веш та ва ња, како је могуће да то ли ко ве ли ки број пред узећа (у
2014. го ди ни 11.775 или 12,6%) ис ка зу је ре зул тат јед нак нули. У си ту а ци ја ма
када то ком го ди не по сто ји на сто ти не или на хи ља де транс акција које се тичу
при хо да и рас хо да го то во је те о риј ски не мо гуће ис ка за ти ре зул тат јед нак
нули. Чини нам се да оста је само от во ре но пи та ње у ко јој мери су за ступ ље не
манипулације.

Ваља истаћи да ни сва пред узећа која ис ка зу ју до бит ке нису успеш на. На и -
ме, опор ту ни тет ни трош ко ви влас нич ких ула га ња, за раз ли ку од трош ко ва
ка ма та као при но са кре ди то ра, не чине сас тав ни део фи нан сиј ских из веш та ја
које ана ли зи ра мо. Ови опор ту ни тет ни трош ко ви одго ва ра ју при но су који би
влас ни ци оства ри ли на ула га ња у дру го упо ре ди во пред узеће. Иако на чин њи -
хо вог об ра чу на одсту па од ра чу но во дстве них кон вен ци ја, чи ње ни ца је да ови
трош ко ви по сто је и да се сход но томе стан дар ди успеш нос ти мо ра ју по став -
ља ти на виши ниво, који под ра зу ме ва ства ра ње при но са који је до во љан да се
из ство ре ног до бит ка по кри ју и оче ки ва ни при но си влас ни ка21. Та кав при -
ступ омо гућио би реалнију представу о профитабилности, али би ис тов ре ме -
но многа предузећа из зоне добитка преселио у зону губитка.

Ипак мно го већу за бри ну тост из а зи ва ју фак то ри суб јек тив ног ка рак те ра
који огра ни ча ва ју ква ли тет ана ли зе фи нан сиј ских из веш та ја. У на став ку
крат ко се осврћемо на неке од њих.
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companies create value?” Ekonomika preduze}a, Serbian Association of Economists, No vem -
ber-December, pp. 367-383.



Инсти ту ци о нал но то ле ри са ње не пош то ва ња за кон ске об а ве зе пред узећа
да дос тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је у пред виђеним ро ко ви ма може има ти
им пли ка ци је на извођење за кљу ча ка од стра не фи нан сиј ских ана ли ти ча ра
који се баве ана ли зом збир них фи нан сиј ских из веш та ја. Истра жи ва ња по ка -
зу ју да про цен ту ал но гле да но ве ли ки број пред узећа не дос тав ља фи нан сиј -
ске из веш та је. Сле дећи пре глед то јас но по ка зу је22.

Та бе ла 9 - Анализа дос тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Обвез ни ци фи нан сиј ског из веш та ва ња 111.127 106.537 107.363 115.614 120.852 

Дос тав ље ни фи нан сиј ски из веш та ји (број) 96.251 92.974 93.944 95.907 96.532 

Дос тав ље ни фи нан сиј ски из веш та ји (%) 86,6 87,3 87,5 83,0 79,9 

Нису дос тав ље ни фи нан сиј ски из веш та ји (број) 14.876 13.563 13.419 19.707 24.320 

Нису дос тав ље ни фи нан сиј ски из веш та ји (%) 13,4 12,7 12,5 17,0 20,1 

Обрађени фи нан сиј ски из веш та ји (број) 90.985 91.901 92.157 94.362 93.759 

Обрађени фи нан сиј ски из веш та ји (%) 94,5 98,8 98,1 98,4 97,1 

Не об рађени фи нан сиј ски из веш та ји (број) 5.266 1.073 1.787 1.545 2.773 

Не об рађени фи нан сиј ски из веш та ји (%) 5,5 1,2 1,9 1,6 2,9 

Проб лем не дос тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја очиг лед но није нов. Заб -
ри ња ва чи ње ни ца да умес то да се сма њу је, овај број се зна чај но повећава у по -
след ње две го ди не. У 2014. го ди ни чак 24.320 пред узећа није дос та ви ло фи -
нан сиј ске из веш та је, што зна чи да на не што мање од че ти ри пред узећа која
дос та ве, до ла зи јед но пред узеће које не дос та ви фи нан сиј ске из веш та је. Ре ал -
но је пре тпос та ви ти да овде није реч о кре ди бил ним пред узећима која има ју
доб ре пер фор ман се, по шту ју важећу ре гу ла ти ву и доб ре по слов не об и ча је.
Оту да би њи хо во укљу чи ва ње у збир не фи нан сиј ске из веш та је пре до дат но
по ква ри ло пред ста ву о оства ре њи ма при вре де, него што би било об рну то. У
том кон тек сту делује помало невероватно да надлежне институције не могу
да обезбеде достављање 1/5 финансијских извештаја.

Неупоредивост као последица погрешних концепцијских решења у р е г у ла -
тиви пред став ља озби љан про блем за фи нан сиј ске ана ли ти ча ре, не за вис но
од тога да ли се ради о по је ди нач ним или збир ним фи нан сиј ским из веш та ји -
ма. На рав но, про блем упо ре ди вос ти не ре ша ва се пре вођењем ста рих у нове
би лан сне шеме. Реч је о суш тин ској не упо ре ди вос ти која на ста је као по сле ди -
ца кон цеп циј ски по греш них ре ше ња у ре гу ла ти ви. Фор мал на ек ви либ рис ти -
ка са пре ба ци ва њем ко рек ци је вред нос ти за ли ха са при ход не на рас ход ну
стра ну, по тпу но не пот реб на и те о риј ски не уте ме ље на, до не ла је озбиљ не
ште те и у доб рој мери по ниш ти ла пред нос ти ме то де укуп них трош ко ва. Без
до дат них пре уређења фи нан сиј ских из веш та ја није могућа ква ли тет на ана -
ли за струк ту ре рас хо да, будући да су рас хо ди по ме ша ни са учин ци ма.
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22) Агенција за при вред не ре гис тре, Са оп ште ња о по сло ва њу при вре де у Ре пуб ли ци Срби ји
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Поређење између пред узећа такође је теш ко оства ри во, јер укуп ни рас хо ди
за ви се од кре та ња за ли ха учи на ка чији из нос се може зна чај но раз ли ко ва ти
између пред узећа. Такође, нема пре ви ше смис ла по ре ди ти рас хо де све де не на
трош ко ве про да тих учи на ка са укуп ним трош ко ви ма по врста ма јед ног об ра -
чун ског пе ри о да, што пре ки да упо ре ди вост би лан са успе ха пре и по сле до но -
ше ња но вог За ко на о ра чу но во дству. По ред тога, из губ ље не су ин фор ма ци је о
про дук тив нос ти у смис лу саг ле да ва ња, услов но ре че но спо соб нос ти рас хо да
да ство ре одго ва ра јуће при хо де. Уос та лом, овак во ре ше ње до во ди до крај ње
не ло гич не си ту а ци је да по зи ци ја која се књи жи на ра чу ни ма при хо да буде би -
лан си ра на на стра ни рас хо да. Јед на ко не ло гич но и по греш но ре ше ње пред -
став ља укљу чи ва ње при хо да од ак ти ви ра ња учи на ка и робе на стра ну рас хо -
да, како из фор мал них тако и из суш тин ских раз ло га. У фор мал ном смис лу
теш ко се ра ци о нал но може об јас ни ти би лан си ра ње при хо да на стра ни рас хо -
да. У суш тин ском смис лу овак во ре ше ње ума њу је ниво ак тив нос ти пред узећа, 
сво дећи при хо де само на ре а ли за ци ју на ек стер ном тржиш ту. Неп рак ти ко ва -
ње овак вог ре ше ња у по слов ној прак си дру гих зе ма ља мог ло би да буде по ка -
за тељ да не што није у реду. До дај мо само још по греш но укљу чи ва ње еми си о -
не пре ми је у основ ни ка пи тал, што је у еко ном ском, прав ном и ра чу но во -
дстве ном смис лу по греш но ре ше ње. Због овак вог ре ше ња оне мо гућено је саг -
ле да ва ње ви си не основ ног ка пи та ла у по је ди нач ним пред узећима, али и на
ни воу гра не, сек то ра или на ци о нал не еко но ми је. Не у по ре ди вост на ших фи -
нан сиј ских из веш та ја са фи нан сиј ским из веш та ји ма дру гих зе ма ља и њи хо во
чес то ме ња ње от е жа ва по тен ци јал ним ин вес ти то ри ма њихово читање и не
делује подстицајно на привлачење нових инвестиција.

Неупоредивост као последица постављених рокова 
за достављање финансијских извештаја

 За ко ном по став ље ни ро ко ви за дос тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја
ства ра ју до дат ну по мет њу у об ра ди и ана ли зи фи нан сиј ских из веш та ја23.
Проб лем је на прав љен одво је ним ре гу ли са њем дос тав ља ња ре дов них го диш -
њих фи нан сиј ских из веш та ја за јав но об јав љи ва ње и дос тав ља ње под а та ка за
ста тис тич ке по тре бе. Рок за дос тав ља ње првих је 30.06. за по је ди нач не, од но -
сно 31.07. за кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је. С дру ге стра не, за ста тис -
тич ке по тре бе дос тав ља ју се би ланс успе ха, би ланс ста ња и ста тис тич ки из -
веш тај до кра ја феб ру а ра на ред не го ди не. Овак во ре ше ње от ва ра низ врло
озбиљ них про бле ма. Прво, очиг лед но је да ће између збир них фи нан сиј ских
из веш та ја за ста тис тич ке по тре бе и обрађених усво је них из веш та ја по сто ја ти 
раз ли ке, што онда чини дис ку та бил ном ана ли зу фи нан сиј ских из веш та ја за -
сно ва ну на фи нан сиј ским из веш та ји ма за ста тис тич ке по тре бе. 

У Та бе ли 10 при ка за не су упо ре до ин фор ма ци је за 2013. го ди ну, и то прво
оне које се уо би ча је но озна ча ва ју као пре ли ми нар не, а онда и ин фор ма ци је за
исту го ди ну које су об јав ље не у из веш та ји ма за 2014. го ди ну, када је 2013. го -
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23) Ро ко ви дос тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја ре гу ли са ни су чла но ви ма 33-35 За ко на о ра чу но во дству. Више 
ви де ти у За ко ну о ра чу но во дству, “Служ бе ни глас ник Ре пуб ли ке Срби је”, 62/13.



ди на (сада као пре тход на го ди на) пре ве де на на нове би лан сне шеме24. Из пре -
гле да је очиг лед но да је об ра да врше на за већи број пред узећа, али није вид -
љи во да ли су раз ли ке само по сле ди ца тог догађаја, као и због чега фи нан сиј -
ски из веш та ји нису дос тав ље ни на вре ме. Уко ли ко повећање гу бит ка ме ри мо
у од но су на прво бит но об јав ље не ин фор ма ци је за 2013. го ди ну нето гу би ци су
се повећали за 5,7 пута, док ако као бен чмарк узме мо пре уређену 2013. го ди ну 
(ис ка за ну као пре тход на го ди на у фи нан сиј ским из веш та ји ма за 2014. го ди -
ну), онда је нето гу би так повећан “само” 4,26 пута. По ред тога, сада су не упо ре -
ди ви и пре уређени збир ни фи нан сиј ски из веш та ји за 2013. го ди ну и фи нан -
сиј ски из веш та ји за 2014. го ди ну, због тога што први об ухва та ју усво је не фи -
нан сиј ске из веш та је, а дру ги из веш та је за ста тис тич ке по тре бе. Будући да се
може оче ки ва ти, ана лог но де ша ва њи ма у 2013. го ди ни, да ће на кон ис те ка
рока за дос тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја за об јав љи ва ње бити дос тав љен
и обрађен већи број фи нан сиј ских из веш та ја у од но су на број дос тав љен за
ста тис тич ке по тре бе, онда ће нето гу би ци ве ро ват но бити већи, па ће и раз ли -
ка између нето гу би та ка биће ре ал но већа од 4,26. 

Табела 10 - Анализа разлика у финансијским извештајима
у ми ли о ни ма ди на ра

2013. 
Пре ли ми нар на об ра да

2013. 
Усво је ни из веш та ји

Раз ли ка

Број пред узећа 94.362 95.907 1.545 

Број за пос ле них 991.030 994.900 3.870 

Укуп ни при хо ди 8.718.928 8.730.445 11.517 

Укуп ни рас хо ди 8.691.948 8.710.906 18.958 

Нето до би так 446.044 447.505 1.461 

Нето гу би так 469.163 478.429 9.266 

Нето ре зул тат (23.119) (30.924) (7.805)

Пос лов на имо ви на 12.289.665 12.365.404 75.739 

Гу би так из над ка пи та ла 1.152.573 1.160.643 8.070 

Укуп на ак ти ва 13.442.238 13.526.047 83.809 

Ка пи тал 5.663.849 5.679.801 15.952 

Оба ве зе 7.778.389 7.846.246 67.857 

Укуп на па си ва 13.442.238 13.526.047 83.809 

Дру ги про блем ве зан је за оправ да ност дру га чи јег трет ма на фи нан сиј ских
из веш та ја за ста тис тич ке по тре бе и ис тих тих из веш та ја за по тре бе об јав љи ва -
ња. Ако као ар гу мент у при лог овак вом ре ше њу на ве де мо по тре бу да фи нан сиј -
ски из веш та ји за ин вес ти то ре тре ба да буду по штен и об јек ти ван при каз оства -
ре ња пред узећа и да као так ви тре ба да буду усво је ни, одмах мо же мо по ста ви ти
пи та ње да ли фи нан сиј ски из веш та ји за ста тис тич ке по тре бе могу да да буду по -
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греш ни. Треће, у тре нут ку дос тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја за ста тис тич ке
по тре бе (би лан са ста ња и би лан са успе ха) го то во је из вес но да су, због њи хо ве
међусоб не по ве за нос ти, сас тав ље ни и дру ги фи нан сиј ски из веш та ји, па се
намеће пи та ње због чега се не дос тав ља цео сет. Че тврто, мож да по зна ча ју прво,
фи нан сиј ски из веш та ји се прве нстве но сас тав ља ју за по тре бе ин вес ти то ра, па
онда и за све дру ге ко рис ни ке. У том кон тек сту пи та ње је због чега је при мат у
дос тав ља њу фи нан сиј ских из веш та ја до де љен ста тис тич ким по тре ба ма. Извеш -
та ји тре ба да буду дос тав ље ни и об јав ље ни у це ли ни до кра ја феб ру а ра, јер ин -
вес ти тор одлу ке до но се сва код нев но, а не само по сле 30.0625. Уос та лом, у усло ви -
ма ква ли тет ног при пре ма ња фи нан сиј ских из веш та ја ри зи ци од не усва ја ња тре -
ба да буду спо ра дич ни, од но сно да пре пред став ља ју из узе так, а не пра ви ло. Чак
и када се де ша ва ју ко рек ци је, и то пред став ља одређену по ру ку ин вес ти то ри ма о
как вом пред узећу се ради. 

Повећани ри зи ци од могућих ма ни пу ла ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма су
такође јед ним де лом по сле ди ца при хваћеног на чи на дос тав ља ња фи нан сиј ских
из веш та ја. Раз ли ке које по сто је између збир них фи нан сиј ских из веш та ја за ста -
тис тич ке по тре бе и збир них усво је них фи нан сиј ских из веш та ја не мо ра ју да буду 
по сле ди ца само бро ја обрађених из веш та ја, већ и по сле ди ца из ме ње них под а та -
ка у фи нан сиј ским из веш та ји ма када об вез ни ци желе да до ве ду у за блу ду ек -
стер не ин те рес не гру пе. Већ сада је из вес но да није мали број пред узећа која за
по тре бе об јав љи ва ња дос тав ља ју дру га чи је фи нан сиј ске из веш та је у од но су на
већ дос тав ље не исте фи нан сиј ске из веш та је за ста тис тич ке по тре бе. Од тре нут -
ка сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја и њи хо вог дос тав ља ња за ста тис тич ке
по тре бе ови из веш та ји могу да буду об јав ље ни на сај ту пред узећа и на тај на чин
дос туп ни јав нос ти. Инвес ти то ри који одлу ке могу за сни ва ти на фи нан сиј ским
из веш та ји ма за ста тис тич ке по тре бе могу да буду не при јат но из не нађени
могућим из ме на ма фи нан сиј ских из веш та ја за по тре бе зва нич ног об јав љи ва ња.
Ква ли тет но фи нан сиј ско из веш та ва ње под ра зу ме ва ства ра ње ре гу ла тор ног
окви ра које ће под сти ца ти на ис ти ни то и фер из веш та ва ње, а не остав ља ње про -
сто ра који ће по го до ва ти кре а тив ном из веш та ва њу.

Повећани трош ко ви који на ста ју као по сле ди ца не ква ли тет ног из веш та -
ва ња. Ови трош ко ви могу има ти експли цит ни и им пли цит ни ка рак тер. Када
је реч о ана ли зи фи нан сиј ских из веш та ја, експли цит ни трош ко ви ве за ни су за
пре уређење фи нан сиј ских из веш та ја за по тре бе фи нан сиј ске ана ли зе, које је
не опход но због не прег лед нос ти би лан са и от кла ња ња кон цеп ту ал них гре ша -
ка о ко ји ма смо го во ри ли, под е ша ва ња ап ли ка ци ја које се ко рис те за фи нан -
сиј ску ана ли зу, ажу ри ра ња базе под а та ка која се мења због не кон зис тен тно
по став ље них ро ко ва и по сле дич ног чес тог ме ња ња сад ржи не фи нан сиј ских
из веш та ја (дос тав ља ња из веш та ја на кон ис те ка ро ко ва, ис прав ља ња фор мал -
но не ис прав них фи нан сиј ских из веш та ја, ко рек ци ја по на ло гу ре ви зо ра, из -
ме на у пе ри о ду између кра ја феб ру а ра и кра ја јуна које се не могу оправ да ти
ра ци о нал ним раз ло зи ма и сл.), што је ве о ма ску по ако се има у виду да су так ве 
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25) Овај про блем је пре поз нат и дру га чи је ре шен у За ко ну о тржиш ту ка пи та ла. Од јав них друш та ва
се тра жи да дос тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је на јкас ни је че ти ри ме се ца на кон за вршет ка по -
слов не го ди не (чл. 50), уз об а ве зу да об ез бе де да фи нан сиј ски из веш та ји буду дос туп ни јав нос ти 
на јма ње пет го ди на на кон њи хо вог об јав љи ва ња - За кон о тржиш ту ка пи та ла, “Служ бе ни глас -
ник Ре пуб ли ке Срби је”, 31/2011. и 12/2015.



услу ге, упркос чи ње ни ци да је реч о јав но дос туп ним из веш та ји ма, ве о ма ску -
пе, а ажу ри ра ње само до дат но под и же цену. Но, чини нам се да је из нос им пли -
цит них трош ко ва мно го већи. На рав но, чи ње ни ца је да ма ни пу ла ци је и трош -
ко ви који по том осно ву на ста ју за ин вес ти то ре, пред узећа, за пос ле не и дру ге
ин те рес не гру пе, као и за на ци о нал ну еко но ми ју у це ли ни могу да на ста ну и у
доб ро уређеном сис те му фи нан сиј ског из веш та ва ња. Због тога овде тре ба
има ти у виду само оне ди фе рен ци јал не трош ко ве који на ста ју као по сле ди ца
ре гу ла тор них сла бос ти у из веш та ва њу које нису морале да настану. 

Зак љу чак
Опо ра вак српске при вре де под ра зу ме ва ства ра ње под сти цај ног по слов -

ног ам би јен та, струк тур не ре фор ме, из воз но ори јен ти са не ин вес ти ци је и под -
сти ца ње кон ку ре нтских сек то ра. Ду го роч но одржив еко ном ски раст може об -
ез бе ди ти само здра ва при вре да, са ви со ким ни во ом кон ку рен тнос ти. У овом
тре нут ку српска при вре да није до вољ но снаж на да об ез бе ди ви со ке сто пе рас -
та. Ово је на ро чи то јас но ако има мо у виду да јед на трећина при вре де по слу је
са гу би ци ма, више од че тврти не пред узећа нема ни јед ног за пос ле ног, ве ли ки
број пред узећа има гу бит ке из над ка пи та ла и да су нето гу би ци већи од нето
до би та ка. Ово све до чи дос та о остварењима привреде, али и о пословном
амбијенту који треба преуредити и прилагодити тржишним законитостима.

Анализа пер фор ман си прив ре де је по ка за ла да је при вре да у це ли ни из ло же -
на ви со ким ри зи ци ма од не лик вид нос ти и не сол вен тнос ти, а са мим тим и од сте -
ча ја. Глав ни узрок томе је не про фи та бил ност и не кон ку рен тност српске при вре -
де, што оне мо гућава зна чај ни је ин вес ти ра ње и по тре бан раст. Нис ка по слов на
ефи кас ност, не до вољ на про дук тив ност ка па ци те та, по раст за ду жи ва ња и ви со -
ки фи нан сиј ски рас хо ди пред став ља ју ве ли ке про бле ме. Одсус тво фи нан сиј ске
дис цип ли не има за по сле ди цу по сто ја ње ве ли ког бро ја пред узећа која не плаћају
сво је об а ве зе и на тај на чин угро жа ва ју и здра ве де ло ве при вре де. На рав но,
охраб ру је то што и у овак вој при вре ди по сто је и доб ра пред узећа, која пред став -
ља ју здра ве но си о це рас та. Но, иако по бро ју пре овлађују у од но су на она која по -
слу ју са гу би ци ма, њи хо ви по зи тив ни ре зул та ти нису до вољ ни да по кри ју гу бит -
ке које ства ра ју не успеш на пре д узећа.

То ком рада по ка за но је да фи нан сиј ска ана ли за за сно ва на на фи нан сиј -
ским из веш та ји ма пред став ља моћан инстру мент који се може успеш но ко -
рис ти ти за от кри ва ње фи нан сиј ских про бле ма и одређива ње пра ва ца вођења
еко ном ске по ли ти ке тако да стра теш ке греш ке буду не упо ре ди во мање у од -
но су на оне које су по сле ди ца пре овлађујућег ин ту и тив ног одлу чи ва ња. На -
рав но, ко ришћење ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја под ра зу ме ва не
само њи хов одго ва ра јући ква ли тет, већ и пре зен то ва ње у скла ду са по тре ба ма 
ко рис ни ка. Ни на јбо ље при ме ње на ана ли за неће омо гућити извођење ква ли -
тет них за кљу ча ка ако се за сни ва на ло шим фи нан сиј ским из веш та ји ма. На жа -
лост, озбиљ ни ри зи ци ре гу ла тор ног ка рак те ра огра ни ча ва ју по узда но ко -
ришћење ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја. Ако има мо у виду јав ни
ка рак тер фи нан сиј ских из веш та ја и њи хо ву огром ну важ ност за ин вес ти то ре, 
ме наџ мент, до но си о це еко ном ске по ли ти ке, али и дру ге ин те рес не гру пе, по -
ста је јас но ко ли ко је велика одговорност регулатора у развијању квалитетног 
система финансијског извештавања и колико могу бити опасне им про ви за ци -
је на овом подручју. 
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Про фе си о нал ни ра чу но вођа -
ква ли тет фи нан сиј ског 
из веш та ва ња на извору

Ако бис те за пи са ли сва пра ви ла на све ту има ли
бис те слу ча је ве на која се та пра ви ла не би од но -
си ла. Мо ра те има ти сво је ис кус тво - што је раз -
лог за што по сто ји мо као про фе си о нал не ра чу -
но вође.

Марк Ше ферс, Мајкл Па ка лук
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У овом раду ау тор по ку ша ва да ис так не уло гу и зна чај за пос ле ног про фе си о нал -
ног ра чу но вође у про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња и ука же на ње го ву одго -
вор ност за ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња на из во ру на стан ка по слов -
них транс акција и дру гих догађаја. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа
одређује из вор но сад ржи ну од но сно ре ле ван тност и опре де љу је ве ро дос тој -
ност и фер пре зен та ци ју, од но сно по узда ност ин фор ма ци ја пре зен то ва них у
фи нан сиј ским из веш та ји ма. Он у про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња по ла зи од 
окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња, од но сно од при нци па и пра ви ла сад ржа них
у њему, као и фор му ли са не стра те ги је и усво је не по ли ти ке фи нан сиј ског из -
веш та ва ња од стра не ме наџ мен та пред узећа у коме је за пос лен и про фе си о -
нал но расуђује на осно ву со пстве них зна ња, веш ти на, про фе си о нал них вред нос -
ти ,  ети ке и ста во ва ,  што у си нер гет ском ефек ту даје ква ли тет
фи нан сиј ским из веш та ји ма. 
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По уз да ност фи нан сиј ских из веш та ја 
за одлу чи ва ње



Увод

Ра чу но во дстве на про фе си ја је ре ла тив но мла да. Смат ра се да је ста ра око
150 го ди на, што зна чи да је мно го млађа од дру ге че ти ри зва нич но при зна те
про фе си је, од но сно про фе си је ад во ка та, ле ка ра, свеш те ни ка и про фе со ра. Ове
про фе си је су се из бо ри ле за свој ста тус, док ра чу но во дстве на про фе си ја спо ро
али си гур но ути ре пут ува же не и друш тве но ве о ма зна чај не про фе си је. При
том се по себ но мис ли на за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође као глав ни ну
при зна тих чла но ва про фе си је, чија уло га је ве о ма чес то за не ма ре на и не до -
вољ но схваћена како у те о ри ји и прак си, на ро чи то у кон ти нен тал ном делу
Евро пе, док се по ми ње у ан гло сак сон ској ли те ра ту ри и прак си. Мало је по зна -
то да се ра чу но вођа на ла зи на првој ли ни ји ин тег ри те та фи нан сиј ског из веш -
та ва ња и ње го вог ква ли те та на из во ру, као и да се по ве ре ње ра чу но во дстве не
јав нос ти пре све га за сни ва на њи хо вом раду. Зато ћемо у овом раду по ку ша ти
да ову кри тич ну масу про фе си о нал них ра чу но вођа из ву че мо из за бо ра ва и
бли же одре ди мо њи хо во мес то и уло гу у но вом по слов ном ам би јен ту, свес ни
могућег ри зи ка од не а дек ват ног схва та ња и раз уме ва ња, тим пре што су ра до -
ви ове врсте рет ки и по јав љу ју се по след њих го ди на у ки нес кој ли те ра ту ри,
где за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође има ју при ори тет у од но су на ре ви -
зо ре, за раз ли ку од за пад не ли те ра ту ре и прак се где се на ан гло сак сон ском
под руч ју ње го ва уло га им пли цит но пре тпос тав ља и ређе прак тич но до ка зу је,
док се у кон ти нен тал ном делу Евро пе ње го ва уло га, ве ро ват но због мла дос ти
про фе си је, дос та за пос тав ља. Ра чу но во дство у Кини је про фе си ја још из вре -
ме на древ не ци ви ли за ци је и раз ви ја се пре ре ви зо ра. Овај рад би тре ба ло да
буде по себ но ва жан за те о ри ју и прак су у Ре пуб ли ци Срби ји, где се за кон ски
уло га за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођа по тпу но за не ма ру је, уло га ре -
ви зо ра мар ги на ли зу је, а из ра зи то без ре ал ног осно ва пре наг ла ша ва уло га ме -
наџ мен та у фи нан сиј ском из веш та ва њу. Те ме љи ти је ана ли зе ука зу ју на то да
се уло га ме наџ мен та пред узећа исцрпљу је у за јед нич ком раду са за пос ле ним
про фе си о нал ним ра чу но вођом на фор му ли са њу стра те ги је и усва ја њу по ли -
ти ке фи нан сиј ског из веш та ва ња и пре зен та ци ји и об е ло да њи ва њу, од но сно
об ли ко ва њу сли ке о фи нан сиј ском по ло жа ју и успеш нос ти пред узећа. Исто
тако, очиг лед но је учешће ме наџ мен та пред узећа у из ра ди про јек ци ја и про -
це на има нен тних про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња. Дру гим ре чи ма, за пос -
ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа сам при пре ма и заједно са менаџментом
предузећа саставља финансијске извештаје. 

Сход но томе, у раду ћемо прво, врло са же то, ука за ти на зна чај фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, да бис мо на кон тога ис тра жи ли уло гу за пос ле ног про фе -
си о нал ног ра чу но вође, ме наџ мен та пред узећа и про фе си о нал ног ра чу но вође
у јав ној прак си у процесу финансијског извештавања. 

1. Зна чај фи нан сиј ског из веш та ва ња 

Фи нан сиј ско из веш та ва ње је скуп међусоб но циљ но по ве за них ак тив нос -
ти, који по чи ње ре гис тра ци јом транс акција и догађаја, која се за сни ва на при -
зна ва њу и ме ре њу њи хо вих ефе ка та, а окон ча ва се пре зен то ва њем, об е ло да -
њи ва ње и дистрибуцијом финансијских извештаја. 

Фи нан сиј ско из веш та ва ње је про цес ме ре ња еко ном ске ствар нос ти и из -
веш та ва ња стеј кхол де ра о тој ствар нос ти. Пре но ше ње фи нан сиј ских ин фор -
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ма ци ја је сво је врстан про цес њи хо вог са оп шта ва ња ве ли ком бро ју раз но -
врсних ко рис ни ка који на осно ву њих тре ба да до не су раз ли чи те по слов не
одлу ке. Тај про цес на зи ва се фи нан сиј ско из веш та ва ње, а пре не те ин фор ма -
ци је сматрају се јавним добром (Wolk, Francis and Tearney, 1992).

Фи нан сиј ско из веш та ва ње је скуп фи нан сиј ских из веш та ја, јав них под не -
са ка и дру гих јав них об е ло да њи ва ња која кор по ра ци је дис три бу и ра ју спољ -
ном свету. 

Ефи кас ност сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња не за сни ва се само на
при нци пи ма и пра ви ли ма сад ржа ним у про пи си ма, стан дар ди ма, ди рек ти ва -
ма, смер ни ца ма и ту ма че њи ма, као и етич ком ко дек су за про фе си о нал не ра чу -
но вође, реч ју кон цеп ту ал ном окви ру фи нан сиј ског из веш та ва ња, већ и на
људ ској мо ти ва ци ји и расуђива њу које лежи на за пос ле ним про фе си о нал ним
ра чу но вођама и про фе си о нал ним ра чу но вођама у јав ној прак си, од но сно ре -
ви зо ри ма. Без учешћа ових про фе си о нал них ра чу но вођа и њи хо ве мо ти ва ци -
је за про фе си о нал но расуђива ње кон цеп ту ал ни оквир фи нан сиј ског из веш та -
ва ња био би при лич но про из во љан. Про фе си о нал ни ра чу но вођа није ма ши на, 
већ раз умна осо ба која има сло бо ду и одго вор ност. Јед нос тав но ре че но, ис ти -
ни тог и поштеног – фер рачуноводства не може бити без принципа и правила,
али ни њиховог привођења сврси без запосленог професионалног ра чу но -
вође.

Кар ди нал на сис тем ска уло га фи нан сиј ског из веш та ва ња је по тпу но број -
ча но об ухва та ње, са оп шта ва ње и ин тер пре та ци ја по слов но фи нан сиј ског жи -
во та и пер фор ман си свих учес ни ка у еко ном ском жи во ту јед не на ци о нал не
еко но ми је. Има за да так да на пра ви на чин одра жа ва еко ном ску ствар ност.
Еко ном ска ствар ност о ко јој се из веш та ва је ве о ма раз но врсна и сло же на како
са ас пек та ве ли чи не и струк ту ре ре сур са, тако и са ас пек та по слов них ак тив -
ности и управ ља ња од но са са купцима. Она је карактеристична, такође, по
бројности, динамичности и интензитету промена. 

Глав на уло га фи нан сиј ског из веш та ва ња је у томе да пред став ља уга о ни
ка мен ста бил нос ти еко ном ског рас та и снаж ног фи нан сиј ског сис те ма. Исти -
ни то и по ште но фи нан сиј ско из веш та ва ње об ез беђује успеш но функ ци о ни са -
ње са мих из веш тај них суб је ка та, финансијског тржишта и укупне тржишне
економије. 

Фи нан сиј ски из веш та ји су кључ ни инстру мен ти за ре гу ли са ње од но са
између по слов них сис те ма у окви ру на ци о нал не еко но ми је. Основ су ко му ни -
ци ра ња између по слов них сис те ма. Они дају пуни доп ри нос повећању еко ном -
ске ак тив нос ти, ра ци о нал ној упот ре би ре сур са и рас ту жи вот ног стан дар да.

Исти ни тост ме ре ња фи нан сиј ских ин фор ма ци ја и по ве ре ња у фи нан сиј -
ске из веш та је који носе те ин фор ма ци је су “час на доб ра” која ства ра ју ра чу но -
вође (Новићевић, 2015). 

2. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа 
и фи нан сиј ско из веш та ва ње 

За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа на ла зи се на из во ру по слов них ак -
тив нос ти, од но сно по слов них транс акција и дру гих догађаја. Он не пос ред но
при пре ма фи нан сиј ске из веш та је кроз при зна ва ње по слов них транс акција и
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дру гих догађаја и мери њи хо ве ефек те у скла ду са при нци пи ма и пра ви ли ма,
као и усво је ним стра те ги ја ма и би лан сним по ли ти ка ма, које осмиш ља ва за -
јед но са ме наџ мен том пред узећа. У овој фази фи нан сиј ског из веш та ва ња до
пу ног из ра жа ја до ла зе зна ње, мо рал не вред нос ти и ста во ви, као веш ти не за -
пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође и ра чу но во дства као на уке. Ра чу но -
вођа, исто тако, на осно ву пре тход но при зна тих по слов них транс акција и дру -
гих догађаја и из ме ре них њи хо вих ефе ка та, за јед но са ме наџ мен том пред -
узећа, сас тав ља фи нан сиј ске из веш та је, од но сно фор ми ра и еми ту је сли ку о
фи нан сиј ском по ло жа ју и успеш нос ти пред узећа, као ћели ја у ко ји ма су се
одви ја ле те по слов не транс акције и дру ги догађаји. У овој фази процеса
финансијског извештавања посебно долазе до изражаја вештине запосленог
професионалног рачуновође, односно рачуноводства као вештине. 

2.1. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа 
ини ци ја тор ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња

За да ци које об ав ља за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа су ве о ма чес то
за бо рав ље ни и не до вољ но схваћени и у те о ри ји и у прак си. Мало је по зна то да
је он одго во ран за ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња, да се на ла зи на првој
ли ни ји ин тег ри те та фи нан сиј ског из веш та ва ња и да бра ни ква ли тет фи нан -
сиј ског из веш та ва ња на из во ру. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа је
ини ци ја тор и по сред ник ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња и пру жа ња
по узда них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја ши рој јав нос ти. Кри тич ну масу чла но -
ва гло бал не ра чу но во дстве не про фе си је чине за пос ле ни - про фе си о нал ни ра -
чу но вође. Так ва број ност је основ за при зна ва ње њи хо ве вред нос ти и основ
успеш ног раз во ја ра чу но во дстве не про фе си је у це ли ни. Исти нит и ко рек тан
при каз фи нан сиј ског ста ња и ре зул та та пред узећа за ви си од расуђива ња и не -
за вис нос ти ра чу но вођа (Sweency, 2010). Друш тве на вред ност за пос ле ног
про фе си о нал ног ра чу но вође је сад ржа на у ин ди ви ду а лиз му, ди фе рен ци ра -
ном ауторитету, избегавању неизвесности, независности и дугорочној ори -
јен та ци ји. Његов професионализам се, заправо, повезује са индивидуализмом 
и избегавањем неизвесности. 

Инвес ти то ри, кре ди то ри, по сло дав ци и дру ги де ло ви по слов не за јед ни це, 
као и вла да и шира јав ност осла ња ју се на рад за пос ле них про фе си о нал них ра -
чу но вођа. Рад за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа је осно ва за ства ра ње
вред нос ти за пред узеће и у осно ви је ње го вог на прет ка. Као та кав он је од не -
про це њи ве вред нос ти за пред узеће, јер му ниво сте че ног зна ња и раз ви је них
веш ти на омо гућава да за узме праг ма ти чан и об јек ти ван при ступ ре ша ва њу
по слов них про бле ма. Он за пра во има глав ну уло гу у по сти за њу ста бил нос ти и 
на прет ка друш тва. У ма лим и сред њим пред узећима про фе си о нал ни ра чу но -
вођа је ве о ма чес то је ди но про фе си о нал но ква ли фи ко ва но лице. За пос ле ни
про фе си о нал ни ра чу но вођа у Вла ди об ли ку је фи нан сиј ске по ли ти ке које има -
ју да ле ко сеж не по сле ди це по жи во те свих грађана јед не на ци о нал не еко но ми -
је. Про фе си о нал не ра чу но вође у ака дем ским кру го ви ма пре но се зна ња,
вештине и етику на будуће генерације. Етичко понашање и примењени
високи професионални стандарди у предузећу значајним делом зависе од
запосленог професионалног рачуновође. 

По сао за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође на ла зи се у осно ви јав ног
ин те ре са и ин фор ма ци је као јав не вред нос ти. Јав ност има по ве ре ња у ин фор -
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ма ци је које кре и ра за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа, јер има ле ги ти ми -
тет за штит ни ка јав ног ин те ре са. “По ве ре ње у јав не под ат ке које про из во ди
за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа чини јез гро по ве ре ња јав нос ти и јав не
вред нос ти” (Jui and Wong, 2013). За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа ве о ма 
чес то се на ла зи у су ко бу између за хте ва про фе си ја и еко ном ске од но сно друш -
тве не ре ал нос ти, од но сно ко мер ци јал них за хте ва, с јед не и при нци па, пра ви -
ла и ети ке, са дру ге стра не. У том кон тек сту ме наџ мент пред узећа може за хте -
ва ти да за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа об ли ку је ре зул тат, који по вла -
чи не пош то ва ње фи нан сиј ско-из веш тај них пра ви ла. Он у свом по слу мора
стал но да ба лан си ра између ових на јчешће кон тра дик тор них за хте ва, при
чему увек мора да оста не про фе си о на лац и води ра чу на да про фе си ја не из гу -
би по ве ре ње јав нос ти, од но сно увек да за шти ти јав ни ин те рес. Сход но томе,
вредност запосленог професионалног рачуновође не мери се тиме колико је
одговоран за предузеће у коме ради већ, што је много значајније, колико је
одговоран према јавности, односно јавном интересу. 

2.2. Приз на ва ње и ме ре ње став ки фи нан сиј ских из веш та ја, над леж ност 
и одго вор ност за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође 

За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа ко му ни ци ра са еко ном ском ствар -
ношћу, од но сно са еко ном ским ак тив нос ти ма које се огле да ју у ве ли ком бро ју
транс акција раз ме не вред нос ти и дру гих по слов них догађаја, као транс акција 
које не под ра зу ме ва ју раз ме ну вред нос ти. Пос лов не транс акције раз ме не
вред нос ти и дру ги догађаји пред став ља ју си ров не об рађени ма те ри јал за
при пре му и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја опште на ме не. Активност
ку по ви не, про да је, упла те, ис пла те, за ду жи ва ња, раз ду жи ва ња и сл. су глав не
транс акције раз ме не вред нос ти. Амортизација не крет ни на, по стро је ња и
опре ме, као и не ма те ри јал них сред ста ва, гу би так ре сур са, об ра чу на ва ње
зарада запослених, обрачунавање камата, запошљавање менаџера и других
запослених и сл., типични су пословни догађаји. 

У пред узећима се об ав ља вели ки број по слов них ак тив нос ти које се по при -
ро ди кла си фи ку ју на опе ра тив не, ин вес ти ци о не и фи нан сиј ске. Опе ра тив не по -
слов не ак тив нос ти су у суш ти ни ре дов ног по сло ва ња пред узећа, а ве за не су за
транс акције раз ме не вред нос ти кроз на бав ку, по трош њу ре сур са - про из вод њу
го то вих про из во да, про да ју го то вих про из во да, на пла ту по тра жи ва ња, плаћање
по ре за држа ви и дру ге транс акције раз ме не вред нос ти, али и за по слов не
догађаје. Инвес ти ци о не ак тив нос ти по ве за не су са ула га њи ма у не крет ни не, по -
стро је ња и опре му, не ма те ри јал на сред ста ва и дру ге ре сур се који се упот реб ља -
ва ју за одви ја ње опе ра тив них ак тив нос ти то ком више по слов них пе ри о да. Ове
ак тив нос ти об ухва та ју и про да ју по ме ну тих ре сур са када више нису за упот ре бу
из било ко јих раз ло га. Фи нан сиј ске ак тив нос ти одви ја ју се ради при бав ља ња фи -
нан сиј ских сред ста ва од влас ни ка и кре ди то ра ради на бав ке ре сур са по треб них
за одви ја ње опе ра тив них по слов них ак тив нос ти.

Све ове по слов не транс акције и дру ги догађаји одви ја ју се у пред узећу, а
за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа има об а ве зу да их све об ухва ти и ра чу -
но во дстве но про це су и ра до из ра де основ них фи нан сиј ских из веш та ја опште
на ме не. Дру гим ре чи ма, на осно ву ових по слов них транс акција и дру гих
догађаја за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа при пре ма и сас тав ља фи нан -
сиј ске из веш та је опште на ме не. У про це су при пре ме фи нан сиј ских из веш та ја
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за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа ди рек тно ко му ни ци ра са еко ном ском
ствар ношћу пред узећа, а у про це су њи хо вог сас тав ља ња има у виду ко му ни -
ка ци ју са ко рис ни ци ма тих фи нан сиј ских из веш та ја. Еко ном ска ствар ност,
од но сно пословне трансакције су разноврсне према величини и структури
ресурса, пословним активностима и управљању односима са купцима. 

Про цес при пре ме фи нан сиј ских из веш та ја спа да у ис кљу чи ву одго вор -
ност за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа, који при зна ју, мере и еви ден -
ти ра ју ефек те по слов них транс акција и дру гих догађаја. За пос ле ни про фе си о -
нал ни ра чу но вођа одго во ран је за при пре му и из веш та ва ње, кроз фи нан сиј -
ске и дру ге не фи нан сиј ске ин фор ма ци је, шире ра чу но во дстве не јав нос ти
(Ше фер, Па ка лук, 2009). Приз на ва ње и ме ре ње ефе ка та по слов них транс -
акција и дру гих догађаја, ради укљу чи ва ња у еле мен те фи нан сиј ских из веш -
та ја, чине суш ти ну фи нан сиј ског из веш та ва ња. Ре ал ност фи нан сиј ских из -
веш та ја као општа осо би на њи хо вог ква ли те та ди рек тна је по сле ди ца при -
зна ва ња и ме ре ња без ко јих нема ни ква ли тет не сли ке о еко ном ској ствар нос -
ти, која на ста је кроз про цес пре зен та ци је, об е ло да њи ва ња и дис три бу ци је
фи нан сиј ских из веш та ја. У про це су при зна ва ња и ме ре ња став ки фи нан сиј -
ских из веш та ја мора се ува жа ва ти при нцип опрез нос ти (Strojker-Filus, 2013,
Nobes and Stadler, 2014). Приз на ва ње и ме ре ње ефе ка та по слов них транс -
акција и дру гих догађаја за пра во је део про це са фи нан сиј ског из веш та ва ња,
који ра чу но во дству даје ка рак тер на уке. На и ме, кроз ра чу но во дство у прак су
је ин фил три ран људ ски фак тор (про фе си о нал ни ра чу но вођа) који је спо со -
бан да мења ства ри. Тако је и ра чу но во дство по ста ло сво је врсна кал ку ла тив -
на прак са са зна чај ним со ци јал ним им пли ка ци ја ма, која ди рек тно опре де љу је 
ре ал ност и ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја, од но сно ква ли тет фи нан сиј -
ских из веш та ја по ве зан је са об јек тив ношћу при зна ва ња и ме ре ња ефе ка та
транс акција и дру гих догађаја. Оно у овој фази из ра де фи нан сиј ских из веш та -
ја на сто ји да об ухва ти кон ти ну ра ни про цес одви ја ња по ме ну тих по слов них
транс акција и дру гих догађаја у одређеном мо мен ту када на ста је би ланс ста -
ња или између два мо мен та у вре ме ну када на ста је би ланс успе ха. Би ланс ста -
ња и би ланс успе ха су основ ни фи нан сиј ски из веш та ји. Биз нис се, на и ме, на ла -
зи између ве ли ког бро ја по тпу но за врше них ак тив нос ти и зна чај ног бро ја не -
зав рше них ак тив нос ти. Не зав рше не по слов не транс акције и дру ги догађаји
ве зу ју се за сре дства, об а ве зе и ка пи тал, као еле мен те би лан са ста ња, а за -
врше не се ве зу ју за приходе и расходе, као елементе биланса успеха.

Приз на ва ње као ини ци јал ни део про це са фи нан сиј ског из веш та ва ња под -
ра зу ме ва уно ше ње у би ланс ста ња или би ланс успе ха ефе ка та по слов них
транс акција и дру гих догађаја у виду одређене став ке као еле мен та основ них
фи нан сиј ских из веш та ја. То је про цес фор мал ног укљу чи ва ња став ки у фи -
нан сиј ске из веш та је дајући им на зи ве и бро је ве (Beker, 2008). Тај процес
подразумева одређивање:
= вре ме на одви ја ња по слов них транс акција и дру гих догађаја који се ве зу -

ју за по зна те чи ње ни це у вези са њима, за које може по сто ја ти не саг лас -
ност о врсти и мо мен ту одиг ра ва ња, 

= при ро де њи хо вих ефе ка та у виду став ки ради гру пи са ња у шире гру пе
које се на зи ва ју еле мен ти фи нан сиј ских из веш та ја, од но сно сред ста ва,
об а ве за, ка пи та ла, при хо да и рас хо да и 

= до де љи ва ње став ка ма одређеног на зи ва и бро ја. 
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Гру пи са ње ефе ка та транс акција и дру гих догађаја, од но сно став ки у шире
гру пе врши се у скла ду са кон цеп ту ал ним окви ром фи нан сиј ског из веш та ва -
ња, који об ухва та за кон ске про пи се: Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар -
де (МРС) / Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из веш та ва ња (МСФИ),
Међуна род не стан дар де ре ви зи је (МСР), Међуна род не стан дар де еду ка ци је
(IES), Међуна род не стан дар де ква ли те та и уве ра ва ња, ев роп ске ди рек ти ве,
ко декс про фе си о нал не ети ке ра чу но вођа, смер ни це, ту ма че ња и др. По себ но
мес то у том кон цеп ту ал ном оквиру имају усвојене стратегије и билансне
политике, као и изабране мере за њихову реализацију. 

Да би одређена став ка била при зна та, мора да за до во љи де фи ни ци ју и
кри те ри ју ме за при зна ва ње у окви ру кон крет ног еле мен та основ них фи нан -
сиј ских из веш та ја. Де фи ни ци је еле ме на та фи нан сиј ских из веш та ја дају њи хо -
ве основ не осо би не, од но сно суш тин ска об е леж ја. Кри те ри ју ми за при зна ва -
ње став ке, која по де фи ни ци ји при па да одређеном еле мен ту фи нан сиј ских из -
веш та ја, према Оквиру за састављање и презентацију финансијских из веш та -
ја су: 
= ве ро ват ноћа да ће будуће еко ном ке ко рис ти у вези са да том став ком ули -

ва ти у пред узеће или одли ва ти из пред узећа и 
= став ка има цену кош та ња или вред ност која се може по узда но из ме ри ти.

Проб лем при зна ва ња ефе ка та транс акција и дру гих догађаја није лак за
ре ша ва ње. У вези са не ком транс акциј ом и дру гим догађајем могу да по сто је
одређене чи ње ни це, али да не по сто ји по тпу но одређење када те чи ње ни це
тре ба уне ти у би ланс ста ња или би ланс успе ха. При ме ра ради, ефек ти транс -
акције на бав ке не ког ре сур са могу се уне ти у би ланс ста ња у мо мен ту от пре -
ма ња ре сур са од стра не до бав ља ча или у мо мен ту при је ма ре сур са од стра не
куп ца. Приз на ва ње може бити ве за но и за мо мент при је ма фак ту ре или мо -
мен та плаћања по осно ву фак ту ре. Исто тако, ефек ти транс акције из ра де рек -
ла ме могу бити уне ти у би ланс успе ха сук це сив но пра тећи на ста ја ње трош ко -
ва, пре ма одређеним фа за ма одви ја ња рек ла ме или на кра ју када се транс -
акција по тпу но за врши. Ефекти ове трансакције, наравно, могу бити при з на -
ти у сваком моменту када је испостављена фактура. 

Ме ре ње ефе ка та по слов них транс акција и дру гих догађаја пред став ља
јед но од на јзна чај ни јих и на јкон тро вер зни јих пи та ња у фи нан сиј ском из веш -
та ва њу. Истов ре ме но, то је на јма ње раз ви је на об ласт ра чу но во дстве не те о ри -
је. Ве зу је се за до де љи ва ње нов ча ног из но са по слов ној транс акцији и дру гом
по слов ном догађају. Упот ре ба тер ми на ме ре ње је оправ да на, иако се ради о
спе ци фич ном сис те му ме ре ња, јер ра чу но во дстве на ин фор ма ци ја има ем пи -
риј ску вред ност. Ре ле ван тност ин фор ма ци ја сад ржа них у финансијским
извештајима резултат је мерења ефеката пословних трансакција и других до -
гађаја. 

Про цес ме ре ња став ки фи нан сиј ских из веш та ја није ни ма ло лак ни јед -
нос та ван по сао. Пре све га не по сто ји јед на је ди нстве на осно ва ме ре ња. У
Окви ру за сас тав ља ње и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја пре по ру чу ју
се: ис то риј ски тро шак, тро шак за ме не, оствар љи ва вред ност и са даш ња вред -
ност, које се прак тич но могу при ме њи ва ти у раз ли чи тим ни јан са ма и у раз ли -
чи тим ком би на ци ја ма. У две од на ве де них осно ва ме ре ња на ла зе се цене или
трош ко ви, у јед ној је вред ност, а у јед ној није ни цена ни вред ност. Цене или
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трош ко ве одређује тржиште, вредност се утврђује на специфичан начин, са -
даш ња вредност се добије обрачунски.

Пос то је два на ро чи то из ра же на про бле ма када се ради о ме ре њу став ки
основ них фи нан сиј ских извештаја. 

Први про блем ве зан је за пи та ње тер ми но ло ги је, јер очиг лед но по сто ји
више тер ми на за сва ку мер ну осно ву, при чему ни јед на није пре циз но
одређена. Тако, на при мер, за по јам за ме на код осно ве ме ре ња “тро шак за ме -
не” по сто ји за ме на за слич но, иден тич но или тех нич ки по бољ ша но сре дство.
Исто тако, за тер мин фер вред ност не ког сре дства код оствар љи ве вред нос ти
и са даш ње вред нос ти није јас но да ли се ради о фер вред нос ти у тре нут ку ула -
за или из ла за сре дства или се, пак, ради о садашњој вредности будућих нето
новчаних токова. 

Дру ги про блем ве зан је за на чин ме ре ња став ки основ них фи нан сиј ских
из веш та ја. Одређени стан дар ди (на при мер, IAS 36 – Ума ње ње вред нос ти сред -
ста ва), на и ме, ди рек тно ком би ну ју осно ве ме ре ње и за хте ва ју из бор између
ис то риј ских трош ко ва и тржиш не цене, или када се мери над окна ди ви из нос
не ког сре дства узи ма се из нос који је већи између оствар љи ве про дај не вред -
нос ти сре дства и ње го ве са даш ње вред нос ти. За утврђива ње фер вред нос ти
на јчешће се ко рис те цене на активном тржишту за идентичну имовину или
обавезе. 

При ме на двој не еви ден ци је – двој ног књи го во дства, пре ма ко јем не мо же -
те ме ри ти јед ну став ку, а да при том не ме ри те неку дру гу ло гич ки ве за ну
став ку, такође је по ве за на са на чи ном ме ре ња. На и ме, ло гич на мера за јед ну
став ку не мора одго ва ра ти дру гој став ци. Прак тич но по сто ја ње за врше них и
не зав рше них транс акција и дру гих догађаја води ка про из вољ нос ти ме ре ња.
Ово пи та ње је ве о ма сло же но јер за хте ва раз два ја ње сред ста ва и до де љи ва ње
вред нос ти раз дво је ним сре дстви ма, по том иден ти фи ко ва ње не зав рше них
ак тив нос ти и про на ла же ње тржиш та која могу помоћи при ме ре њу тих не зав -
рше них по је ди них транс акција и дру гих догађаја и др. Ова пи та ња, као и пи та -
ња пред виђања транс акција и дру гих догађаја, ука зу ју на то да је про цес ме ре -
ња став ки у фи нан сиј ским из веш та ји ма пре све га пи та ње кон вен ци је и про це -
не. Уз то, ме ре ње став ки у фи нан сиј ским из веш та ји ма за ви си од зна ња, ин ту и -
ци је и могућнос ти расуђива ња за пос ле ног - про фе си о нал ног ра чу но вође. У
при лог томе све до че и за хте ви по је ди них стан дар да фи нан сиј ског из веш та -
ва ња. Наиме, износ у рачунима, додељени новчани износ одређеном средству
не би требало да прелази износ који се очекује да буде повраћен кроз његову
употребу или продају. 

Одго вор ност за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође у пред узећу за при -
зна ва ње, ме ре ње и еви ден ти ра ње ефе ка та по слов них транс акција и дру гих
догађаја у окви ру де фи ни са них еле ме на та фи нан сиј ских из веш та ја је двос -
тру ка. Он је одго во ран пре ма ме наџ мен ту али, што је мно го важ ни је, и пре ма
свим дру гим ко рис ни ци ма ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја које се
на ла зе из ван и уну тар пред узећа. У пи та њу је тзв. одго вор ност де ло ва ња у јав -
ном ин те ре су, реч ју одго вор ност за ста бил ност рас та и раз во ја еко но ми је и
друш тва. Из тих раз ло га њи хо ви од но си се мо ра ју гра ди ти и раз ви ја ти на пар -
тнер ској осно ви. Тран спа рен тност еко ном ских ак тив нос ти је conditio sine qua
non очу ва ња јав ног ин те ре са. Та транс па рен тност за сни ва се на фи нан сиј ским 
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ин фор ма ци ја ма које су осно ва еко ном ског расуђива ња и до но ше ња еко ном -
ских одлу ка. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа унап ред зна да на осно ву
фи нан сиј ских из веш та ја, као ње го вог про дук та, мно ге гру пе ко рис ни ка (при
чему нема ни јед ну по себ но у виду), тре ба да до не су кру ци јал не по слов не и
мно ге дру ге одлу ке ве за не за еко ном ски раст и друш тве но бла гос та ње на ци је. 
У том про це су од њега се за хте ва да буде пра ве дан, по штен и спо со бан у при -
пре ми раз умљи вих ин фор ма ци ја. “За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа
тре ба да при пре ма и пре зен ту је так ве ин фор ма ци је (ефек те транс акција и
дру гих догађаја – под ву као БН) пра вед но, по ште но и у скла ду са ре ле ван тним
про фе си о нал ним стан дар ди ма, тако да ин фор ма ци ја буде раз умљи ва у свом
кон тек сту” (IFAC-ов Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође, 2012, стр.
139). “За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да пред узме одго ва ра јуће
по ступ ке да ин фор ма ци је за које је одго во ран (IFAC-ов Етич ки ко декс за про -
фе си о нал не ра чу но вође, 2012, стр. 139): 
(a) јас но опи су ју пра ву при ро ду по слов них транс акција, имо ви не или об -

а ве за;
(b) кла си фи ку је и еви ден ти ра ин фор ма ци је пра вов ре ме но и на одго ва ра -

јући на чин и
(c) пред став ља чи ње ни це пре циз но и по тпу но по свим важ ним ас пек ти ма”.

Одго вор ност за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа шири се и на сас -
тав ља ње, об јек тив но пре зен то ва ње и об е ло да њи ва ње, као и еми то ва ње фи -
нан сиј ских из веш та ја, коју на пар тнер ској осно ви дели са ме наџ мен том пред -
узећа. Финансијски извештаји се емитују ради:
= транс па рен тнос ти еко ном ских ак тив нос ти, од но сно то ко ва ка пи та ла и
= под и за ња ни воа ин фор ма ци о не рав ноп рав нос ти и повећања си гур нос ти 

учес ни ка на тржиш ту, јер се нуде ин фор ма ци је које могу от кри ти по сто -
ја ње ри зи ка по сло ва ња.

Тран спа рен тност еко ном ске ствар нос ти, која се оства ру је кроз про цес фи -
нан сиј ског из веш та ва ња, нуж на је ради очу ва ња јавног интереса. 

2.3. Про фе си о нал но расуђива ње и ети ка ка мен те ме љац 
за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође

Кон зис тен тно про фе си о нал но и етич ко расуђива ње за пос ле них ра чу но -
вођа услов је без кога не може да се оства ри ква ли тет фи нан сиј ског из веш та -
ва ња. Опште по смат ра но, расуђива ње је спо соб ност да се ис прав но уре де мис -
ли и фор ми ра ва ли дан ар гу мент. Про це си расуђива ња за пос ле ног про фе си о -
нал ног рачуновође базирају се на: 
= по свећенос ти ства ри ма које има ју већи при ори тет, по том ис ти ни у од но -

су на фор му или ве ро ват ноћу, за тим пред нос ти при нци па над пра ви ли -
ма и на јзад, еко ном ској суш ти ни из над прав не фор ме, што је окре ну то
пре ма лич нос ти за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође; 

= пра вед нос ти која се ве зу је за про фе си о нал но по на ша ње и по вер љи вост,
што је окре ну то пре ма дру ги ма - јав ном ин те ре су, од но сно ко рис ни ци ма
фи нан сиј ских из веш та ја у смис лу дис кре ци је и по вер љи вос ти, као и про -
фе си ји, у смис лу одржа ва ња на јвећих стан дар да про фе си је и очу ва ња
њене доб ре ре пу та ци је; 

46  Ра чу но во дство 1/2016



= храб рос ти у смис лу про на ла же њу не че га што не зна али би тре ба ло да
зна, да би по сту пио како тре ба (дуж на паж ња), што је окре ну то лич нос ти
за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође у про це су тра га ња за ис ти ном и
об јав љи ва ња ис ти не за ко рис ни ке фи нан сиј ских из веш та ја;

= уме ре нос ти, у смис лу от пор нос ти на по хле пу и дру ге об ли ке со пстве ног
ин те ре са ради очу ва ња не за вис нос ти и при сту па об јек тив нос ти, што је
усме ре но ка лич нос ти за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође. 

На и ме, при нци пи и пра ви ла сад ржа ни у про пи си ма и стан дар ди ма не до -
вољ но су об ухват ни, док су при нци пи етич ког по на ша ња оквир ни и као так ви
пред став ља ју не опхо дан, али не и до во љан услов за по сти за ње ква ли те та фи -
нан сиј ског из веш та ва ња кроз све ње го ве фазе, по чев од при зна ва ња и ме ре -
ња, пре ко пре зен та ци је и об е ло да њи ва ња, до њи хо ве дис три бу ци је. Тај до во -
љан услов је за пос ле ни ра чу но вођа са сво јим про фе си о нал ним и етич ким
расуђива њем. Доб ро расуђива ње бави се, на и ме, из вршним и пра вич ним по -
ступ ци ма и об ухва та ве ли ки број ва ри ја ци ја и мно ге из узет ке, које при нци пи
и пра ви ла могу само на слу ти ти. Зап ра во, доб ро расуђива ње је на чин от кла ња -
ња недостатака у принципима и правилима, јер они су основно мерило, на че -
ло, полазна тачка и критеријум расуђивања. 

Прин ци пи и пра ви ла који за хте ва ју “фер пре зен та ци ју фи нан сиј ске по зи -
ци је, успеш нос ти и про ме не фи нан сиј ске по зи ци је”, или за хтев за “фер ра чу -
но во дством” или “тра же њем ис ти не у ра чу но во дству” то ли ко је ком плек сан и
теш ко оствар љив да се по ре ди са тра ди ци о нал ним и веч ним пи та њем од но са
прав де и за ко на из ко јег је из ве де на (Ча вош ки, 2005). Пре ма мно гим те о ре ти -
ча ри ма ра чу но во дства, по зив на прав ду на јјас ни је је из ра жен у ра чу но во дству 
кроз за хте ве “за бес ко нач ном пра вич ношћу у фи нан сиј ском из веш та ва њу”,
“ра чу но во дстве ном пра вед ношћу и правичношћу”, “законом као супстанцом
правичности у рачуноводству” и сл. (Kosmala, 2007, п. 729 – 764). 

Ра чу но во дстве ни про пи си, дати у окви ру ком па ниј ског пра ва или виду
по себ ног за ко на, при нци пи и пра ви ла раз ви је ни у те о ри ји и про ве ре ни у
прак си, ма те ри ја ли зо ва ни у ли те ра ту ри, стан дар ди ма, ди рек ти ва ма и смер -
ни ца ма као сет при нци па и пра ви ла фи нан сиј ског из веш та ва ња мање-више
фор мал но су од ви тал ног зна ча ја за прак тич но по сти за ње фер ра чу но во дства
и фер фи нан сиј ског из веш та ва ња, као из ра за ра чу но во дстве не пра вед нос ти.
Међутим, они сами по себи нису га ран ци ја ис прав нос ти, јер ства ра ју про стор
за за о би ла же ње за хте ва стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња. Ре ал на фер
ра чу но во дстве на прак са, као про цес ве чи тог тра же ња и от ки ва ња ис ти не,
одви ја се између по ло ва тра же ња ис ти не од но сно пра вич нос ти, као општег
за хте ва, и ра чу но во дстве них при нци па и пра ви ла, који одређују њену суп -
стан цу. Исти на, од но сно пра вич ност се не могу унап ред опи са ти нити об раз -
ло жи ти кроз про пи се, при нци пе и пра ви ла. Дру гим ре чи ма, ис ти на у фи нан -
сиј ском из веш та ва њу aпри ори не по сто ји; њу от кри ва за пос ле ни про фе си о -
нал ни ра чу но вођа кроз прак тич но де ло ва ње у окви ри ма при нци па и пра ви ла. 
У про це су от кри ва ња ис ти не за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа за узи ма
не за ви сан став и до но си со пстве не про фе си о нал не су до ве. Про фе си о нал ни
став се мора на учи ти, јер није при род ни дар. Дру гим ре чи ма, ва ља но ра -
суђива ње за хте ва одређену етичку оријентацију. 

Сход но томе, при нци пи и пра ви ла које сад ржи ра чу но во дстве на ре гу ла -
ти ва и ре гу ла ти ва бер зи без об зи ра да ли је намећу на ци о нал но за ко но да -

Б. НОВИЋЕВИЋ, ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЧУНОВОЂА - 
КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ИЗВОРУ 47



вство или међуна род на и на ци о нал на про фе си о нал на тела, не до вољ ни су за
от кри ва ње ис ти не и пра вед нос ти у фи нан сиј ском из веш та ва њу. На и ме, без
об зи ра ко ли ко су де таљ ни, не могу да об ухва те све слу ча је ве у ве о ма раз но -
врсној еко ном ској ствар нос ти. Уз то, пре те ра но за држа ва ње на де та љи ма
може бити и кон трап ро дук тив но, јер може под сти ца ти суп рот но по на ша ње у
од но су на по на ша ње које ово пра ви ло тре ба да спре чи. Прин ци пи и пра ви ла
уо би ча је но пред став ља ју само ми ни мум при хват љи вог по на ша ња, одређују
гра ни це ко рек тног по на ша ња, при чему је иде ал само оно што је ле гал но, док
пра во иде ал но по на ша ње није само ле гал но по на ша ње. Општи при нци пи и
пра ви ла не ре ша ва ју по је ди нач не слу ча је ве нити се могу из гра ди ти да то учи -
не. Они не могу да из дво је ис прав но по на ша ње, нити да по кри ју све могуће
људ ске по ступ ке. Ре ша ва ње по је ди нач них слу ча је ва по сво јој при ро ди укљу -
чу је мању или већу сло бо ду одлу чи ва ња. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но -
вођа мора да иде дуб ље од са мих при нци па и пра ви ла, због тога што они
садрже термине који захтевају тумачење, на пример “материјалан”, “зна ча -
јан”, “од утицаја” и сл. Они, исто тако, садрже важне квалификације, на пример, 
“уопштено”, “у већем делу”, “супружници” “издржавана лица” и др. 

Прин ци пи и пра ви ла су по при ро ди на мет ну ти спо ља, било да их намећу
ре гу ла тор на тела било про фе си ја и као так ви осуђени на сум њи чав од нос
оних који их при ме њу ју, тј. за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа. Овак ве
ек стер не при нци пе сад ржи И IFAC-ов Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но -
вође. Ти пи чан ек стер ни при нци пи би били “из над све га из бе га ва ти кри ми -
нал не рад ње”, “јав ни ин те рес тре ба по смат ра ти као доб ро коме слу жи рад јед -
ног ра чу но вође” и др. Ра зу ме ва ње важ нос ти овог при нци па од за пос ле ног
про фе си о нал ног ра чу но вође за јед но са со пстве ном одлуч ношћу да га ува жи и
да му се по све ти, што пред став ља тзв. „ин тер ни при нцип” који се до ка зу је
кроз прак тич но де ло ва ње, чини срж об ав ља ња ње го вог по сла. Интер ни при -
нцип пред став ља схва та ње и до ка за ну по свећеност ек стер ним при нци пи ма
(Ше фер, Па ка лук, 2009). За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа ради у скла ду
са при нци пи ма, от е лот во ру је пра вил но схва та ње основ них при нци па. Он
мора да иде дуб ље од при нци па. Њего ви ин тер ни при нцип и врли на от кла ња -
ју не дос тат ке при нци па и пра ви ла. Зап ра во, ети ка за пос ле ног про фе си о нал -
ног ра чу но вође треба да помогне када принципи и правила садрже не дос тат -
ке. Сходно томе, екстерни принципи и правила нису довољни; њих мора да
тумачи особа која је сама добра, тј. запослени професионални рачуновођа. 

Пос већеност за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође да по шту је при нци -
пе и пра ви ла не могу об ез бе ди ти сами при нци пи и пра ви ла, због тога што по -
сту па ти доб ро није до вољ но да се по се ду је доб ро зна ње и јас но раз уме ва ње
оно га што тре ба да ура ди, јер он може да одлу чи да тако не по сту пи. У прак -
тич ном де ло ва њу об а ве за де фи ни са на про пи си ма, при нци пи ма и пра ви ли ма,
као осно ва за из вла че ње смис ла, памћења и ко ришћења као смер ни ца, за јед но 
са ја ком одлуч ношћу за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође има ју за ре зул -
тат ква ли тет не фи нан сиј ске из веш та је. На и ме, за пос ле ни про фе си о нал ни ра -
чу но вођа при прак тич ном де ло ва њу уплиће осећај не огра ни че не одго вор нос -
ти пре ма ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја, која про ис ти че из при нци па
и пра ви ла. У том осећају они мо ра ју бити сло бод ни, у смис лу де ло ва ња и раз -
миш ља ња у окви ру при нци па и пра ви ла фи нан сиј ског из веш та ва ња. То је за -
пра во ње го ва бе зус лов на воља да се по стиг не ис ти на у ра чу но во дству. Без те
воље ра чу но во дство и фи нан сиј ско из веш та ва ње до жи ве ли би ко лапс. Ра чу -
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но вође и ре ви зо ри су они који функ ци о ни шу у сис те му, који кон тро ли шу кроз
ди рек тно суп рот став ља ње или оспо ра ва ње. Они нису ау то ном ни струч ња ци
који само дају лич ни суд и из ра жа ва ју вољу да от кри ју ис ти ну. Пра вич ност у
ра чу но во дству не може се до би ти ме ха нич ком при ме ном при нци па и пра ви -
ла, јер се об а вез но осла ња на врли не за пос ле них про фе си о нал них ра чу но -
вођа, од но сно на њи хов ре зон и расуђива ње. Врли не про фе си о нал ног ра чу но -
вође ве за не су за прак су јер про ис ти чу из прак се и оства ру ју се само у прак си
(Mintz, 1995: 256-259; Francis, 1990: 5-7). Врли на за пос ле ног про фе си о нал ног
ра чу но вође је ње го ва спо соб ност да расуђује и ура ди пра ву ствар, на пра вом
мес ту, у пра во вре ме и на пра ви на чин. Истра жи ва ња по ка зу ју да ин сти ту ци је
по ку ша ва ју да покваре и компромитују рачуноводство као праксу. Без
расуђивања запослених професионалних рачуновођа рачуноводствена
пракса не би могла да се супротстави корумпираној моћи институција (Mintz,
1995:256). Запослени професионални рачуновође и ревизори заузимају свој
независан став и доносе сопствени суд ради истине. 

За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вође и ре ви зо ри су “мо рал ни аген ти”
кор по ра ци ја и друш тва (Schweiker, 1993: 193). Они се не дају по ре ди ти са
слич ним гру па ма, за ни ма њи ма и одрас лим осо ба ма јер има ју (Armstrong, Ketz, 
Owsen, 2003):
= мо рал ну осет љи вост, 
= мо рал но расуђива ње и 
= мо рал ну мо ти ва ци ју.

Кул ту ра и вред нос ти пред узећа, по сво јој при ро ди, има ју не га ти ван ути -
цај на по на ша ње за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа. На суп рот њима,
ака дем ска за јед ни ца и про фе си о нал не орга ни за ци је мо ра ју да раде за јед но,
ако желе да повећају ква ли тет ра чу но во дстве не професије и заштите
професионалне рачуновође. 

3. Фи нан сиј ско из веш та ва ње 
и ме наџ мент по слов ног сис те ма 

У фази сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја, која под ра зу ме ва њи хо во
адек ват но пре зен то ва ње и об е ло да њи ва ње, али и ана ли зу транс акција и пре -
но ше ње ре зул та та, ра чу но во дство по ста је сво је врсна веш ти на. У овој фази
про це са фи нан сиј ског из веш та ва ња одго вор ност ме наџ мен та је знат но већа
од одго вор нос ти за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође, јер тре ба да се фор -
ми ра адек ват на сли ка о пред узећу ко јим се управ ља. “Ру ко во дство је одго вор -
но за сас тав ља ње и об јек тив ну пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја, у скла -
ду са при мен љи вим окви ром фи нан сиј ског из веш та ва ња. Так ве об а ве зе
укључују:
= кре и ра ње или из ме ну књи же ња или кла си фи ко ва ња транс акција по ра -

чу ни ма и
= при пре му или из ме ну из вор них до ку ме на та, од но сно кре и ра ње под а та ка,

у елек трон ској или дру гим фор ма ма, еви ден ти ра ње на ста лих транс акција 
(на при мер, на руџ бе ни ца, еви ден ци ја о раду и по руџ бе ни ца ку па ца)”
(IFAC-ов Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође, 2012, стр. 75). 
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Од ме наџ мен та се, такође, оче ку је да: 
(a) из а бе ре и при ме не ра чу но во дстве не по ли ти ке у скла ду са IAS 8 - Ра чу -

но во дстве не по ли ти ке, про ме на ра чу но во дстве них про це на и греш ке;
(b) пре зен ту је ин фор ма ци је, укљу чу јући и ра чу но во дстве не по ли ти ке на

на чин који об ез беђује ре ле ван тне, по узда не, упо ре ди ве и раз умљи ве
ин фор ма ци је;

(c) об ез бе ди до дат на об е ло да њи ва ња када је усаг ла ша ва ње са спе ци фич -
ним за хте ви ма из IFRS не до вољ но да омо гући ко рис ни ци ма да раз -
уме ју ути цај одређених транс акција, дру гих догађаја и усло ва на
фи нан сиј ску по зи ци ју и фи нан сиј ски успех ен ти те та” (IAS 1 - Пре зен -
та ци ја фи нан сиј ских из веш та ја, 2009: 17).

Ру ко во дство про це њу је спо соб ност ен ти те та да на ста ви да трај но по слу је
у скла ду са пре тпос тав ком фи нан сиј ског из веш та ва ња, од но сно на че лом
стал нос ти по сло ва ња. Про це на се врши на осно ву дос туп них ин фор ма ци ја о
будућнос ти пред узећа за на јма ње дванаест месеци од краја извештајног
периода. 

Одго вор ност ме наџ мен та пред узећа за фи нан сиј ско из веш та ва ње оце њу -
је се са ас пек та успос тав ља ња ин тер них кон тро ла над ра дом за пос ле них про -
фе си о нал них ра чу но вођа и њи хо вог од но са пре ма тим кон тро ла ма. На и ме,
ин тен зи ван и бри жан од нос ме наџ мен та пред узећа пре ма ин тер ним кон тро -
ла ма озна ча ва ње го ву теж њу ка ква ли тет ни јем фи нан сиј ском из веш та ва њу.
Истин ско опре де ље ње ме наџ мен та пред узећа да се бави про бле ми ма ин тер -
них кон тро ла до ка зу је при сус тво ка на ла ко му ни ка ци је тих про бле ма, од ни -
жих ни воа пре ма топ ме наџ мен ту и об рну то, од топ ме наџ мен та до ни жих ни -
воа ме наџ мен та, рад них ти мо ва и из врши ла ца. Исто тако, об е ло да њи ва ње ин -
тер них сла бос ти у фи нан сиј ском из веш та ва њу ука зу је на то да се ради о ме -
наџ мен ту са ин тег ри те том и доб рим на ме ра ма, од но сно ме наџ мен ту са јас -
ним етичким опредељењем, односно да се не ради о предузећу које има
карактер корумпиране институције, која жели да поквари и компромитује
рачуноводство као праксу. 

4. Фи нан сиј ско из веш та ва ње и 
про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си 

Про фе си о нал ни јав ни ра чу но вођа – ре ви зор тре ба да пру жи раз умно уве -
ра ва ње у ве ро дос тој ност и фер пре зен та ци ју ин фор ма ци ја у фи нан сиј ским из -
веш та ји ма. Ве ро дос тој ност и фер пре зен та ци ја ин фор ма ци ја од но се се на
њену по узда ност, од но сно ве ро дос тој ност и си гур ност да пре зен ту је оно на
шта се од но си. Ве ро дос тој на ин фор ма ци ја је не утрал на - не прис трас на, по тпу -
на и без гре ша ка ко ли ко је то могуће – ис ти че еко ном ску суш ти ну из над прав -
не фор ме и под ра зу ме ва опрез ност у при зна ва њу и мерењу имовине, обавеза,
прихода и расхода (Strojek-Filus, 2013; Nobes and Stadler, 2014, p. 38). 

Не ут рал нос ти у ап со лут ном смис лу нема, јер се при зна ва ње и ме ре ње по -
зи ци ја фи нан сиј ских из веш та ја врши у усло ви ма из ра зи те не из вес нос ти. Уз
то, у про цес фи нан сиј ског из веш та ва ња укљу че не су мно ге про це не и пре -
тпос тав ке за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа и ме наџ мен та пред узећа.
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Но, без об зи ра на то, по стиг ну ти ниво пре циз нос ти до во љан је да се такве
информације употребе за ваљано пословно одлучивање. 

Пот пу ност ин фор ма ци ја сад ржа них у фи нан сиј ским из веш та ји ма те ме љи
се на дос лед ној при ме ни при нци па и пра ви ла и раз уме ва њу осно ва ме ре ња од
стра не за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа. Так вим по ступ ком сма њу је
се могућност настанка материјалних грешака. 

Ве ро дос тој на и фер пре зен та ци ја ука зу је на по ве ре ње дру гих у ин фор ма -
ци је. Кре ди бил ност и по ве ре ње у ин фор ма ци ју што је више могућа ука зу је на
њену по узда ност. Вер но при ка за на ин фор ма ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји -
ма има следеће карактеристике: 
= јас но ука зу је на пре тпос тав ке и из врше не про це не у фи нан сиј ским из -

веш та ји ма пред узећа;
= јас но раз гра ни ча ва по зи тив не и не га тив не транс акције и догађаје који

ути чу на ре зул тат пред узећа;
= из ње тре ба да про ис тек не не мо ди фи ко ва ни из веш тај ре ви зо ра, има јући 

у виду да ре ви зор тре ба да пру жи раз умно уве ра ва ње о ве ро дос тој нос ти
и фер пре зен та ци ји ин фор ма ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма;

= пру жа опши ран увид у управ ља ње кор по ра ци јом, што повећава ве ро ват -
ноћу ве ро дос тој не и фер пре зен та ци је, на ро чи то ако се по шту је ко декс
кор по ра тив ног управ ља ња. 

У скла ду са тим, може се за кљу чи ти да ре ви зо ри дају миш ље ње о сли ци
еко ном ске ствар нос ти, од но сно више го во ре о сас тав ља њу, пре зен та ци ји и
об е ло да њи ва њу него о при зна ва њу и ме ре њу, од но сно при пре ми фи нан сиј -
ских из веш та ја. Они из ра жа ва ју миш ље ње да су фи нан сиј ски из веш та ји у вези 
са свим бит ним пи та њи ма сас тав ље ни у скла ду са утврђеним окви ром фи нан -
сиј ског из веш та ва ња, од но сно при нци пи ма и пра ви ли ма сад ржа ним у њему, и 
да пру жа ју ис ти ни ту и об јек тив ну сли ку (Ше фер, Па ка лук, 2009). Они, дак ле,
не го во ре ни шта о про фе си о нал ном и етич ком расуђива њу за пос ле них про -
фе си о нал них рачуновођа, које чини саставни и нераскидиви део фи нан сиј -
ског извештавања и без кога нема ни његовог квалитета. 

Но, без об зи ра на то, за ре ви зо ре важи виши ниво про фе си о нал ног и етич -
ког ре зо но ва ња у од но су на за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођу, због
потребе за: 
= про це ном ри зи ка ре ви зи је и 
= могућношћу пред виђања и от кри ва ња ма те ри јал них гре ша ка. 

Ре ви зор ис ти ну тра жи, от кри ва и унап ређује по ве ре ње у фи нан сиј ско из -
веш та ва ње у од но су на оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња и кључ не етич ке
при нци пе, као и за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа, али об а вез но укљу чу -
је не за вис ност миш ље ња и де ло ва ња. На и ме, мора да буде от пор ни ји на при -
тис ке кли јен та, од но сно пре тње које су јаче изражене у односу на запосленог
професионалног рачуновођу.

Постоје ин тен зив ни по ку ша ји да се ре ви зи ја за ме ни тех но ло ги јом, а не за -
вис ност ре ви зо ра се по ку ша ва об ез бе ди ти кроз по што ва ње ко дек са и пра ви ла на 
ра чун ње го ве врли не не за вис нос ти, што је об јек тив но теш ко из вод љи во. 
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Зак љу чак

Уло га и зна чај фи нан сиј ског из веш та ва ња и ње гов ква ли тет нису спор ни
ни у те о ри ји ни у прак си. Међуна род на стан дар ди за ци ја фи нан сиј ског из веш -
та ва ња пру жа доб ре осно ве за про фе си о нал но и етич ко расуђива ње за пос ле -
них про фе си о нал них ра чу но вођа и про фе си о нал них ра чу но вођа у јав ној прак -
си – ре ви зо ра - без чега нема ни фи нан сиј ског из веш та ва ња нити ње го вог ква -
ли те та. Међутим, из гле да да је ниво одго вор нос ти учес ни ка у про це су фи нан -
сиј ског из веш та ва ња спо ран. На и ме, док се у ан гло сак сон ским еко но ми ја ма
им пли цит но пре тпос тав ља, а експли цит но и до ка зу је зна чај на уло га за пос ле -
ног про фе си о нал ног ра чу но вође у фи нан сиј ском из веш та ва њу, дот ле се у еко -
но ми ја ма кон ти нен тал не Евро пе го то во ре дов но пре наг ла ша ва уло га ме наџ -
мен та пред узећа и ре ви зо ра, а за не ма ру је и за пос тав ља уло га за пос ле них про -
фе си о нал них ра чу но вођа. У еко но ми ји Кине а при ори се пре поз на је, чини нам
се са пра вом, при ори тет на уло га за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа у
про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња у од но су на ме наџ мент и ре ви зо ре. Под
ути ца јем углав ном ев роп ских схва та ња на ла зе се ра чу но во дстве не те о ри је и
прак се тзв. еко но ми ја у тран зи ци ји, од но сно еко но ми ја у раз во ју и на ста ја њу.
Нај драс тич ни ји при мер тог ути ца ја је у Ре пуб ли ци Срби ји, где је овај на јваж ни -
ји и на јброј ни ји део про фе си о нал них ра чу но вођа по тпу но иг но ри сан. Томе,
пре ма на шем миш ље њу, зна чај но доп ри но си до са даш ња ве о ма из ра же на под е -
ла на учних дис цип ли на и схва та ње уло ге и зна ча ја фи нан сиј ског из веш та ва ња
по је ди них, пре све га те о ре ти ча ра али и ба на ли зо ва ног схва та ња ра чу но во -
дства и фи нан сиј ског из веш та ва ња по је ди них прак ти ча ра. 

За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не пос ред но пра ти и учес тву је у по -
слов ним транс акциј а ма и дру гим догађаји ма који на ста ју у пред узећу и из ван
пред узећа, на осно ву окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња и унап ред усво је них
стра те ги ја и по ли ти ка фи нан сиј ског из веш та ва ња од стра не ме наџ мен та
пред узећа у ко ји ма је он зна ча јан учес ник. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но -
вођа тим транс акциј а ма и дру гим догађаји ма одређује вре ме де ша ва ња и кла -
си фи ку је их пре ма при ро ди њи хо вих ефе ка та на имо ви ну, об а ве зе, ка пи тал,
при хо де и рас хо де пред узећа, као кључ не еле мен те фи нан сиј ских из веш та ја,
од но сно став ке или по зи ци је у окви ру њих. Та фаза фи нан сиј ског из веш та ва -
ња на зи ва се при зна ва њем еле ме на та фи нан сиј ских из веш та ја. На кон тога,
за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа мери ефек те, од но сно одређује нов ча -
ни из нос у ко јем их уно си у сис тем ски уређену еви ден ци ју, што при па да про -
це су ме ре ња еле ме на та фи нан сиј ских из веш та ја. Даље, он из врше не еви ден -
ци је про це су и ра у окви ру ра чу но во дства до пре зен та ци је, об е ло да њи ва ња и
дис три бу ци је фи нан сиј ских из веш та ја, као на ред ним фа за ма про це са фи нан -
сиј ског из веш та ва ња. Прве две фазе фи нан сиј ског из веш та ва ња од кру ци јал -
ног су зна ча ја за прву на јваж ни ју ква ли та тив ну ка рак те рис ти ку - ре ле ван -
тност ин фор ма ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма, од но сно њи хо ву адек ват ну
сад ржи ну са ас пек та оце не про шлос ти и са даш њос ти, као и про це не
будућнос ти по сло ва ња пред узећа. У овим фа за ма до ла зи до из ра жа ја пре све -
га зна ње, про фе си о нал не вред нос ти, ети ка и ста во ви, а де лом и веш ти на за -
пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође. Пос лед ње фазе фи нан сиј ског из веш -
та ва ња, пре зен та ци ја, об е ло да њи ва ње и дис три бу ци ја фи нан сиј ских из веш -
та ја зна чај ни је укљу чу ју ме наџ мент пред узећа, који тре ба да пру жи ве ро дос -
тој ну и фер презентацију финансијског положаја и успешности предузећа
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којим управља. У овим последњим фазама финансијског извештавања пре
свега долазе до изражаја вештине запосленог професионалног рачуновође,
али и његово знање, професионалне вредности, етика и ставови. Ра чу но во -
дство као вештина нарочито је изражено у овим фазама финансијског из веш -
та ва ња. 

Прин ци пи и пра ви ла фи нан сиј ског из веш та ва ња која сад ржи оквир фи -
нан сиј ског из веш та ва ња, за јед но са про фе си о нал ним и етич ким расуђива -
њем за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа, га ран ци ја су ре ле ван тнос ти и
ве ро дос тој не и фер пре зен та ци је фи нан сиј ских из веш та ја, на које се ослањају
и остале њихове квалитативне карактеристике. 

Ме наџ мент пред узећа исцрпљу је сво ју уло гу у про це су фи нан сиј ског из -
веш та ва ња при ли ком фор му ли са ња стра те ги је и по ли ти ке фи нан сиј ског из -
веш та ва ња, која се одви ја уз ве ли ку помоћ за пос ле них про фе си о нал них ра чу -
но вођа, за тим при ли ком пре зен та ци је, об е ло да њи ва ња и еми то ва ња фи нан -
сиј ских из веш та ја, при чему су веш ти не, зна ње, про фе си о нал не вред нос ти,
ети ка и ста во ви од из узет ног зна ча ја, и најзад приликом успостављања тзв.
интерних контрола финансијског извештавања. 

Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си по тврђује или опов рга ва ква -
ли тет фи нан сиј ских из веш та ја као ре зул та та за јед нич ког рада за пос ле них
про фе си о нал них ра чу но вођа и ме наџ мен та пред узећа. Њего ва уда ље ност од
еко ном ске ре ал нос ти пред узећа и сва код нев ног об ав ља ња по слов них ак тив -
нос ти за хте ва од њега више знања, виши ниво расуђивања и независног
деловања и мишљења. 
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др Ми ло рад
СТОЈИЛКОВИЋ*

Фи нан сиј ско из веш та ва ње у
Ре пуб ли ци Срби ји - от во ре на
пи та ња и стра те ги ја раз во ја

Ре зи ме 

Аутор раз мат ра на јваж ни ја от во ре на пи та ња фи нан сиј ског из веш та ва ња у
Ре пуб ли ци Срби ји и по тен ци јал не стра тешке прав це раз во ја за ко но дав ног и ре -
гу ла тор ног окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња. На по чет ку, ука зу је на зна чај
ква ли тет ног фи нан сиј ског из веш та ва ња за по сто јеће и по тен ци јал не ин вес -
ти то ре, ме наџ мент пред узећа, по рес ке орга не, држав ну ста тис ти ку, син ди -
ка те, вла ду и њене аген ци је, куп це, до бав ља че, реј тинг аген ци је и јав ност у на -
јши рем зна че њу те речи . На и ме , на осно ву ин фор ма ци ја сад ржа них у
фи нан сиј ским из веш та ји ма, они до но се број не важ не еко ном ске одлу ке. Ква ли -
тет тих одлу ка у знат ној мери ути че на: ефи кас ност функ ци о ни са ња фи нан -
сиј ских тржиш та, као и на пер фор ман се друш та ва ка пи та ла и оста лих при -
вред них друш та ва, а са мим тим и на ста ње на ци о нал не еко но ми је у це ли ни. У
фо ку су ау то ро вих раз мат ра ња је ана ли за ак ту ел ног за ко но дав ног и ре гу ла -
тор ног окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња у Ре пуб ли ци Срби ји. Она об ухва та
ис пи ти ва ње и оце ну де вет ре ле ван тних еле ме на та окви ра. То су: 1) фи нан сиј -
ски из веш та ји и об е ло да њи ва ња; 2) фи нан сиј ски из веш та ји јав ног сек то ра; 3)
ре ви зи ја; 4) из веш та ји о окру же њу, друш тву и управ ља њу; 4) раз вој, мо ни то -
ринг и им пле мен та ци ја кор по ра тив них за хте ва; 6) јав на овлашћења; 7) кор по -
ра тив но управ ља ње; 8) ети ка и 9) мо ни то ринг, дис цип ли но ва ње и тре нин зи.
По ла зећи од на ве де них еле ме на та, ба зич на ре ше ња наше ак ту ел не ре гу ла ти ве
упо ређена су са на јзна чај ни јим на ме ра ма у об лас ти гло бал не про фе си о нал не
ре гу ла тивe, коју про те жи рају Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа и Одбор за
Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из веш та ва ња, као и са за хте ви ма сад -
ржа ним у но вој ра чу но во дстве ној Ди рек ти ви 2013/34/ЕУ. Анализа от кри ва
кључ на не уређена пи та ња у овој об лас ти која за по сле ди цу има ју не ква ли те -

УДК 340.134:657(497.11)
338.1(497.11)

Прег лед ни на учни рад

*) Еко ном ски фа кул те т Уни вер зи те та у Нишу, e-mail: milorad.stojilkovic@eknfak.ni.ac.rs
Прим ље но: 10.03.2016. Прих ваћено: 05.04.2016.



тан, фраг ментаран и лоше уређен сис тем фи нан сиј ског из веш та ва ња у Ре пуб -
ли ци Срби ји. Ко нач но, узи ма јући у об зир не по вољ не ре зул та те ана ли зе, као и
иден ти фи ко ва не кључ не про бле ме у прак си, ау тор ука зу је на по тен ци јал не
стра тешке прав це раз во ја за ко но дав ног и ре гу ла тор ног окви ра фи нан сиј ског
из веш та ва ња, а са циљем пре ва зи ла же ња ви ше де це ниј ске стаг на ци је у овој об -
лас ти. 

Кључ не речи: фи нан сиј ско из веш та ва ње, за ко но дав ни оквир, ре гу ла тор ни
оквир, еко ном ска ак тив ност, стра те ги ја раз во ја. 

Увод

Крај два де се тог и по че так но вог века об е ле жи ли су ве ли ки кор по ра тив ни
скан да ли у САД и на јраз ви је ни јим зем ља ма Европ ске уни је. Слу чај ком па ни је
Енрон је у струч ној ли те ра ту ри па ра диг ма фи нан сиј ско-ра чу но во дстве них
афе ра. Он је по ка зао да об ра зац пре ва ре под ра зу ме ва по сто ја ње орга ни зо ва не 
кри ми нал не спре ге на ре ла ци ји: ме наџ мент пред узећа - сис тем ин тер них кон -
тро ла - фи нан сиј ски из веш та ји - ек стер на ре ви зи ја. Осим тога, по сле ди це бан -
кро та Енро на и ре ви зор ске куће Arthur Аndersen биле су за стра шу јућих раз ме -
ра. На и ме, тржиш на вред ност ком па ни је Енрон је пре сте ча ја из но си ла 60 ми -
ли јар ди до ларa. Њена имо ви на била је пре це ње на, об а ве зе по тце ње не, а ви сок 
сте пен за ду же нос ти при кри вен помоћу та коз ва них ен ти те та по себ них на ме -
на. Упркос томе, ре ви зор ска кућа Arthur Andersen, јед на од та даш њих пет на -
јвећих, го ди на ма је да ва ла по зи тив но миш ље ње о ре ал нос ти и об јек тив нос ти
фи нан сиј ских из веш та ја Енро на, због чега је от иш ла у сте чај за јед но са њим.
„Енро ни за ци ја“ фи нан сиј ског из веш та ва ња, по хле па и не одго вор ност кор по -
ра тив ног ме наџ мен та, не е тич ко по на ша ње про фе си о нал них ра чу но вођа и ре -
ви зор ских фир ми, на раз међи два века, на не ли су ве ли ку ште ту ин вес ти то ри -
ма, за пос ле ни ма и националним економијама.

На ве де ни догађаји су на дра ма ти чан на чин ука за ли на зна чај ква ли тет ног 
фи нан сиј ског из веш та ва ња за функ ци о ни са ње фи нан сиј ских тржиш та и при -
вред ну ак тив ност у на јши рем зна че њу те речи. С тим у вези, над леж не ин сти -
ту ци је одго вор не за про цес фи нан сиј ског из веш та ва ња усме ри ле су ак тив -
нос ти ка из град њи но вог за ко но дав ног и ре гу ла тор ног окви ра. Де се так го ди -
на кас ни је, под при тис ком стра них ин вес ти то ра и ин сти ту ци ја Европ ске уни -
је, држав не ин сти ту ци је Ре пуб ли ке Срби је, Ко ми си ја за хар ти је од вред нос ти,
На род на бан ка Срби је, Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, Ко мо ра ов лаш -
ћених ре ви зо ра и ра чу но во дстве на ака дем ска за јед ни ца су у ве о ма крат кој и
на мо мен те оштрој јав ној рас пра ви раз мат ра ле исту про бле ма ти ку. Усле ди ло
је усва ја ње За ко на о ра чу но во дству и За ко на о ре ви зи ји из 2013. го ди не. На ве -
де ни за кон ски оквир, од тада па до да нас, пред мет је кри тич ког пре ис пи ти ва -
ња. Оно об ухва та ши рок рас пон суп рот став ље них миш ље ња, по чев од за хте ва
Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је за став ља ње ових за ко на ван сна ге и
усва ја ње но вог За ко на о ра чу но во дству и ре ви зи ји, до предлога минималних
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измена и допуна које про те жи ра ју одређена кон сул та нтска пред узећа. То је
био основни разлог који нас је инспирисао и мотивисао да у овом раду
обрадимо про б ле ма ти ку финансијског извештавања у Републици Србији.

Глав ни циљ рада је иден ти фи ко ва ње кључ них от во ре них пи та ња ак ту ел -
не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве и прак се у на шој зем љи. У скла ду са пред мет -
ним опре де ље њем и глав ним ци љем ру ко пис смо струк ту и ра ли тако да, по ред 
увод них и за кључ них раз мат ра ња, об ухва та че ти ри међусоб но услов ље на и
по ве за на дела. На по чет ку, ука зу је се на зна чај ви со кок ва ли тет ног и транс па -
рен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња за по сто јеће и по тен ци јал не ин вес ти то -
ре, оста ле ек стер не и ин тер не стеј кхол де ре, ста бил но функ ци о ни са ње тр -
жиш та ка пи та ла и опо ра вак и раз вој на ци о нал не еко но ми је. У дру гом делу
ана ли зи ра ни су ак ту ел ни за ко но дав ни и ре гу ла тор ни оквир и ње гов ути цај
на ква ли тет сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња. Анализа тре ба да омо гући
иден ти фи ко ва ње кључ них от во ре них пи та ња ра чу но во дстве не и ре ви зор ске
ре гу ла ти ве и прак се, што је пред мет раз мат ра ња у претпоследњем делу рада.
Коначно, следи ауторово виђење потенцијалних магистралних праваца раз -
во ја система финансијског извештавања у функцији привредног опоравка. 

1. Зна чај ква ли тет ног фи нан сиј ског из веш та ва ња 
за при вред ни раз вој

Увод но из ла га ње на го веш та ва зна чај ин фор ма ци ја сад ржа них у фи нан -
сиј ским из веш та ји ма за до но ше ње еко ном ских одлу ка број них ек стер них ко -
рис ни ка. „Ако има мо у виду да су ра чу но во дстве не ин фор ма ци је важ на де тер -
ми нат на ква ли те та раз ли чи тих одлу ка и, от уда, ефи кас нос ти функ ци о ни са -
ња еко но ми је уопште, као и да су им пли ка ци је по греш них ин фор ма ци о них
сиг на ла из не ква ли тет них фи нан сиј ских из веш та ја ве о ма не при јат не, јав -
ност, у на јши рем смис лу од ра чу но во дстве не про фе си је оче ку је да об ав ља по -
ве ре не дуж нос ти при држа ва јући се на јви ших про фе си о нал них стан дар да у
об ез беђењу јав ног ин те ре са“ (Ма ли нић, 2014, 9). Дру гим ре чи ма, стеј кхол де -
ри и јав ност с пра вом захтевају уређен систем финансијског извештавања у
оквиру којег се састављају висококвалитетни финансијски извештаји свих
економских учесника.

Инфор ма ци је сад ржа не у фи нан сиј ским из веш та ји ма пре вас ход но су на -
ме ње не ек стер ним стеј кхол де ри ма за до но ше ње еко ном ских одлу ка, што је
приказано на Шеми број 1, на на ред ној страни. 

Као што се на шеми може уочи ти, ради лак шег иден ти фи ко ва ња ин фор ма -
ци о них по тре ба ек стер них стеј кхол де ра и утврђива ња при ори те та, у те о ри ји
би лан са је општеп рих ваћена под е ла ове хе те ро ге не гру пе би лан сних ад ре са -
та на ко рис ни ке са за хте вом плаћања и ко рис ни ке без за хте ва плаћања. Ко -
рис ни ке би лан сних ин фор ма ци ја са за хте вом плаћања мо же мо кла си фи ко ва -
ти на: а) влас ни ке инстру ме на та ка пи та ла; б) влас ни ке ду го роч них и крат ко -
роч них дуж нич ких хартија од вредности ц) кредиторе, добављаче и остале
повериоце и д) пореске органе.

а) Влас ни ци инстру ме на та ка пи та ла су: ак ци о на ри у ак ци о нар ским друш -
тви ма, по слов ни пар тне ри у друш тви ма са огра ни че ном одго вор ношћу, влас -
ни ци за друж них уде ла у за дру га ма, држа ва и ло кал на са мо уп ра ва у јав ном
сек то ру и ен ти те ти ма у ко ји ма има ју влас нич ки удео. У по след њој де це ни ји,
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под ути ца јем Међуна род них стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња, ови стеј -
кхол де ри су озна че ни син таг мом са даш њи и по тен ци јал ни ин вес ти то ри, од -
но сно само јед ном реч ју – ин вес ти то ри. „Њихо ви ин фор ма ци о ни ин те ре си за
пред узеће, од но сно ње го ве фи нан сиј ске из веш та је, су све о бух ват ни, дак ле
на јсло же ни ји у од но су на ин фор ма ци о не за хте ве свих дру гих стеј кхол де ра
фи нан сиј ских ин те ре са у пред узећу“ (Сте ва но вић, Ма ли нић, 2009, 72). Про -
вај де ри ма ри зич ног ка пи та ла су по треб не ин фор ма ци је како би: одлу чи ли
када да купе, за држа ли или про да ли неки инстру мент капитала; оценили
вођење послова и поузданост управе; оценили сигурност уложеног капитала
и ризике којима је изложен; одредили добитке и дивиденде које се могу
делити.

б) Влас ни ци ду го роч них и крат ко роч них хар ти ја од вред нос ти су: влас ни -
ци кон вер ти бил них об вез ни ца, влас ни ци хи по те кар них об вез ни ца, влас ни ци
ду го роч них и крат ко роч них об вез ни ца и свих дру гих дуж нич ких хар ти ја од
вред нос ти које пред узеће еми ту је да би за до во љи ло ду го роч не и крат ко роч -
не по тре бе за фи нан си ра њем. Они су за ин те ре со ва ни за ин фор ма ци је које ће
им омо гућити да про це не си гур ност хар ти ја од вред нос ти које по се ду ју, ри зи -
ке ко ји ма су њи хо ви плас ма ни из ло же ни, као и пла теж ну спо соб ност, од но сно
лик вид ност и со лвен тност еми те на та. На рав но да су ин фор ма ци о ни за хте ви
влас ни ка дугорочних хартија од вредности бројнији и сложенији у односу на
захтеве власника краткорочних хартија од вредности. 

ц) Кре ди то ри су за ин те ре со ва ни за ин фор ма ци је које ће им омо гућити да
про це не да ли ће њи хо ви кре ди ти са при па да јућом ка ма том бити враћени у
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року дос пећа тј. на вре ме. Аналогно томе, до бав ља чи и дру ги по ве ри о ци има ју
слич не ин фор ма ци о не по тре бе ве за не за ин фор ма ци је о спо соб нос ти ен ти те -
та да на вре ме пла ти из но се које ду гу је и/или евен ту ал но да у случају
кашњења исплати дуг и уговорену затезну камату.

д) Тра ди ци о нал на уло га по рес ких орга на је да на осно ву ин фор ма ци ја из
по рес ких би лан са тач но одре де осно ви цу за опо ре зи ва ње. Сход но на че лу ме -
ро дав нос ти трго вач ког за по рес ки би ланс, које је до ми нан тно у Европ ској
уни ји, ин фор ма ци је из фи нан сиј ских из веш та ја су не за о би лаз на полазна
основа за састављање пореских биланса.

Стеј кхол де ри без за хте ва плаћања који су упућени на ин фор ма ци је из фи -
нан сиј ских из веш та ја су, такође, број ни. По себ но ис ти че мо: куп це, кон ку рен -
те, за пос ле не, вла ду и њене аген ци је и јав ност. Куп ци су за ин те ре со ва ни за ин -
фор ма ци је на осно ву ко јих ће про це ни ти опста нак, раст и раз вој пред узећа,
на ро чи то у си ту а ци ји када има ју ду го роч ну са рад њу са ен ти те том, од но сно
када њи хо во по сло ва ње за ви си од на став ка са рад ње са ен ти те том који је њи -
хов глав ни до бав љач. Сло бод на тржиш на утак ми ца као по кре тач при вред ног
раз во ја под ра зу ме ва кон ку рен ци ју. У том кон тек сту, јав но об е ло да ње не ис ти -
ни те и фер ин фор ма ци је о фи нан сиј ској по зи ци ји и успеш нос ти по сло ва ња, а
на ро чи то про фи та бил нос ти, од ин те ре са су за пред узећа која по слу ју у ис тој
бран ши или на ме ра ва ју да сту пе у њу. Син ди ка ти од но сно за пос ле ни су за ин -
те ре со ва ни за ста бил ност и профитабилност послодаваца јер од њих зависе
сигурност постојећих и отварање нових радних места, као и висина и ре дов -
ност исплата плата и других примања. 

Пре ма Кон цеп ту ал ном окви ру за фи нан сиј ско из веш та ва ње „вла де и њи -
хо ве аген ци је су за ин те ре со ва не за рас по де лу ре сур са и, сход но томе, за по -
сло ва ње ен ти те та. Оне такође за хте ва ју ин фор ма ци је да би ре гу ли са ле по сло -
ва ње ен ти те та, одре ди ле по рес ке по ли ти ке, као и ин фор ма ци о ну осно ву за
на ци о нал ни до хо дак и слич не ста тис тич ке под ат ке“ (Оквир за при пре му и
пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја, 2010, пар. 9). Истов ре ме но, вла де на -
ци о нал них држа ва су ре гу ла то ри сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња који
тре ба да об ез бе ди ква ли тет ну ин фор ма ци о ну осно ву раз умљи ву стра ним ин -
вес ти то ри ма, чији зна чај је све већи у усло ви ма гло ба ли за ци је. У усло ви ма
гло ба ли за ци је зна чај фи нан сиј ског извештавања уздиже се са националног
на међународни ниво, што захтева нови регулаторни приступ, што је предмет
разматрања у делу рада који следи.

2. Анализа за ко но дав ног и ре гу ла тор ног окви ра 
фи нан сиј ског из веш та ва ња у Ре пуб ли ци Срби ји

„Пре ма Gerhard Mueller-u (про фе со ру еме ри ту су на Уни вер зи те ту у Ва -
шин гто ну, оцу међуна род не ра чу но во дстве не еду ка ци је и Међуна род них ра -
чу но во дстве них стан дар да, од но сно стан дар да Међуна род ног фи нан сиј ског
из веш та ва ња) ква ли тет но фи нан сиј ско из веш та ва ње ба зи ра се на че ти ри
сту ба: А-За ко но дав ни и ре гу ла тор ни оквир; Б-Инсти ту ци о нал ни оквир;
Ц-Изград ња људ ских ка па ци те та и Д-Изград ња ка па ци те та и про це са“
(Новићевић, 2015, 17). Сва ки од на ве де них сту бо ва (осно ва) из грађен је тј. сас -
тав љен од одређеног броја конститутивних елемената, којих укупно има 21,
што је приказано на Шеми број 2.
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А-За ко но дав ни и ре гу ла тор ни оквир. За ко но дав ни оквир фи нан сиј ског 
из веш та ва ња чине ак ту ел ни За кон о ра чу но во дству и За кон о ре ви зи ји из
2013. го ди не и пра тећи под за кон ски акти. „Смат ра мо да нема ни как вих
оправ да них раз ло га за ре гу ли са ње фи нан сиј ског из веш та ва ња у два за ко на –
За кон о ра чу но во дству и За кон о ре ви зи ји. Ра чу но во дство је осно ва, а ре ви зи -
ја само је дан од еле ме на та над оград ње јед ног ис тог сис те ма фи нан сиј ског из -
веш та ва ња“ (Ђукић, Пав ло вић, 2014, 110). Пос то јећим ре ше њем не пот реб но
се раз два ја ре гу ли са ње це ли не сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња, са свим
не га тив ним кон сек вен ца ма које про ис ти чу из тога. У про тек лих два де сет пет
го ди не раз два ја ње и спа ја ње ових за ко на у је дан је по ста ла ре дов на по ја ва,
цик лич ног ка рак те ра, без икак вог ло гич ног об јаш ње ња. Да је за ис та тако -
све до че под а ци у Табели број 1.

Та бе ла број 1 – За кон ски оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња 
у Ре пуб ли ци Срби ји у пе ри о ду 1989-2013. го ди не

На зив
за ко на 

Го ди на
усва ја ња

Гла си ло у коме
је об јав љен

Осно ва
хар мо ни за ци је

За кон о
ра чу но во дству 1989. „Служ бе ни лист

СФРЈ“, бр. 10/1989
Ди рек ти ве Европ ске
еко ном ске за јед ни це

За кон 
о ра чу но во дству 1993. „Служ бе ни лист СРЈ“,

бр. 18/1993
Ди рек ти ве

Европ ске уни је
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Шема број 2 – Сту бо ви ква ли тет ног фи нан сиј ског из веш та ва ња



За кон 
о ра чу но во дству
За кон о ре ви зи ји

1996.
1996.

„Служ бе ни лист СРЈ“,
бр. 46/1996

„Служ бе ни лист СРЈ“,
бр. 30/1996.

Ди рек ти ве 
Европ ске уни је

За кон о ра чу но во -
дству и ре ви зи ји 2002. „Служ бе ни лист

СРЈ“, бр. 71/2002
МРС (IAS)
МСР (ISA)

За кон о ра чу но во -
дству и ре ви зи ји 2006. „Служ бе ни глас ник

РС“, бр. 62/2013
МРС/МСФИ
(IAS/IFRS)
MСР (ISA)

За кон 
о ра чу но во дству
За кон о ре ви зи ји

2013.
2013.

„Служ бе ни глас ник
РС“, бр. 62/2013

„Служ бе ни глас ник
РС“, бр. 62/2013

Ди рек ти ве ЕУ које су 
пре ста ле да важе

МРС/МСФИ
МСР

По да ци на ве де ни у та бе ли пру жа ју осно ву за тврђење да је за ко но дав -
ни оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња из ра зи то не ста би лан. На и ме, за ко ни 
су ме ња ни шест пута у пе ри о ду од два де сет че ти ри го ди не, од но сно три
пута у пе ри о ду 2002-2013. го ди не. У при лог тврђењу о во ла тил нос ти окви -
ра све до чи и чи ње ни ца да су спо ме ну ти за ко ни, док су били на сна зи, ме -
ња ни број ним из ме на ма и до пу на ма. Сва ка про ме на за ко но дав ног окви ра
праћена је про ме на ма под за кон ских ака та, што зна чи и кон тних окви ра и
би лан сних шема. „Уз то, сва ко до но ше ње За ко на и ње го ва им пле мен та ци -
ја из а зи ва ју зна чај не трош ко ве. У си ту а ци ји када је Срби ји на суш но по тре -
бан и зна ча јан сва ки ди нар који се може из дво ји ти за еко ном ски раз вој, је -
да на ес то го диш ње тро ше ње нов ца за до но ше ње све ло ши јих и ло ши јих за -
кон ских ре ше ња сва ка ко тре ба да за бри не одго вор не за ре гу ли са ње фи -
нан сиј ског из веш та ва ња“ (Новићевић, 2015, 18).

А1-Фи нан сиј ски из веш та ји и об е ло да њи ва ња. За кон о ра чу но во дству
из 2013. го ди не увећао је број из веш тај них осно ва. Де ли ми чан раз лог за то
про ис ти че из чи ње ни це да је из врше на рек ла си фи ка ци ја по слов них ен ти те та
пре ма ве ли чи ни на че ти ри нове ка те го ри је: мик ро, мала, сред ња и ве ли ка
прав на лица. Осим тога, про пи са на је нова из веш тај на осно ва - Међуна род ни
стан дард фи нан сиј ског из веш та ва ња за мала и сред ња пред узећа (МСФИ за
МСП). То је по зи ти ван ко рак у прав цу по јед нос тав ље ња ре гу ла ти ве за ове ен -
ти те те, што би тре ба ло да ре зул ти ра сма ње њем ди рек тних и ин ди рек тних
трош ко ва из ра де и об е ло да њи ва ња фи нан сиј ских из веш та ја за МСП. „Оста је,
међутим, ри зик да на јвећи број прав них лица у Срби ји – мик ро прав на лица, у
ре а ли за ци ји сво јих теж њи за повећањем сво јих ак тив нос ти и, тиме, при хо да,
ак ти ве и бро ја за пос ле них, могу да успо ре дос ти за ње тог циља уко ли ко одус -
та ну од могућнос ти при ме не МСФИ за МСП, већ се опре де ле прве нстве но за
по што ва ње Пра вил ни ка или, пак, ко ришћење сис те ма про стог књи го во -
дства“ (Спа сић, 2015, 578). Док се, с јед не стра не, оче ку је да ће се мик ро пред -
узећа пре теж но опре де љи ва ти за Пра вил ник или сис тем про стог књи го во -
дства, са дру ге стра не, по сто ја ње бројних извештајних основа усложњава
чињеница да код убедљиве већине ентитета постоји могућност слободног
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избора између две (средња правна лица), односно три извештајне основе
(микро правна лица).

А2-Фи нан сиј ски из веш та ји јав ног сек то ра, об е ло да њи ва ња и ре ви зи -
ја. Фи нан сиј ско из веш та ва ње у јав ном сек то ру није уопште уређено за ко ном,
него под за кон ским ак ти ма. Ради се о Уред би о бу џет ском ра чу но во дству из
2009. го ди не и Уред би о при ме ни Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар -
да за јав ни сек тор из 2010. го ди не. Ова дру га по ме ну та уред ба, која је сту пи ла
на сна гу 29.7.2010. го ди не, ни ка да није била при ме ње на у прак си. „Очи то је да
је до но ше ње ове уред бе било из фор мал них раз ло га, а ради за до во ље ња за -
хте ва међуна род не и домаће струч не јав нос ти и без на ме ре да се ика да при ме -
ни. Ово ка же мо због тога што су одред бе ове уред бе, у ства ри, не при мен љи ве
јер њом није про пи са но ко пре во ди стан дар де и у ком року, ко врши об уку за -
пос ле них у вези са при ме ном стан дар да и није одређена ра чу но во дстве на
осно ва која би тре ба ло да се при ме њу је“ (Ки ли бар да, 2015, 219). Из наведених
разлога, неоправдано је отежан рад Државне ревизорске институције, која је
независно тело надлежно за ревизију јавног сектора.

А3-Ре ви зи ја. Ра чу но во дстве на про фе си ја је има ла ве ли ка оче ки ва ња но -
вог за ко на, када је у пи та њу ре ви зи ја фи нан сиј ских из веш та ја. Ова оче ки ва ња
су се ба зи ра ла на чи ње ни ци да је 2006. го ди не фор ми ра на Ко мо ра
овлашћених ре ви зо ра, па се пре тпос тав ља ло да ће Ко мо ра доп ри не ти ква ли -
те ту но вих про пи са. Међутим, но вим За ко ном је на сле дећи на чин на чин
уређен ста тус Ко мо ре овлашћених ре ви зо ра: „Ко мо ра је не за вис на про фе си о -
нал на орга ни за ци ја, ли цен ци ра них овлашћених ре ви зо ра за пос ле них у друш -
тви ма за ре ви зи ју, друш та ва за ре ви зи ју и са мос тал них ре ви зо ра, која има
сво јство прав ног лица, са пра ви ма, об а ве за ма и одго вор нос ти ма утврђеним
овим за ко ном и ста ту том Ко мо ре“ (За кон о ре ви зи ји, (2013), члан 45). Паж љи -
ва ана ли за пе тог по глав ља За ко на под на зи вом Ко мо ра овлашћених ре ви зо -
ра, по чев од чла на 45, за кључ но са чла ном 70, от кри ва број не ин ге рен ци је Ми -
нис та рства фи нан си ја у овој об лас ти. На при мер, Ми нис та рство даје саг лас -
ност на: из бор, од но сно раз ре ше ње чла но ва орга на и тела у сас та ву Ко мо ре; на 
ста тут и дру ге ре ле ван тне акте, као и фи нан сиј ски план. Осим тога, Ми нис та -
рство преводи и објављује Међународне стандарде ревизије и Ме ђународни
стандард контроле квалитета. Коначно, према Закону, чланство у Комори
овлашћених ревизора представља законску обавезу.

На осно ву пре тход не ана ли зе за кон ских одред би, а има јући виду и фак тич -
ку си ту а ци ју, Ко мо ра овлашћених ре ви зо ра је дек ла ра тив но са мос тал на ин сти -
ту ци ја јер су суш тин ске де тер ми нан те ин сти ту ци о нал не, кад ров ске и фи нан -
сиј ске са мос тал нос ти у над леж нос ти Ми нис та рства фи нан си ја. Ми нис та рство
није пре ве ло Међуна род не стан дар де ре ви зи је и Међуна род ни стан дард кон -
тро ле ква ли те та, што је би тан пред услов за ква ли тет но об ав ља ње ре ви зи је.
Про фе си о нал не асо ци ја ци је ре ви зо ра у раз ви је ним зем ља ма на ста ју доб ро -
вољ ним удру жи ва њем ре ви зо ра и друш та ва за ре ви зи ју, а не за кон ском при ну -
дом. Ко мо ра је при дру же ни члан Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа, што
зна чи де нема пра ва и об а ве зе које про ис ти чу из пу ноп рав ног чла нства и које
има Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра. На осно ву на ве де ног може се за кљу чи ти да је
„Ко мо ра овлашћених ре ви зо ра па рад ржав на орга ни за ци ја пу тем које држа ва
по ку ша ва ре ши ти про бле ме у вези са про фе си о нал ном орга ни за ци јом на на -
чин на који смо на вик ли да их наша држа ва ре ша ва. Ства ра ње па ра лел не стру -
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ков не орга ни за ци је из аз ва ло је број не про бле ме и про фе си ју ре ви зи је до ве ло у
ћорсо как из кога тре ба тра жи ти из лаз. На осно ву ис кус тва Европ ске уни је, чини 
се да за рад про фе си о нал не орга ни за ци је на на чин на који то држа ва жели није
било не опход но фор ми ра ти нову стру ков ну орга ни за ци ју (Ко мо ру ов лаш ће -
них ре ви зо ра – М.С.), а по сто јећу уки да ти и иг но ри са ти (Са вез ра чу но вођа и ре -
ви зо ра Срби је – М.С.)“ (Андрић, Јакшић, 2008, 166).

А4-Извеш та ји о окру же њу, друш тву и управ ља њу. Но вим За ко ном о ра -
чу но во дству про пи сан је сад ржај Извеш та ја о по сло ва њу (члан 29, став 1 и 2),
што за слу жу је по зи тив ну оце ну, будући да ова про бле ма ти ка није била пред -
мет раз мат ра ња у пре тход ном за ко ну. Извеш тај, по ред оста лог, тре ба да об -
ухва та: кра так опис по слов них ак тив нос ти и орга ни за ци о не струк ту ре прав -
ног лица, као и ве ро дос то јан при каз раз во ја, фи нан сиј ског по ло жа ја и ре зул -
та та по сло ва ња прав ног лица, укљу чу јући фи нан сиј ске и не фи нан сиј ске по -
ка за те ље ре ле ван тне за одређену врсту по слов не ак тив нос ти, као и ин фор ма -
ци је о кад ров ским пи та њи ма. „Што се тиче `раз во ја по сло ва`, миш ље ње је да
под њим тре ба схва ти ти за укуп ну еко ном ску си ту а ци ју пред узећа на јваж ни је 
ве ли чи не и глав не фак то ре који су у про тек лој по слов ној го ди ни до ве ли до
овог раз во ја.“ (Ран ко вић, 2014, 477). При томе се у глав не фак то ре раз во ја,
чији је ути цај пред мет про суђива ња убра ја ју сви бит ни фак то ри у окру же њу
(мере еко ном ске по ли ти ке, раз вој де виз них кур се ва, еко ном ски трен до ви у
гра ни, раз вој тржиш та итд.) и при вред ном друш тву (раз вој у под руч ју на бав -
ке, раз вој у под руч ју про из вод ње, раз вој у под руч ју про да је, раз вој у фи нан сиј -
ском под руч ју итд.). Го диш њи из веш тај о по сло ва њу јав них друш та ва, од но -
сно друш та ва која се при пре ма ју да по ста ну јав на, у скла ду са за ко ном ко јим се 
уређује тржиш те ка пи та ла, сад ржи и пре глед пра ви ла кор по ра тив ног уп рав -
ља ња. Мишљења смо да преглед правила корпоративног управљања, без
навођења његовог садржаја, није јасна и препознатљива алтернатива Из веш -
та ја о корпоративном управљању, као посебном саставном делу Извештаја о
по с ло ва њу.

А5-Раз вој, мо ни то ринг и им пле мен та ци ја кор по ра тив них за хте ва за 
из веш та ва њем. Извеш тај ни за хте ви кор по ра тив них ен ти те та за ви се од чи -
та вог низа фак то ра. На при мер, Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског из -
веш та ва ња су у скла ду са из веш тај ним по тре ба ма гло бал них кор по ра ци ја,
ве ли ких кор по ра ци ја и ен ти те та који се ко ти ра ју на међуна род но при зна -
тим тржиш ти ма ка пи та ла и бер за ма. Као так ви, по ка за ли су се не по дес ним
за мала и сред ња пред узећа, што је до ве ло до кре и ра ња Међуна род ног стан -
дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња за мала и сред ња пред узећа. Кор по ра ци је
свих ве ли чи на, без об зи ра на де лат ност ко јом се баве, за хте ва ју ре гу ла тор ни
оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња, који ће ува жи ти рав но те жу између ко -
рис ти и трош ко ва фи нан сиј ског из веш та ва ња. Осим тога, важ но је на гла си -
ти да Ди рек ти ва 2013/34/EU од зе ма ља чла ни ца за хте ва да, при ли ком им -
пле мен та ци је ди рек ти ве у на ци о нал ни за ко но дав ни оквир, успос та ве рав -
но те жу између ин фор ма ци о них за хте ва ад ре са та фи нан сиј ских из веш та ја и
ин те ре са пред узећа да буду не пот реб но пре опте рећена број них из веш тај -
ним об а ве за ма.

А6-Јавна овлашћења. Пи та ње јав них овлашћења од но сно пи та ње над -
леж нос ти за про пи си ва ње за ко но дав ног и ре гу ла тор ног окви ра фи нан сиј -
ског из веш та ва ња у усло ви ма гло ба ли за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња,
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кон вер ген ци је ра чу но во дстве них стан дар да, као и у пе ри о ду при сту па ња Ре -
пуб ли ке Срби је Европ ској уни ји није ни ма ло јед нос тав но, као што се на први
по глед чини. Пре све га, при хва та ње Међуна род них стан дар да фи нан сиј ског
из веш та ва ња (МСФИ) као на ци о нал них стан дар да је, пре све га, по ли тич ка
одлу ка ве ли ке спе ци фич не те жи не. „Одлу ка о томе да се МСФИ ко рис те као
об а вез на или до пуш те на осно ва за сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја има
ка рак тер по ли тич ке одлу ке због тога што се њом држа ва одри че дела свог су -
ве ре ни те та при кре и ра њу сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња. Она, на и ме,
при хва та да стан дар ди фи нан сиј ског из веш та ва ња и њи хо ва ту ма че ња, које
до но си Међународни одбор за стандарде финансијског извештавања постану
саставни део националне нормативне основе финансијског извештавања
(Шкарић-Јовановић, 2011, 20). 

Део јав них овлашћења у про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња зе ма ља кан -
ди да та за при јем у Европ ску уни ју огра ни чен је ди рек ти ва ма Европ ске уни је.
Прет ход не кон ста та ци је не зна че да се јав на овлашћења Вла де Ре пуб ли ке
Срби је сво де само на пре вођење и об јав љи ва ње стан дар да и ди рек ти ва. 

А7- Кор по ра тив но управ ља ње. Пре ма општеп рих ваћеној де фи ни ци ји
OECD-a, „Кор по ра тив но управ ља ње је је дан од кључ них еле ме на та у по бољ -
ша ва њу еко ном ске ефи кас нос ти и рас та, као и у повећању по ве ре ња ин вес ти -
то ра. Кор по ра тив но управ ља ње об ухва та скуп од но са између ме наџ мен та
ком па ни је, ње ног управ ног одбо ра, ак ци о на ра и оста лих стеј кхол де ра. Кор по -
ра тив но управ ља ње такође ства ра струк ту ру у ко јој се по став ља ју ци ље ви
ком па ни је и одређују сре дства за оства ри ва ње тих ци ље ва и праћење пер фор -
ман си“ (Дмит ро вић-Ша по ња, 2014, 253).

Ве ли ки кор по ра тив ни скан да ли и Свет ска еко ном ска кри за ука за ли су на
број не сла бос ти сис те ма кор по ра тив ног управ ља ња у сав ре ме ним гло бал ним 
кор по ра ци ја ма у ко ји ма кор по ра тив ни ме наџ мент, ру ко вођен по хле пом, де -
лу је у со пстве ном ин те ре су, за не ма ру јућу ин те ре се ак ци о на ра и оста лих стеј -
кхол де ра. Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ про ши ру је за хте ва ни обим ин фор ма ци ја у
Извеш та ју о по сло ва њу, про пи си ва њем об а ве зе об јав љи ва ња Изја ве о кор по -
ра тив ном управ ља њу за пред узећа одређене прав не фор ме и ве ли чи не. То је
ре зул тат на сто ја ња да се, у са де јству са дру гим ме ра ма, пред упре де ве ли ки
кор по ра тив ни скан да ли. Изја ва о кор по ра тив ном управ ља њу 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 при нци па 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 Извеш тај 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 ме наџ мен та пре ма ква ли та тив ним ка рак те -
рис ти ка ма фи нан сиј ских из веш та ја“ (Ла ле вић-Фи ли по вић, 2014, 64). Будући
да је ак ту ел ни За кон о ра чу но во дству усаг ла ша ван са ра чу но во дстве ним ди -
рек ти ва ма које су пре ста ле да важе, у њему се ни јед ном реч ју не спо ми ње
Извеш тај о кор по ра тив ном управ ља њу. 

А8-Ети ка. „Ети ка је при сут на код про фе си о нал них ра чу но вођа, као и њи -
хо ве со пстве не мис ли и без ње ра чу но во дстве на про фе си ја не може да по сто -
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ји. Она је те мељ мо дер ног про фе си о на лиз ма и пред став ља по на ша ње, теж њу
или одређене ква ли те те који об е ле жа ва ју про фе си ју или про фе си о нал ну осо -
бу. Исто тако, бити до бар про фе си о на лац зна чи ис тов ре ме но об ав ља ти мо -
рал но про фе си о нал ни по сао“ (Новићевић, 2011, 349). Ако се зна чај ети ке за
про фе си о нал не ра чу но вође схва та на пре тход ни на чин, а за тим ана ли зи ра ак -
ту ел на за кон ска ре гу ла ти ва, јас но је да идеј ни твор ци но вих за кон ских ре ше -
ња, из њима зна них раз ло га, за о би ла зе ову про бле ма ти ку. На и ме, у За ко ну о
ра чу но во дству уопште се не спо ми ње реч ети ка. Истов ре ме но, За кон о ре ви -
зи ји го во ри о Ко дек су про фе си о нал не ети ке ре ви зо ра, не спо ми њући ети ку
професионалних рачуновођа које пружају услуге вођења пословних књига и
састављања финансијских извештаја. То није у сагласности са IFAC-овим
Етичким кодексом. 

На и ме, Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа (IFAC) је у мар ту 2004. го ди -
не об ја ви ла Изја ву о члан ским об а ве за ма која се при ме њу је на све орга ни за -
ци је чла ни це IFAC-a. У че твртом ста ву о члан ским об а ве за ма, под на зи вом
Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође, између оста лог пише: „Орга ни -
за ци је чла ни це мо ра ју да раде на увођењу и при ме ни IFAC-ovoг Етич ког
кодек са за про фе си о нал не ра чу но вође. У окви ру ових ак тив нос ти орга ни за ци -
ја чла ни ца IFAC-a има об а ве зу да ре дов но ажу ри ра и об јав љу је пре во де Етич -
ког ко дек са и учи ни га дос туп ним свим чла но ви ма“ (Глас ра чу но вођа, 2016,
94). Ни јед ној орга ни за ци ји – чла ни ци нити њи хо вим чла но ви ма - про фе си о -
нал ним рачуновођама није дозвољено да примењују мање строге стандарде
од стандарда дефинисаних IFAC-овим Етичким кодексом. 

А9-Праћење, дис цип ли но ва ње и тре нин зи. Про фе си о нал не асо ци ја ци -
је ра чу но вођа чла ни це IFAC-а, укљу чу јући и Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра,
има ју члан ску об а ве зу да при ме не сис тем и про це ду ре ис тра жи ва ња по на ша -
ња про фе си о нал них ра чу но вођа, укљу чу јући де лот во ран ме ха ни зам вођења
дис цип лин ских по сту па ка у свим слу ча је ви ма крше ња етич ких и про фе си о -
нал них стан дар да од стра не по је ди нач них чла но ва – про фе си о нал них ра чу -
но вођа. Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа ин сис ти ра да се овим про це ду -
ра ма пред ви ди могућност губ ље ња пра ва бав ље ња стру ком, од но сно пра ва
пру жа ња про фе си о нал них услу га. Пос то ја ње овак вог сис те ма има за циљ
заштиту клијената и других заинтересованих страна и јавно доказује
одлучност професионалних организација да штите јавни интерес.

3. Иден ти фи ко ва ње кључ них от во ре них пи та ња 
ак ту ел не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве и прак се

Анализа за ко но дав ног и ре гу ла тор ног окви ра фи нан сиј ског из веш та ва -
ња у Ре пуб ли ци Срби ји омо гућила нам је да иден ти фи ку је мо нека не ре ше на
пи та ња у овој об лас ти и број не про бле ме који из тога про ис ти чу у пракси. То
су следећа питања:
1) Не у саг ла ше ност ак ту ел ног за ко но дав ног и ре гу ла тор ног окви ра са ди -

рек ти ва ма Европ ске уни је. Мис ли мо, пре све га, на ра чу но во дстве ну
Ди рек ти ву 2013/34/ЕУ, Осму ди рек ти ву, као и Уред бу 1606/2002/ EC.
Осим тога, међуна род на про фе си о нал на ре гу ла ти ва која се ко рис ти
код нас није усаг ла ше на са ак ту ел ним сад ржа јем ме ђу на род не про фе -
си о нал не ре гу ла ти ве (не а дек ват ни пре во ди МРС/ МСФИ, ве ли ко каш -
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ње ње у њи хо вом пре вођењу, не дос та так пре во да не ких кључ них
IFAC-ових стан дар да и ко дек са). У струч ној ли те ра ту ри зе ма ља са раз -
ви је ном ра чу но во дстве ном и ре ви зор ском тра ди ци јом по сто је број не
сту ди је које ука зу ју на то да на ве де на ев роп ска и међуна род на про фе -
си о нал на ре гу ла ти ва и њи хо ва адек ват на при ме на пред став ља ју је дан
од важ них пред усло ва ви со кок ва ли тет ног и транс па рен тног фи нан -
сиј ског из веш та ва ња. Отва ра се пи та ње: како по стићи кон сен зус кључ -
них учес ни ка о не опход нос ти ре фор ме за ко но дав ног и ре гу ла тор ног
окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња, с об зи ром на ди ја мет рал но суп рот -
не ста во ве које неки од њих за сту па ју?

2) Сис тем фи нан сиј ског из веш та ва ња у на шој зем љи под ло жан је чес -
тим из ме на ма и до пу на ма, што опте рећује при вред не суб јек те ди -
рек тним и ин ди рек тним трош ко ви ма при ла гођава ња но вим
ре ше њи ма (нови про гра ми за књи же ње у фи нан сиј ском ра чу но во -
дству и за из ра ду фи нан сиј ских из веш та ја, трош ко ве об уке кад ро ва,
трош ко ви инструк тив не ли те ра ту ре и дру ги пра тећи трош ко ви).
Није спор но да за кон ска и нор ма тив на ре гу ла ти ва мора да се мења
ради праћења ев роп ских и свет ских трен до ва, а са ци љем стал ног
унап ређења. Међутим, фи нан сиј ски из веш та ји су, не пот реб но, све
сло же ни ји и ком пли ко ва ни ји и у суп рот нос ти су са сав ре ме ним
трен до ви ма. Па ра док сал но је да смо пре пет на ес так го ди на, пре ма
оце ни мно гих ау то ра, има ли бољи сис тем фи нан сиј ског из веш та ва -
ња него да нас. Не га тив не ре пер ку си је овог ста ња су до но ше ње по -
греш них одлу ка од стра не по сто јећих и по тен ци јал них ин вес ти то ра
и оста лих стеј кхол де ра, укљу чу јући и Вла ду и њене аген ци је. Дис ку -
си је на број ним округ лим сто ло ви ма, одржа ним у Прив ред ној ко мо -
ри Срби је, по ка зу ју да домаћи и стра ни ин вес ти то ри не ма ју
раз уме ва ње за ад ми нис тра тив не ба ри је ре и трош ко ве који на ста ју
услед чес тих из ме на за кон ских про пи са. Пос тав ља се пи та ње: који је
пут и на чин да се у Ре пуб ли ци Срби ји кре и ра ста би лан, ква ли те тан и 
стра ним и домаћим ин вес ти то ри ма пре поз нат љив сис тем фи нан сиј -
ског из веш та ва ња?

3) За кон о ра чу но во дству се уопште не бави про бле ма ти ком фи нан сиј -
ских из веш та ја јав ног сек то ра. Про цес фи нан сиј ског из веш та ва ња у
јав ном сек то ру је за сно ван на два под за кон ска акта (Уред ба о бу џет -
ском ра чу но во дству из 2009. го ди не и Уред ба о при ме ни Међуна род -
них стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња за јав ни сек тор из 2010.
го ди не). У са даш њем, као и у пре тход ном за кон ском и ре гу ла тор ном
окви ру, по сто ји дек ла ра тив но опре де ље ње за при ме ну Међуна род них
ра чу но во дстве них стан дар да за јав ни сек тор. Међутим, Ми нис та -
рство још увек није пре ве ло стан дар де нити је дало упућива ње на зва -
нич ни пре вод Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је. Због тога се
фи нан сиј ско из веш та ва ње у јав ном сек то ру врши на не тран спа рен -
тан на чин, при ме ном под за кон ских ака та који се ме ња ју из го ди не у
го ди ну, што от е жа ва упо ре ди вост у вре ме ну. Држав на ре ви зор ска ин -
сти ту ци ја, као не за вис но над зор но тело, има озбиљ них про бле ма у
раду из пре тход но на ве де них раз ло га. Кру ци јал но от во ре но пи та ње
је: ко јим то ин те рес ним гру па ма у Срби ји одго ва ра ова кав сис тем фи -
нан сиј ског из веш та ва ња у јавном сектору?
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4) Делотвор на не за вис на ек стер на ре ви зи ја фи нан сиј ских из веш та ја је
га ран ци ја њи хо вог ква ли те та. Важи и об рну то – не про фе си о нал но и
не е тич ки об ав ље на ре ви зи ја има за по сле ди цу фи нан сиј ске из веш -
та је сум њи вог ква ли те та. То су, на дра ма ти чан на чин, по ка за ли ве -
ли ки кор по ра тив ни скан да ли на раз међи два века. Пре циз ни је
ре че но, ако ек стер на ре ви зи ја није ефи кас на и функ ци о нал на, на ста -
ју број не не га тив не по сле ди це у сис те му фи нан сиј ског из веш та ва -
ња, чија те жи на се мери ви си ном из губ ље не имо ви не и бро јем
из губ ље них рад них мес та. Истов ре ме но, ин вес ти то ри губе по ве ре -
ње у кре ди би ли тет ре ви зор ских из веш та ја. Узроч но-по сле дич но, то
се не га тив но одра жа ва на рад фи нан сиј ског тржиш та. У том смис лу,
у првој де це ни ји 21 века Сје ди ње не Америчке Држа ве, Међуна род на
фе де ра ци ја ра чу но вођа и ин сти ту ци је Европ ске уни је усво ји ле су за -
кон ску и про фе си о нал ну ре гу ла ти ву која тре ба да об ез бе ди по вра -
так из губ ље ног по ве ре ња ин вес ти то ра и оста лих стеј кхол де ра у
миш ље ње не за вис не ре ви зи је. 
Анализа из врше на у пре тход ном делу рада по ка зу је да За кон о ре ви -
зи ји из 2013. го ди не није усаг ла шен са међуна род ном и ев роп ском ре -
ви зор ском ре гу ла ти вом и прак сом. Отво ре но је пи та ње да ли Ко мо ра
овлашћених ре ви зо ра као па рад ржав на ин сти ту ци ја има ка па ци те те
и овлашћења да реши на го ми ла не про бле ме у овој об лас ти. По себ но
скрећемо паж њу на ем пи риј ско ис тра жи ва ње које не двос мис ле но по -
тврђује оли го пол ски по ло жај че ти ри ве ли ке стра не ре ви зор ске фир -
ме: „Узи ма јући у об зир кон цен тра ци ју тржиш ног учешћа `ве ли ке
чет вор ке` по ви си ни по слов ног при хо да и бро ју за кљу че них ре ви зиј -
ских ан гаж ма на, може се за кљу чи ти да оли го пол но тржиш те ре ви зиј -
ских услу га у Ре пуб ли ци Срби ји ка рак те ри ше до ми на ци ја `ве ли ке
чет вор ке` са ре ла тив но ви со ким це на ма ре ви зор ских услу га“ (Ми -
јић,К., Јакшић,Д., &Ву ко вић Б., 2014, 128). Очиг лед но је да овак ва си ту -
а ци ја одго ва ра „ве ли кој чет вор ки“, пре ма чи јој мери је кро јен
ак ту ел ни За кон о ре ви зи ји.

5) Ети ка про фе си о нал них ра чу но вођа и про фе си о нал них ре ви зо ра, као и
сна жан над зор ни и дис цип лин ски ме ха ни зам про фе си о нал не на ци о -
нал не орга ни за ци је ра чу но вођа и ре ви зо ра, усаг ла шен са IFAC-овим
етич ким за хте ви ма је дан је од бит них пред усло ва ви со кок ва ли тет ног
и транс па рен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња. С тим у вези, тре ба
истаћи да је ак ту ел ни За кон о ра чу но во дству иг но ри ше про фе си о нал -
не ра чу но вође и про фе си о нал ну орга ни за ци ју, Са вез ра чу но вођа и ре -
ви зо ра Срби је, уз об раз ло же ње да се ради о ли бе ра ли за ци ји тр жиш та
ра чу но во дстве них услу га. Искус тва зе ма ља у тран зи ци ји и зе ма ља кан -
ди да та за чла нство у ЕУ де тек ту ју број не не га тив не кон сек вен це овог
„ква зи-ли бе рал ног“ при сту па. 

Овим за врша ва мо спи сак кључ них от во ре них пи та ња, не због тога што
смо исцрпли лис ту, него због про стор ног огра ни че ња овог рада. Очиг лед но је
да су про бле ми у об лас ти фи нан сиј ског из веш та ва ња у Ре пуб ли ци Срби ји ви -
шес тру ки и озбиљ ни. Њихо во де це ниј ско за пос тав ља ње, пре све га, од стра не
Вла де и над леж ног ми нис та рства, доп ри не ло је не за до во ља ва јућем ква ли те -
ту фи нан сиј ских из веш та ја и об ав ље них ре ви зи ја. Ло гич но је да се не ква ли -
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тет на и не по уз да на ин фор ма ци о на осно ва не по вољ но одра жа ва на ква ли тет
по слов них одлу ка по сто јећих и по тен ци јал них ин вес ти то ра, оста лих ек стер -
них и ин тер них стеј кхол де ра, укљу чу јући Вла ду и њене аген ци је. Из на ве де -
них раз ло га, као пред лог за раз миш ља ње и при лог јав ној рас пра ви, у делу
рада који следи указаћемо на потенцијалне стратешке правце развоја система 
финансијског извештавања у функцији привредног опоравка.

4. Стра тешки прав ци раз во ја фи нан сиј ског из веш та ва ња 
у функ ци ји при вред ног опо рав ка

У пре тход ним раз мат ра њи ма иден ти фи ко ва ли смо неке кључ не не дос -
тат ке сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња у Ре пуб ли ци Срби ји. До но ше ње но -
вог За ко на о ра чу но во дству пред став ља ло је при ли ку да се ство ри нови ре гу -
ла тор ни оквир усаг ла шен са прав ним те ко ви на ма Европ ске уни је и гло бал -
ном про фе си о нал ном ре гу ла ти вом. Умес то да се ова при ли ка ис ко рис ти и, то -
ком јав не рас пра ве, при хва ти „Ини ци ја ти ва Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра
Срби је и Удру же ња пру жа ла ца ра чу но во дстве них услу га за унап ређење сис -
те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња“ (коју су под ржа ли Еко ном ски фа кул тет
Уни вер зи те та у Бе ог ра ду, Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у Нишу, Еко -
ном ски фа кул тет Су бо ти ца Уни вер зи те та у Но вом Саду, Еко ном ски фа кул тет
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, Уни вер зи тет Син ги ду нум у Бе ог ра ду, Уни вер зи -
тет Прив ред на ака де ми ја у Но вом Саду, Educons University y Срем ска Ка ме ни -
ца, Инсти тут за ра чу но во дство и ре ви зи ју - Бе ог рад, Асоцијација ин тер них ре -
ви зо ра Срби је и Друш тво про фе си о нал них про це ни те ља), за кон је усво јен по
хит ном по ступ ку и са бројним „конструкционим“ грешкама. Ради њиховог
отклањања, суду стручне јавности излажемо концепт потенцијалних стра те -
гиј ских праваца развоја финансијског извештавања у функцији привредног
опоравка.

По ла зећи од пре тход них раз мат ра ња, смат ра мо да на јкас ни је до кра ја ове
го ди не тре ба по кре ну ти про це ду ру за из ра ду но вог За ко на о ра чу но во дству и
ре ви зи ји. По лаз ну осно ву за јав ну рас пра ву тре ба да пред став ља Пред лог за -
ко на Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је (Глас ра чу но вођа, 2013,4-39). Ово
због тога што је њи хов пред лог под ржан од стра не про фе си о нал них ра чу но -
вођа, ра чу но во дстве не ака дем ске за јед ни це и број них ре ле ван тних стру ков -
них удру же ња. Истов ре ме но, до не ти одлу ку о име но ва њу Експе ртске рад не
гру пе за ре фор му ра чу но во дстве ног сис те ма. Гру па мора да об ухва та ек спер -
те из Ми нис та рства фи нан си ја, На род не бан ке Срби је, Ко ми си је за хар ти је од
вред нос ти, ра чу но во дстве не ака дем ске за јед ни це, СРРС, Ко мо ре овлашћених
ре ви зо ра и других институција и организација заинтересованих за ква ли тет
финансијског извештавања.

Рад на гру па би мо ра ла да има от во ре ну под ршку Вла де Ре пуб ли ке Срби је.
С тим у вези тре ба истаћи да је пре осам го ди на про фе сор Шевић на пи сао:
“Није кас но да се ко руп ци ја ели ми ни ше у зем љи која је била одсе че на од све та
више од де сет го ди на, али си гур но је не опход но помоћи они ма који су били ту
и оште ти ли само тки во ра чу но во дстве не и ре ви зор ске про фе си је – да оду и
раде не што дру го; по могућству мање штет но. Али то је за да так Вла де, а не
про фе си је, по што чак и лоше на пи са ни ак ту ел ни српски За кон о ра чу но во -
дству и ре ви зи ји (из 2006. го ди не – М.С.) може из гле да ти као било шта осим
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оно га што се ње го вим на зи вом су ге ри ше. И као та кав, ни ма ло не по ма же при -
бли жа ва њу Срби је ЕУ, баш на про тив“ (Шевић 2008, стр. 17). Анализа но вог За -
ко на о ра чу но во дству и сте пе на ње го ве усаг ла ше нос ти са Ди рек ти вом
2013/34/ЕУ, чини претходни цитат актуелним, као што и у мају 2008. године,
када је изложен на традиционалном симпозијуму СРРС.

Само ако има под ршку ак ту ел не Вла де Ре пуб ли ке Срби је, Ми нис та рства
фи нан си ја, Рад на гру па би мог ла зна чај но да доп ри не се ре фор ми на ци о нал -
ног ра чу но во дстве ног сис те ма. Сво јом ак тив ном уло гом она тре ба да про пра -
ти најзначајније реформске кораке. То су: 
= из ра да стра те ги је раз во ја ра чу но во дства и ре ви зи је у на ред ном пе то го -

диш њем пе ри о ду (уз ува жа ва ње: Прог ра ма еко ном ских ре фор ми и при -
вред ног опо рав ка, нове ра чу но во дстве не ди рек ти ве ЕУ, но вог Окви ра за
при пре му и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја, но вих МСФИ, дос тиг -
ну тог ни воа кон вер ген ци је између МРС/МСФИ и ди рек ти ва ЕУ, као и
између МРС/МСФИ и US GAAP);

= усва ја ње но вог За ко на о ра чу но во дству и ре ви зи ји, као про пис који у це -
ли ни ре гу ли ше све фазе про це са фи нан сиј ског из веш та ва ња и це ли ну
ра чу но во дстве но-ре ви зор ске про фе си је. До не ти нове под за кон ске акте
о фор ми и сад ржи ни фи нан сиј ских из веш та ја, ко ји ма се кон кре ти зу ју би -
лан сне шеме из МСФИ, од но сно из Ди рек ти ве 2013/34/EU. На осно ву
њих кон ци пи ра ти кон тни оквир;

= ком по но ва ње кон зис тен тног из веш тај но-ре гу ла тор ног окви ра који об -
ухва та: а) Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из веш та ва ња - за ве ли -
ка пред узећа, пред узећа која сас тав ља ју кон со ли до ва не фи нан сиј ске из -
веш та је и која су ко ти ра на на зва нич но при зна тим бер за ма, као и за
пред узећа од јав ног ин те ре са не за вис но од њи хо ве ве ли чи не, б) МСФИ за 
МСП за све при вред не суб јек те који спа да ју у мик ро, мала и сред ња пред -
узећа, пре ма кри те ри ју ма пре пи са ним из Ди рек ти ве 2013/34/ЕУ, ц)
Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из веш та ва ња за јав ни сек тор за
ен ти те те из јав ног сек то ра. Уки ну ти Пра вил ник о на чи ну при зна ва ња,
вред но ва ња, пре зен та ци је и об е ло да њи ва ња по зи ци ја у по је ди нач ним
фи нан сиј ским из веш та ји ма мик ро и дру гих прав них лица. Свес ти
могућност вођења по слов них књи га по сис те му про стог књи го во дства
на ми ни ма лан број при вред них субјеката;

= унап ређива ње кор по ра тив ног из веш та ва ња ува жа ва њем за хте ва Ди -
рек ти ве 2013/34/ЕУ ве за них, по ред оста лог, за Извеш тај о по сло ва њу,
Извеш тај о кор по ра тив ном управ ља њу и Извеш тај о плаћањи ма Вла да -
ма;

= из ра да про гра ма раз во ја ра чу но во дстве не про фе си је и ре ви зор ске про -
фе си је, по чев од про мптног враћања не устав но оду зе тих зва ња до им -
пле мен та ци је свих већ на ве де них до ку ме на та Међуна род не фе де ра ци је
ра чу но вођа ве за них за при ступ про фе си ји, кон ти ну и ра ну еду ка ци ју,
кон тро лу ква ли те та и про фе си о нал ну етику;

= враћање овлашћења Са ве зу ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, који је пу ноп -
рав ни члан Међуна род не и Европ ске фе де ра ци је ра чу но вођа;

= ства ра ње усло ва за при ме ну Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар -
да за јав ни сек тор у јав ном сек то ру;
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= уки да ње об а ве зе по себ ног дос тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја за ста -
тис тич ке по тре бе. Увођење је ди нстве ног дос тав ља ња фи нан сиј ских из -
веш та ја за све по тре бе. Рок за дос тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја тре -
ба да буде крај феб ру а ра на ред не го ди не за из веш та је из пре тход не;

= фор ми ра ње За јед ни це ка тед ри за ра чу но во дство и ре ви зи ју са ци љем
унап ређења на став них пла но ва и про гра ма основ них ака дем ских, мас -
тер и док тор ских сту ди ја из овог на учног под руч ја. 

Зак љу чак

То ком 2013. го ди не Че тврта и Сед ма ди рек ти ва су за ме ње не ди рек ти вом
2013/34/ЕУ. Основ на ин тен ци ја но во усво је не ди рек ти ве је сма ње ње трош ко -
ва фи нан сиј ског из веш та ва ња мик ро, ма лих и сред њих пред узећа, као и ства -
ра ње усло ва за њи хо во укљу че ње у то ко ве ин тер на ци о на ли за ци је. Нека ре ше -
ња сад ржа на у тек сту Ди рек ти ве от кла ња ју по след ње пре пре ке за при ме ну
МСФИ за МСП у Европ ској уни ји. На тај на чин при во ди се кра ју про цес гло бал -
не хар мо ни за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња у ЕУ за по чет Ре гу ла ти вом
1606/2002/ЕУ по ко јој је при ме на МРС/МСФИ по ста ла об а вез на за јав на ак ци -
о нар ска друш тва чије акције се котирају на берзи и која састављају кон со ли -
до ва не финансијске извештаје, почев од 1.1.2005. године.

У исто вре ме, у јулу 2013. го ди не, у Ре пуб ли ци Срби ји усво јен је нови За -
кон о ра чу но во дству и За кон о ре ви зи ји, као и већи број под за кон ских акта
не опход них за ње го во спро вођење. Нова ре гу ла ти ва није у саг лас нос ти са
ди рек ти ва ма ЕУ и међуна род ном про фе си о нал ном ре гу ла ти вом. Због тога
је не опход но ре ди зај ни ра ти ове про пи се, како би се спре чи ле штет не по -
сле ди це њи хо ве даље при ме не. Овим по те зом над леж ни држав ни орга ни
от во ри ли би про стор за ре фор му сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња у Ре -
пуб ли ци Срби ји.

Има јући у виду пред сто јеће от ва ра ње но вих по глав ља, и с тим у вези об а -
ве зе Ре пуб ли ке Срби је као кан ди да та за чла нство у Европ ској уни ји, Вла да
која буде фор ми ра на по сле ово го диш њих ап рил ских из бо ра тре ба ло би да
под ржи из ра ду струч но уте ме ље не стра те ги је раз во ја на ци о нал ног сис те ма
фи нан сиј ског из веш та ва ња и раз во ја ра чу но во дстве не про фе си је, као важ не
по чет не ре фо рмске по те зе у овој об лас ти. Ре фор ма ра чу но во дства може успе -
ти само ако по сто ји доб ра са рад ња и по тпу на син хро ни за ци ја ак тив нос ти
држав них орга на, про фе си о нал них ра чу но во дстве них и ре ви зор ских орга ни -
за ци ја, ра чу но во дстве не ака дем ске за јед ни це, Удружења пружалаца ра чу но -
во д стве них услуга, представника корисника рачуноводствених и ре ви зо р -
ских услуга и осталих стејкхолдера.
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мр Рада
СТОЈАНОВИЋ*

Ди вер ген ци ја 
ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве

у Срби ји у од но су на
гло бал ну ре гу ла ти ву

Ре зи ме

Фи нан сиј ско из веш та ва ње које је у на јвећој могућој мери усаг ла ше но са ре гу ла -
тор ним осно ва ма из веш та ва ња при хваћеним на гло бал ном ни воу, об ез беђује
по узда не ин фор ма ци је за ко рис нике фи нан сиј ских из веш та ја ши ром све та и
пред став ља основ за об ли ко ва ње прав ца и ди на ми ке раз во ја сав ре ме них при -
вред них то ко ва.

На ме ра овог рада је по ку шај ука зи ва ња на уда ља ва ње ак ту ел не ра чу но во -
дстве не ре гу ла ти ве у Срби ји у од но су на гло бал ну ра чу но во дстве ну ре гу ла ти ву
и на по сле ди це так вог ста ња. У том смис лу, у раду се на јпре по ла зи од основ них
еле ме на та гло бал не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве која по спе шу је ин тер на ци о -
на ли за ци ју по сло ва ња, пре ко при ка за ра чу но во дстве не прак се за сно ва не на
МСФИ и US GAAP, до пред став ља ња основ них ка рак те рис ти ка Ди рек ти ве
2013/34 ЕУ. Саг ле да ва ње фак то ра који ути чу на раз вој ра чу но во дства у дру гим 
зем ља ма може да доп ри не се бо љој про це ни могућнос ти и огра ни че ња гло бал не 
и ре ги о нал не хар мо ни за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња. Пос ле тога у раду је
указано на одли ке ра чу но во дстве не за кон ске ре гу ла ти ве у Срби ји и њену ди вер -
ген ци ју у од но су на гло бал ну ре гу ла ти ву, као и ефек те те ре гу ла ти ве на еко -
ном ску ак тив ност у Срби ји.

Кључ не речи: ре гу ла тор ни оквир фи нансијског из веш та ва ња, МСФИ, МСФИ за
МСЕ, US GAAP, Ди рек ти ве ЕУ, За кон о ра чу но во дству.

УДК 340.137:657(497.11)
Прег лед ни на учни рад

*) Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, Бе ог рад, e-mail: stojanovicr@srrs.rs
Прим ље но: 22.04.2016. Прих ваћено 03.05.2016.



Увод
Нор ма тив но ре гу ли са ње ра чу но во дстве но-ин фор ма ци о ног сис те ма под -

ра зу ме ва скуп за кон ских, про фе си о нал них и ин тер них нор ми ко ји ма се
уређује под руч је ко ји ма се ре гу ли ше об ласт ра чу но во дстве но-ин фор ма ци о -
ног сис те ма, на осно ву ко јих се врши еви ден ти ра ње по слов них транс акција,
са чи ња ва ју фи нан сиј ски из веш та ји, мере оства ре ни ре зул та ти учес ни ка на
тржиш ту и врши ана ли за фи нан сиј ских из веш та ја са ци љем до но ше ња по -
слов них одлука.

Раз ли ке при сут не у фи нан сиј ском из веш та ва њу раз ли чи тих зе ма ља по -
сле ди ца су раз ли ка у: прав ним сис те ми ма, из во ри ма фи нан си ра ња, опо ре зи -
ва њу, зна ча ју ра чу но во дстве не про фе си је, ни воу еко ном ског раз во ја, сте пе ну
раз во ја ра чу но во дстве не те о ри је и сте пе на и об ли ка спо љаш њих ути ца ја. Код
не ких од на ве де них чи ни ла ца по сто ји ви сок сте пен ко ре ла ци је, који је на ро -
чи то из ра жен у окви ру ан гло сак сон ских зе ма ља, као и на ни воу зе ма ља са
кон ти нен тал но-ев роп ским сти лом ра чу но во дства. 

1. Ра чу но во дстве ни ре гу ла тор ни оквир на гло бал ном пла ну 
При саг ле да ва њу на ци о нал них ра чу но во дстве них сис те ма уочљи ве су

раз ли ке између на ци о нал них ра чу но во дстве них сис те ма кон ти нен тал но-ев -
роп ских зе ма ља и ан гло сак сон ских зе ма ља. Ком па ра тив ни пре глед одли ка
ових два ју ра чу но во дстве них сис те ма илус тро ван је Прег ле дом 11, у чи јем
првом делу се ука зу је на ути цај друш тве но-еко ном ског окру же ња на ра чу но -
во дстве ни сис тем, а за тим се ука зу је на раз ли ке у смис лу ра чу но во дстве них
при нци па, ци ље ва ра чу но во дства, утврђива ња не рас по ређеног до бит ка и
ути ца ја опо ре зи ва ња ре зул та та на фи нан сиј ско извештавање. 

Прег лед 1 - Друш тве но-еко ном ског окру же ње 
и ра чу но во дстве ни сис тем

Кон ти нен тал но-ев роп ски 
ра чу но во дстве ни системи

Англо-сак сон ски 
ра чу но во дстве ни сис те ми

Тржиш та 
ка пи та ла 

Ка пи тал углав ном об ез беђује бан кар ски
сек тор

Ка пи тал се углав ном при бав ља по сре -
дством бер зи

Кул ту ра Ко лек ти ви зам Инди ви ду а лис тич ка

Прав ни 
сис тем 

Ути цај ко ди фи ко ва ног пра ва; за кон об ез -
беђује де таљ на ра чу но во дстве на пра ви ла 

До ми ни ра об и чај но пра во

По рес ки 
сис тем 

Фи нан сиј ско ра чу но во дство и опо ре зи ва -
ње су тес но по ве за ни 

По рес ка пра ви ла не ути чу на прак су 
фи нан сиј ског ра чу но во дства 

Ци ље ви 
фи нан сиј ског 
из веш та ва ња

Опрез но одме ра ва ње га ран тне суп стан це Исти нит и фер при каз 
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1) При ла гођено пре ма: Walton P., Haller A. and Raffournier B. 2003, International Accounting, Second
Edition, Thomson Learning, p. 8



При мар ни ко рис -
ни ци  фи нан сиј -
ских из веш та ја 

Кре ди то ри, по рес ке влас ти, ин вес ти то ри Зна чај ни ин вес ти то ри

Ра чу но во дстве ни 
при нци пи

До ми на ци ја при нци па опрез нос ти и 
ути цај опо ре зи ва ња на фи нан сиј ско ра чу -
но во дство сма њу ју ко рис ност фи нан сиј -
ских из веш та ја за до но ше ње одлу ка

Пош те но при ка зи ва ње, ис ти ни та и фер
пре зен та ци ја

Обим об е ло да њи -
ва ња

Скло ност ка ма њем об и му об е ло да њи -
ва ња

Скло ност ка већем об и му об е ло да њи -
ва ња

Разуђеност ра чу -
но во дстве них 
по ли ти ка

Зна чај на могућност из бо ра у смис лу при -
зна ва ња и вред но ва ња став ки 

Го то во да не по сто ји могућност из бо ра у
смис лу при зна ва ња и вред но ва ња став ки 

Утврђива ње 
до бит ка за 
рас по де лу

Опрез но утврђива ње до бит ка
= при нцип кон зер ва ти ви за ма
= огра ни че ње рас по де ле до бит ка
= скло ност ка већим скри ве ним ре зер -

ва ма

Обра чун ре зул та та:
= по ште на и фер пре зен та ци ја
= до ми ни ра ње об ра чун ске осно ве
= не по сто је огра ни че ња за рас по де лу

до бит ка
= сло ност ка ма њем из но су скри ве них

ре зер ви
Ре зер ве из 
до би ти 

Зах те ва не од стра не за ко но дав ца Дис кре ци о не

Извеш тај о нов -
ча ним то ко ви ма 

Није об а ве зан Оба ве зан

По рес ка осно ви ца 
за опо ре зи ва ње
до би ти

Зна ча јан уза јам ни ути цај опо ре зи ва ња и
фи нан сиј ског ра чу но во дства

Не по сто ји уза јам ни ути цај опо ре зи ва ња
и фи нан сиј ског ра чу но во дства

При ме ри зе ма ља
Бел ги ја, Не мач ка, Фран цус ка, Грчка,
Јапан, Пор ту га ли ја, Швај цар ска

Аустралија, Ве ли ка Бри та ни ја, Исланд,
Ка на да, Нови Зе ланд, Хо лан ди ја, Син га -
пур, САД

Не за вис но од чи ње ни це да се ра чу но во дство и фи нан сиј ско из веш та ва ње
да нас углав ном за сни ва ју на прак си ан гло сак сон ских зе ма ља, и дру ге зем ље
су дале ва жан доп ри нос раз во ју ра чу но во дства2. Ре гу ла тор ни окви ри фи нан -
сиј ског из веш та ва ња који има ју до ми нан тну уло гу на гло бал ном ни воу су:
Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди, од но сно, Ме ђуна род ни стан дар ди 
фи нан сиј ског из веш та ва ња (МРС/МСФИ) и Аме рички општеп рих ваћени при -

Р. СТОЈАНОВИЋ, ДИВЕРГЕНЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ
У СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ГЛОБАЛНУ РЕГУЛАТИВУ 75

2) На при мер, Ита ли ја. Још у ста ром Риму по сто ја ле су одређене фор ме ра чу но во дства, а у пет на ес -
том веку ита ли јан ски гра до ви били су водећи у трго ви ни, па тиме и у ра чу но во дству, од када да -
ти ра двој но ра чу но во дство које се пре не ло и у дру ге де ло ве све та. Ве ли ка Бри та ни ја је у де вет -
на ес том веку пре узе ла вођство у ра чу но во дству, за које је ка рак те рис ти чан и раз вој
ра чу но во дстве не про фе си је у Шкот ској и Енглес кој (где су на ста ле прве про фе си о нал не ра чу но -
во дстве не асо ци ја ци је); пра те их САД, где је на стао Амерички ин сти тут сер ти фи ко ва них јав них
ра чу но вођа (American Istitute of Certified Public Accountants - AICIPA), који је да нас на јвећа асо ци ја -
ци ја овог типа у све ту.



нци пи (US GAAP3). По ред на ве де них стан дар да, у Евро пи ре гу ла тор ни оквир
фи нан сиј ског из веш та ва ња чине и Ди рек ти ве ЕУ, чији циљ је хар мо ни за ци ја
про це са фи нан сиј ског из веш та ва ња, пре све га, на је ди нстве ном ев роп ском
тржишту. 

1.1. Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског из веш та ва ња

Про фе си о нал на ра чу н овдстве на ре гу ла ти ва и са мо ре гу ла тив ни по ступ -
ци ње ног до но ше ња и при ме не у над леж нос ти су ра чу но во дстве не про фе си је,
орга ни зо ва не на гло бал ном, ре ги о нал ном и на ци о нал ном ни воу. Одбор за
Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де (IASB)4 сво ју ак тив ност спро во ди у
окви ру Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа са ци љем повећања сте пе на за -
шти те ин те ре са ин вес ти то ра и ства ра ња усло ва за фер кон ку рен ци ју на фи -
нан сиј ским тржиш ти ма; он об ли ку је ре гу ла ти ву фи нан сиј ског из веш та ва ња
у кон ти ну и те ту пу тем де фи ни са ња ком плет ног сета фи нан сиј ских из веш та ја
на ши рој осно ви (че ти ри та бе лар на фи нан сиј ска из веш та ја и на по ме не уз фи -
нан сиј ске из веш та је). Сврха на ве де них ак тив нос ти је об ез беђива ње по узда -
них ин фор ма ци ја ре ле ван тних за до но ше ње по слов них одлу ка ко рис ни ка фи -
нан сиј ских из веш та ја и повећање сте пе на хар мо ни за ци је фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. Хар мо ни за ци ја фи нан сиј ског из веш та ва ња по спе шу је се
повећањем бро ја стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња5 и ре ви ди ра њем ра -
ни је до не тих стан дар да са ци љем сма ње ња пра ва из бо ра сад ржа ног у њима,
као и за ме ном ра ни је до не тих стан дар да но вим стан дар ди ма фи нан сиј ског
из веш та ва ња6. При ме на стан дар да под ра зу ме ва јав ност фи нан сиј ских из -
веш та ја, као и бит но из ме њен при ступ ме наџ мен та који се сас то ји у учес тво -
ва њу у до но ше њу ин тер не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве, од но сно ра чу но во -
дстве них по ли ти ка и у об јав љи ва њу фи нан сиј ских из веш та ја. Дос лед ност
при ме не МСФИ је основ на де тер ми нан та упо ре ди вос ти фи нан сиј ских из веш -
та ја; у том смис лу ди рек тна при ме на МСФИ, од но сно МСФИ за МСЕ, умес то до -
но ше ња на ци о нал не ва ри јан те ових стан дар да7, обезбеђује већи степен
упоредивости.

Актуелно ста ње у све ту у вези са при ме ном МСФИ8 илус тру је Прег лед 2, на
осно ву ко јег се уоча ва да од по смат ра них 174 на ци о нал них за ко но дав ста ва у
131 зем љи се при ме њу ју МСФИ (од чега у 96 зе ма ља ова при ме на је об а вез на
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3) Generally Accepted Accounting Principles in United States.

4) До 2002. го ди не Ко ми тет за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де (IASC – International
Accounting Standards Committee).

5) До 2003. го ди не је до нет 41 Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дард (МРС), а тре нут но је у при -
ме ни и 8 Међуна род них стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња (МСФИ). 

6) Струк ту ра ак ту ел них међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да је: 16 Mеђуна род них стан -
дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња (IFRS), 29 Међуна род на ра чу но во дстве на стан дар да (IAS), 11
Ту ма че ња Стал ног ко ми те та за ту ма че ња (SIC), 21 Ту ма че ње Ко ми те та за ту ма че ња међуна род -
ног фи нан сиј ског из веш та ва ња (IFRIC). Тре нут но, у пре ко 130 зе ма ља за хте ва се или доз во ља ва ди -
рек тна при ме на IASB стан дар да за све домаће ком па ни је или је на ци о нал на ре гу ла ти ва усклађена са
овим стан дар ди ма.

7) У сврху упо ре ди вос ти фи нан сиј ских из веш та ја, по треб но је да сва ка не пот пу на при ме на МСФИ
буде јас но на зна че на и кван ти фи ко ва на у на по ме на ма уз фи нан сиј ске из веш та је.

8) http://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-topics/use-of-ifrs, 8. ап рил 2016.



за све лис ти ра не ком па ни је, у 10 зе ма ља се при ме на МСФИ за хте ва само за
неке ен ти те те и у 25 земаља је дозвољена примена МСФИ).

Прег лед 2 - При ме на МСФИ у све ту

Р.број При ме на МСФИ
Број 

на ци о нал них 
за ко но дав ста ва

1. Није доз во ље на 23

2. Доз во ље на је 25

3. Зах те ва на је само за неке ен ти те те 10

4. Зах те ва на је за све ен ти те те 96

5. 
Уку пан број зе ма ља у ко ји ма се при ме њу ју МСФИ, њи хо ва
при ме на је об а вез на за све лис ти ра не ком па ни је 

131

6.
Ре ви зор ским из веш та ји ма из ра жа ва се миш ље ње о томе да ли су 
фи нан сиј ски из веш та ји сас тав ље ни у скла ду са МСФИ 
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Иако при ме на МСФИ пре овлађује у све ту, одређене зем ље, као што је САД,
не желе да се у по тпу нос ти одрек ну сво је на ци о нал не ра чу но во дстве не ре гу -
ла ти ве, већ ра ди је при хва та ју хар мо ни за ци ју и усклађива ње со пстве ног сис -
те ма финансијског извештавања са МСФИ. 

1.2. Амерички општеп рих ваћени ра чу но во дстве ни при нци пи

Амерички општеп рих ваћени ра чу но во дстве ни при нци пи (US GAAP - United
States Generally Accepted Accounting Principles) пред став ља ју на ци о нал не аме -
рич ке стан дар де до не те од стра не Одбо ра за стан дар де фи нан сиј ског из веш -
та ва ња (FASB - Financial Accounting Standards Board). Ови стан дар ди за сни ва ју
се на ком би на ци ји при нци па уни фор мнос ти и флек си бил нос ти, при чему при -
ори тет дају уни фор мнос ти. Фи нан сиј ско из веш та ва ње има ве ли ки зна чај у
ра чу но во дстве ној те о ри ји и прак си САД, што до ка зу је изузетно детаљна
регулатива рачуноводства у односу на остали свет.

Ра чу но во дстве но из веш та ва ње у САД пре вас ход но је усме ре но ка ин вес -
ти то ри ма, па се од фи нан сиј ских из веш та ја за хте ва ју ин фор ма ци је које су
основ за до но ше ње ва ља них по слов них одлу ка. Реч је о Decision use-fulness, Fair 
presentation и Materiality concept тј. о ин фор ма ци ја ма ре ле ван тним за по тре бе
одлу чи ва ња које су пре зен то ва не тако да омо гуће што си гур ни ји увид у фи -
нан сиј ско-еко ном ски по ло жај пред узећа9. 

О пи та њи ма фи нан сиј ског из веш та ва ња одлу чу ју, с јед не стра не, Ко ми си ја за
хар ти је од вред нос ти и бер зе (Securities and Exchange Commission - SEC), коју је осно -
ва ло фе де рал но за ко но да вство и број не ре гу ла тор не ко ми си је, а с дру ге стра не
при ват ни сек тор, од но сно про фе си о нал на ра чу но во дстве на тела, од ко јих се ис ти -
че Амерички ин сти тут овлашћених јав них ра чу но вођа (American Institute of
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9) То су ин фор ма ци је на осно ву ко јих се до но се ин вес ти ци о не и кре дит не одлу ке: ко ји ма се про це -
њу ју будућа при ма ња од ди ви ден ди или ка ма та, као и будући при нос од об вез ни ца пред узећа; о
ру ко во дству тј. ње го вој одго вор нос ти пре ма влас ни ци ма и о фи нан сиј ском успе ху пред узећа. 



Certified Public Accountants - AICPA), за ко но дав на власт у САД нема ди рек тан ути цај
на ра чу но во дстве ну прак су. Стан дар де до но си FASB чија ак тив ност се одви ја у
окви ру AICPA-а, а они по ста ју служ бе но при зна ти у САД чим их одоб ри SEC, што ис -
тов ре ме но зна чи да и њи хо ва при ме на по ста је об а вез на за све ком па ни је под ње -
ном над леж ношћу. Про цес до но ше ња стан дар да од стра не FASB (по чев од 1973.
го ди не до не то је пре ко 100 стан дар да) под ра зу ме ва ком би но ва ње де дук тив ног
те о риј ског при сту па и ути ца ја за сно ва них на по ли тич ком ло би ра њу.

Једно од основ них ра чу но во дстве них пи та ња која су пред мет GAAP стан -
дар да је би лан си ра ње сред ста ва које ка рак те ри ше тра ди ци о нал но схва та ње
ис то риј ских трош ко ва као осно ве ра чу но во дства, као и ра чу но во дстве но на -
че ло на стан ка по слов ног догађаја, које под ра зу ме ва да се при хо ди и до би ци
могу признати само када настане пословна трансакција. 

Прег лед 3 - Слич нос ти и раз ли ке између МСФИ и US GAAP

МСФИ US GAAP

Ра чу но во дстве ни
оквир

Со пстве ни оквир за 
до но ше ње стан дар да

Со пстве ни оквир за 
до но ше ње стан дар да

Кван ти та тив не ка рак -
те рис ти ке фи нан сиј -
ских из веш та ја

Нема раз ли ке Нема раз ли ке

Еле мен ти 
фи нан сиј ских 
из веш та ја 

Имо ви на, об а ве зе, ка пи тал, при хо ди,
рас хо ди

Имо ви на, об а ве зе, ка пи тал, при хо ди,
рас хо ди

Исто риј ски 
тро шак

Основно ра чу но во дстве но на че ло, уз
могућност на кнад ног про це њи ва ња
вред нос ти стал не не ма те ри јал не и ма те -
ри јал не имо ви не и фи нан сиј ских инстру -
ме на та

Искљу чу је могућност по нов ног про це -
њи ва ња, осим за фи нан сиј ске инстру -
мен те који се вред ну ју по фер
вред нос ти

Фи нан сиј ски 
из веш та ји

Сви ен ти те ти мо ра ју да сас тав ља ју је -
ди нстве не фи нан сиј ске из веш та је, који 
су у скла ду са МСФИ

Сви ен ти те ти ре гис тро ва ни код SEC
сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је у
скла ду са US GAAP или у скла ду са
МСФИ, уз услов да нето при ход и ка пи -
тал у на по ме на ма ис ка жу у скла ду са
пре ма US GAAP

Упо ред ни 
под а ци у 
фи нан сиј ским 
из веш та ји ма

Зах те ва ни су за пре тход ну го ди ну
Зах те ва ни су за две го ди не, осим би -
лан са ста ња, где су за хте ва ни под а ци
само за пре тход ну го ди ну 

Фор ма ра чу но во дстве них из веш та ја и тер ми но ло ги ја по зи ци ја у њима
нису ре гу ли са не за кон ским про пи си ма, али је суш ти на из веш та ва ња ут вр ђе -
на AICPA ра чу но во дстве ним стан дар ди ма. Америчке кор по ра ци је сас тав ља ју
три глав на ра чу но во дстве на из веш та ја: би ланс ста ња (Balance Sheet,
Statement of Financial position, Statement of Financial condition); би ланс успе ха
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(Income Statement, Earnings statement, Operations statement)10 и из веш тај о то ко -
ви ма го то ви не (Cash Flow Statement).

По ред на ве де них из веш та ја, ве ли ка прав на лица дос тав ља ју и из веш тај о
по сло ва њу, из веш тај не за вис ног ре ви зо ра, ана ли зу ре зул та та по сло ва ња и
фи нан сиј ске си ту а ци је, из веш тај о ак циј ском ка пи та лу, на по ме не уз фи нан -
сиј ске из веш та је, за тим де се то го диш ње поређење из аб ра них фи нан сиј ских
под а та ка, као и квар тал не под ат ке (њима се об раз ла же пословање ентитета у
сваком кварталу претходне пословне године). 

2. Актуелна ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва у Европ ској уни ји

Ра чу но во дстве ну ре гу ла ти ву у ЕУ чине: Кон цеп ту ал ни оквир фи нан сиј -
ског из веш та вања, МСФИ и МСФИ за МСП, ту ма че ња при ме не ових стан дар да
из да та од стра не IFRIC-а (од но сно SIC-а до 2002. го ди не), као и сва оста ла упу -
тства и смер ни це, МРС за јав ни сек тор, Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је,
Међуна род ни стан дар ди ан га жо ва ња на пре гле ду, Међуна род ни стан дар ди
ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, Међуна род ни стан дар ди
кон тро ле ква ли те та, Међуна род ни стан дар ди еду ка ци је, IFAC-ов Етич ки ко -
декс и ди рек ти ве ЕУ. За ра чу но во дство је пре вас ход но зна чај на Ди рек ти ва
2013/34 ЕУ (Ди рек ти ва)11.

Зах ва љу јући чи ње ни ци да мик ро прав на лица чине око 92%, а мала око 7% 
укуп ног бро ја прав них лица у Евро пи (слич на струк ту ра при сут на је и у по је -
ди нач ним зем ља ма, као и у Срби ји), тренд унап ређења ра чу но во дстве не ре гу -
ла ти ве у ЕУ усме рен је на мала и микро правна лица.

У зем ља ма ЕУ ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва на јчешће се раз ви ја ла у окви ру
про пи са о по сло ва њу прав них лица, од но сно за ко на о трго вач ким друш тви ма.
Ове зем ље има ју на јма ње по јед ну при зна ту про фе си о нал ну асо ци ја ци ју, од но -
сно ни у јед ној зем љи ЕУ ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва није ван де ло ва ња про фе -
си је, нити је у ис кљу чи вој над леж нос ти држа ве и ње них орга на, а у већини зе ма -
ља ЕУ ува жа ва ју се про фе си о нал на зва ња, као што су овлашћени ра чу но вођа – ре -
ви зор, ре ви зор ра чу но во дстве них ис ка за, по рес ки са вет ник и слич но. 

У пре теж ном бро ју зе ма ља ЕУ, ре гу ла тор ни ра чу но во дстве ни оквир за
мале и сред ње ен ти те те уређују на ци о нал ни ра чу но во дстве ни стан дар ди
(про пи си, на че ла) или је при хваћена при ме на МСФИ за МСЕ, док у свим зем ља -
ма ЕУ, без из узет ка, МСФИ пред став ља ју об а ве зу јућу ре гу ла ти ву за ко ти ра -
јуће по слов не суб јек те и за об вез ни ке сас тав ља ња кон со ли до ва них фи нан сиј -
ских из веш та ја. У већини зе ма ља ЕУ не ко ти ра јући ен ти те ти има ју пра во да са -
мос тал но одлу че да ли ће сво је фи нан сиј ске из веш та је сас тав ља ти у скла ду са
МСФИ или у складу са националним рачуноводственим стандардима у које су
уграђени захтеви ЕУ директива и МСФИ.
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10) Би ланс успе ха у САД се пре зен ту је де таљ ни је у од но су на дру ге зем ље. SEC за хте ва да се у би лан су 
успе ха пре зен ту ју под а ци за три го ди не - текућу и две пре тход не.

11) Ди рек ти ва је до не та јуна 2013. го ди не; њом су став ље не ван сна ге IV ди рек ти ва која се од но си ла
на ра чу но во дстве не из веш та је и VII ди рек ти ва, ко јом су уређива ни кон со ли до ва ни ра чу но во -
дстве ни из веш та ји. Ди рек ти ва об а ве зу је чла ни це ЕУ у вези са ци љем који њом тре ба по стићи, а
на ци о нал ним влас ти ма су пре пуш те ни из бор фор ме и на чин ре а ли за ци је. Ди рек ти ва је усме ре -
на на при бли жа ва ње, а не на по тпу но из јед на ча ва ње ре гу ла ти ве чла ни ца Уни је. 



Пре ма томе, са ас пек та ра чу но во дстве ног ре гу ла тор ног окви ра и при ме не 
МСФИ, зем ље ЕУ се могу кла си фи ко ва ти као12:
= зем ље које ко рис те МСФИ за сва прав на лица,
= зем ље које ко рис те на ци о нал не ра чу но во дстве не стан дар де и МСФИ,13 
= зем ље које су раз ви ле по себ не на ци о нал не стан дар де за мала и сред ња

прав на лица (на при мер FRSSE14 у Ве ли кој Бри та ни ји), а ко рис те МСФИ
само за ен ти те те који се ко ти ра ју на бер за ма.

Држа ве чла ни це су има ле об а ве зу15 да сво ју ре гу ла ти ву ускла де са Ди рек -
ти вом до 20.07.2015. и да је при ме њу ју по чев од сас тав ља ња фи нан сиј ских из -
веш та ја за 2016. го ди ну. Ди рек ти ва је у скла ду са струк ту ром ком па ни ја у од -
но су на ве ли чи ну у Евро пи усме ре на пре све га на за до во ље ње по тре ба за ин -
фор ма ци ја ма ко рис ни ка фи нан сиј ских из веш та ја ма лих и сред њих ен ти те та,
као и на сма ње ње ад ми нис тра тив них опте рећења, по бољ ша ње по слов ног
окру же ња и про мо ви са ње ин тер на ци о на ли за ци је ма лих и сред њих пред -
узећа. Њени ци ље ви су: олак ша ва ње међуна род них ин вес ти ци ја, побољшање
упоредивости финансијских извештаја и обезбеђивање поверења јавности у
финансијске извештаје. 

У увод ном делу Ди рек ти ве дати су њени основ ни по сту ла ти16 који могу да
буду пред став ље ни на сле дећи начин:
а) Цен трал ну уло гу у фи нан сиј ском из веш та ва њу има ју мала и сред ња

при вред на друш тва (сма ње ње њи хо вог опте рећења фи нан сиј ским
из веш та ва њем) и ко ор ди на ци ја на ци о нал не ре гу ла ти ве у вези са сад -
ржа јем, пре зен та ци јом и об е ло да њи ва њем фи нан сиј ских из веш та ја у
сврху за шти те влас ни ка, по ве ри ла ца и трећих лица17. Ди рек ти ва се не 
од но си на не про фит не ен ти те те;
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12) Кли ко вац, А. (2009), Фи нан циј ско из веш та ва ње у Еу роп ској уни ји, Мате д.о.о., Заг реб, стр. 133-177.
13)  Зем ље које ко рис те на ци о нал не стан дар де и МСФИ, могу се под е ли ти у две под гру пе: (а) зем ље које за -

бра њу ју не ко ти ра јућим по слов ним суб јек ти ма да ко рис те МСФИ, осим ако не сас тав ља ју кон со ли до ва -
не из веш та је; за сас тав ља ње по је ди нач них фи нан сиј ских из веш та ја, не ко ти ра јући ен ти те ти об а вез но
ко рис те на ци о нал но за ко но да вство (Аустрија, Бел ги ја, Чеш ка, Фран цус ка, Мађар ска, Не мач ка, Ле то ни ја, 
Ру му ни ја, Шпа ни ја и Швед ска) и (б) зем ље у ко ји ма не ко ти ра јући ен ти те ти могу да би ра ју између при ме -
не МСФИ и на ци о нал ног за ко но да вства при сас тав ља њу по је ди нач них фи нан сиј ских из веш та ја (Бу гар -
ска, Дан ска, Есто ни ја, Ирска, Хо лан ди ја, Хрват ска, Лит ва ни ја и Сло ве ни ја), доз во ља ва ју свим ка те го ри ја -
ма не ко ти ра јућих по слов них суб је ка та да ко рис те МСФИ, док Фин ска, Грчка, Ита ли ја, Лук сем бург,
Пољ ска, Пор ту гал и Сло вач ка дају могућност при ме не МСФИ само одређеним ка те го ри ја ма по слов них
суб је ка та – сред њим и ве ли ким об вез ни ци ма ре ви зи је и оним који први пут из ла зе на бер зу).

14)  Financial Reporting Standard for Smaller Entities (2013). Financial Reporting Council, London (пре узе -
то са https://www.frc.org.uk).

15) Држа ве ко ји ма је Европ ски са вет одоб рио ста тус држа ва кан ди да та за чла нство (Срби ја, Исланд, Ма -
ке до ни ја, Црна Гора и Тур ска) сва ка ко су за ин те ре со ва не да у тим по ступ ци ма сле де чла ни це ЕУ. 

16) Сто ја но вић Р. (2014) ‘’Ефек ти Ди рек ти ве Европ ске уни је 2013/34 на фи нан сиј ско из веш та ва -
ње’’, Ра чу но во дство, бр.1/2014, СРРС, Бе ог рад, стр. 37.

17) Заш тит не мере у од но су на по ве ри о це и трећа лица тре ба да иду само до из но са нето имо ви не
ен ти те та. Овај ло ги чан за хтев ука зу је ко ли ко су не а дек ват не одред бе чл. 145.За ко на о при вред -
ним друш тви ма (‘’Сл.глас ник РС’’, бр.36/11 и 99/11) које се од но се на осни ва ње друш тва са
огра ни че ном одго вор ношћу пре ма ко ји ма основ ни ка пи тал овак вог друш тва тре ба да из но си
на јма ње 100 ди на ра. Су виш но је го во ри ти о за шти ти по ве ри ла ца и трећих лица при ова ко ни -
ском из но су ка пи та ла. 



б) Ди рек ти ва тре ба да доп ри не се по сти за њу рав но те же између ин те ре са
ко рис ни ка из веш та ја и ин те ре са из веш тај ног ен ти те та, а из веш тај ни
ен ти тет не тре ба да буде пре те ра но опте рећен за хте ви ма из веш та ва -
ња; она се при ме њу је само ако није у суп рот нос ти са про пи си ма из веш -
та ва ња који се од но се на одређене об ли ке ен ти те та18;

в) Она про пи су је за хте ве из веш та ва ња, који се од но се на мале ен ти те те, а
држа ве чла ни це могу да про пи шу до дат не за хте ве за сред ње и ве ли ке ен -
ти те те19; 

г) Са ци љем об ез беђива ња ва лид них и упо ре ди вих ин фор ма ци ја у фи -
нан сиј ским из веш та ји ма при ли ком при зна ва ња, вред но ва ња и пре -
зен та ци је би лан сних став ки тре ба да буду за ступ ље ни сле дећи
при нци пи: опрез ност; об ра чун ска осно ва; за бра њу је се пре би ја ње из -
међу став ки имо ви не и об а ве за и при хо да и рас хо да; ма те ри јал ност;
за вред но ва ње имо ви не пре по ру чу је се ме тод на бав не вред нос ти, али 
и ме тод ре ва ло ри за ци је, а за фи нан сиј ске инстру мен те ме тод фер
вред нос ти, уз одређена могућа одсту па ња од на ве де них при нци па
код мик ро ентитета;

д) Фор ма фи нан сиј ских из веш та ја је пред ло же на, а држа ве чла ни це могу 
да је при ла гођава ју; могућа су по јед нос тав ље ња код ма лих и сред њих
при вред них друш та ва. Инфор ма ци је дате у би лан су ста ња и би лан су
успе ха тре ба да буду до пу ње не на по ме на ма уз фи нан сиј ске из веш та -
је; ови за хте ви могу да буду ре ду ко ва ни за мале ен ти те те. Извеш тај о
по сло ва њу тре ба да пра ти фи нан сиј ске из веш та је; не тре ба да буде
огра ни чен само на фи нан сиј ске ас пек те по сло ва ња ен ти те та20. Го -
диш њи фи нан сиј ски из веш та ји и кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из веш -
та ји тре ба да буду пред мет ре ви зи је21; 

ђ) Кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из веш та ји сас тав ља ју се за гру пу ен -
ти те та која пред став ља еко ном ску це ли ну, при чему држа ве чла ни -
це могу да из узму из ове об а ве зе мале гру пе и евен ту ал но сред ње
гру пе (уко ли ко у њи хов круг кон со ли до ва ња не ула зе ен ти те ти од
јав ног ин те ре са), као и ма тич не ен ти те те који су ис тов ре ме но за -
вис ни ен ти те ти дру гих ен ти те та који сас тав ља ју кон со ли до ва не
из веш та је. Фи нан сиј ски из веш та ји при дру же них ен ти те та тре ба да 
буду укљу че ни у кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је, уз при ме -
ну ме то да уде ла;

е) Одго вор ност за став ља ње и дос тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја и
из веш та ја о по сло ва њу је ко лек тив на, а деле је ра чу но вође - лица која
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18) Држа ве чла ни це тре ба да де фи ни шу (рет ке) слу ча је ве у ко ји ма може бити при клад но одсту па ње 
од Ди рек ти ве.

19) Опци ја из веш та ва ња сад ржа на у њој може у на ци о нал ној ре гу ла ти ви да буде при хваћена у це ли -
ни или де ли мич но, уз ува жа ва ње спе ци фич них усло ва и по тре ба на ци о нал ног тржиш та.

20) Мала при вред на друш тва могу да буду осло бођена об а ве зе сас тав ља ња овог из веш та ја уко ли ко
у на по ме на ма уз фи нан сиј ске из веш та је об ез бе де ре ле ван тне ин фор ма ци је.

21) Мала и мик ро при вред на друш тва, уко ли ко нису ен ти те ти од јав ног ин те ре са, могу да буду из -
узе ти из ове об а ве зе. 



воде по слов не књи ге и сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је22, управ -
љач ки и над зор ни орга ни прав них лица. Ова одго вор ност тре ба да
буде де фи ни са на на ци о нал ном ре гу ла ти вом. Држа ве чла ни це тре ба
да омо гуће елек трон ско дос тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, при
чему фор мат тог из веш та ва ња не би тре ба ло да буде опте рећујући за
мала и сред ња прав на лица;

ж) Ве ли ка при вред на друш тва и при вред на друш тва од јав ног ин те ре са
која се баве де лат нос ти ма у окви ру екстрак тив не ин дус три је и се чом
дрве та тре ба да сас тав ља ју Извеш тај о плаћањи ма држа ви, уко ли ко
су у току го ди не држав ним орга ни ма, по било ком осно ву, упла ти ла
из нос већи од 100.000 евра23. 

Сад ржај Ди рек ти ве рас по ређен је у 11 по глав ља која пра ти и 7 до да та ка -
анек са24. 

Разврста ва ње при вред них друш та ва по ве ли чи ни на мик ро, мала, сред ња и ве -
ли ка при вред на друш тва, пре ма Ди рек ти ви, врши се на осно ву: про сеч не вред нос ти
имо ви не, при хо да од ре а ли за ци је до ба ра и услу га и про сеч ног бро ја за пос ле них. 

Основ ни ме тод вред но ва ња стал них сред ста ва је ме тод на бав не вред нос -
ти, док ал тер на тив ну осно ву њи хо вог вред но ва ња чини ре ва ло ри зо ва на
вред ност. Када се при ме њу је ре ва ло ри зо ва на вред ност на ци о нал ном ре гу ла -
ти вом тре ба да се де фи ни ше на чин и пра ви ла њене при ме не, а ефек ти њене
при ме не ис ка зу ју се на ре ва ло ри за ци о ним ре зер ва ма. Држа ве чла ни це могу
да про пи шу пра ви ла за при ме ну ове осно ве вред но ва ња, с тим што се пре нос
ре ва ло ри за ци о них ре зер ви на би ланс успе ха врши само када су став ке на које
се ре ва ло ри за ци о не ре зер ве од но се ствар но ре а ли зо ва не. Ни је дан део ре ва -
ло ри за ци о них ре зер ви не тре ба да се рас по де љу је, осим када пред став ља
ствар но оства ре ну до бит.

Про ме на фер вред нос ти фи нан сиј ских инстру ме на та укљу чу је се у би -
ланс успе ха, осим у одређеним слу ча је ви ма25 у ко ји ма се про ме на фер вред -
нос ти ди рек тно укљу чу је у ре зер ве. Држа ве чла ни це могу да доз во ле или за -
хте ва ју да се про ме на фер вред нос ти фи нан сиј ских сред ста ва рас по ло жи вих
за про да ју, осим из ве де них фи нан сиј ских инстру ме на та, ди рек тно укљу чу је
у ре зер ве.
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22) У ори ги нал ном тек сту Ди рек ти ве на ве де но је: ад ми нис тра тив ни, управ љач ки и над зор ни орга -
ни. Административни орган за ко јег се ве зу ју фи нан сиј ски из веш та ји ло гич но је да буде орга ни -
за ци о ни део који се бави вођењем по слов них књи га и сас тав ља њем фи нан сиј ских из веш та ја
(сва ка ко да то неће бити орга ни за ци о ни део који се од но си на кад ров ска пи та ња, служ ба на бав -
ке, про да је и сл.).

23) Циљ из веш та ја о сре дстви ма уплаћеним држав ним орга ни ма је транс па рен тност у вези са
кре та њем тих сред ста ва, од но сно кон тро ла држав не упра ве у вези са тро ше њем тих сред -
ста ва.

24) Анекс 1 и Анекс 2 од но се на де фи ни са ње при вред них друш та ва на која се при ме њу је Ди рек ти ва,
Анекс 3 и Анекс 4 од но се се на фор му би лан са ста ња, док се Анекс 5 и Анекс 6 од но се на фор му би -
лан са успе ха, а Анекс 7 се од но се на пре глед упо ред них чла но ва Ди рек ти ве и ди рек ти ва које су
ње ним до но ше њем став ље не ван сна ге (Че тврта ди рек ти ва ЕУ и Сед ма ди рек ти ва ЕУ).

25)  Те слу ча је ве пред став ља ју окол нос ти када се ради о инстру мен ту који пред став ља инстру мент
за шти те од ри зи ка и када се про ме на вред нос ти од но си на кур сне раз ли ке на ста ле на мо не тар -
ним став ка ма које пред став ља ју ин вес ти ци је у стра ни ен ти тет.



Прег лед 4 - Спе ци фич нос ти ак ту елне међуна родне ре гу ла тиве 
које се од но се на фи нан сиј ске из веш та је

МСФИ за МСЕ МСФИ Ди рек ти ва ЕУ 2013/34

Ре ду ко ван
сад ржај

= Изос тав ља ње тема које 
нису ак ту ел не за мале и 
сред ње ен ти те те;

= У слу ча ју када МСФИ
нуде више опци ја, опре -
де ље ње за јед ну, јед -
нос тав ни ју, опци ју.

  

Обе ло да њи ва -
ње

Зах те ва се око 300 об е ло да -
њи ва ња.

Зах те ва се око 3.000 об е ло -
да њи ва ња.

Чл. 15-18. Ди рек ти ве и кон -
кре ти зо ван је сад ржај на -
по ме на уз фи нан сиј ске
из веш та је

Ква ли та тив не 
ка рак те р ис ти -

ке

= раз умљи вост
= ре ле ван тност
= ма те ри јал ност
= по узда ност
= суш ти на из над фор ме
= опрез ност
= по тпу ност
= упо ре ди вост
= бла гов ре ме ност
= рав но те жа између ко -

рис ти и трош ка.

= Основ не: ре ле ван тност,
(пред и ка тив на вред ност,
ма те ри јал ност, по -
тврђујућа вред ност) и ве -
ро дос тој на пре зен та ци ја
(по тпу ност, одсус тво ма -
те ри јал них гре ша ка и не -
утрал ност) и

= Унап ређујуће (упо ре ди -
вост, про вер љи вост,
пра вов ре ме ност и раз -
умљи вост)

= опрез ност; 
= об ра чун ска основа; 
= за бра њу је се пре би ја ње

између став ки имо ви не
и об а ве за и при хо да и
рас хо да;

= ма те ри јал ност. 

Осно ве вред но -
ва ња став ки

= На бав на вред ност (ис то -
риј ски тро шак);

= За одређене став ке: фер
вред ност.

= На бав на вред ност (ис то -
риј ски тро шак);

= Текућа вред ност;
= Оствар љи ва вред ност;
= Са даш ња вред ност.

= ме тод на бав не вред нос -
ти, доз во љен је и ме тод
ре ва ло ри за ци је, 

= за фи нан сиј ске инстру -
мен те ме тод фер вред -
нос ти, уз могућа одсту па -
ња код мик ро ен ти те та 

Про суђива ње
ра чу но во дстве -

них по ли ти ка

= Ко рис те се смер ни це
МСФИ за МСЕ и смер ни це 
‘’пу них’’ МСФИ који се
баве слич ним пи та њи ма.

= За спор на пи та ња
упућује на ‘’пу не’’ МСФИ.

= Смер ни це за хте ва МСФИ
и Окви ра фи нан сиј ског
из веш та ва ња.

= За спор на пи та ња
упућује на Оквир фи нан -
сиј ског из веш та ва ња.

= Основ на ци о нал на ре гу -
ла ти ва 

Одго вор ност 
за фи нан сиј ске

из веш та је

= Упра ва ен ти те та = Упра ва ен ти те та  Ко лек тив на одго вор ност: 
= Про фе си о нал ни ра чу но -

вођа 
= Упра ва ен ти те та
= Над зор ни орган
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Фор ма би лан са ста ња и фор ма би лан са успе ха дате су у по две ва ри јан те,
анек си ма III и IV и анек си ма V и VI који пра те Ди рек ти ву26. С об зи ром да по сто -
је зна чај не раз ли ке у за хте ва ном об и му из веш та ва ња, од но сно за хте ва ним
об ли ци ма фи нан сиј ских из веш та ја, у за вис нос ти од об вез ни ка из веш та ва ња
и ре гу ла ти ве коју тај об вез ник при ме њу је, у на став ку је дат та бе лар ни
преглед захтева за извештавањем за различите обвезнике извештавања.

Прег лед 5 - Обим из веш та ва ња 
пре ма из веш тај ним осно ва ма и об ли ци ма27 

Ди рек ти ва ЕУ
34/2013

МСФИ МСФИ за МСЕ

За кон о 
ра чу но во дству

(‘’Сл. глас ник РС’’,
бр. 62/13)

Ве ли ки 
ен ти те ти

Би ланс ста ња 
= Би ланс успе ха
= На по ме не (до -

дат ни за хте ви
за ве ли ке ен ти -
те те и ен ти те -
те од јав ног ин -
те ре са) 

= Извеш тај о по -
сло ва њу

= Извеш тај о
плаћањи ма
држав ној упра ви

= Би ланс 
ста ња

= Би ланс успе ха
(је дан из веш тај
или би ланс успе -
ха + из веш тај о
укуп ном ре зул -
та ту)

= Извеш тај о про -
ме на ма на ка пи -
та лу

= Извеш тај о то ко -
ви ма го то ви не

= На по ме не

= Нису об ухваћени
де лок ру гом
МСФИ за МСЕ 

= Би ланс стања
= Би ланс успе ха
= Извеш тај о оста -

лом ре зул та ту
= Извеш тај о про -

ме на ма на ка пи -
та лу

= Извеш тај о токо -
ви ма го то ви не

= На по ме не
= Го диш њи из веш -

тај о по сло ва њу

Енти те ти који
има ју јав ну одго -
вор ност

Као и ве ли ки +
Изја ва о кор по ра -
тив ном управ ља њу

= Нису об ухваћени
де лок ру гом
МСФИ за МСЕ

= Као и ве ли ки ен -
ти те ти

Сред њи 
ен ти те ти

Би ланс ста ња 
= Би ланс успе ха

(може бити
одоб рен скраћен
б.у.)

= На по ме не 
= Извеш тај о по -

сло ва њу

Исто као и ве ли ки
ен ти те ти

= Ако при ме њу ју
овај стан дард:
по на ша ју се исто
као и мали ен ти -
те ти

= Исто као и ве ли -
ки ен ти те ти
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26) Држа ве чла ни це на ци о нал ном ре гу ла ти вом тре ба да се опре де ле за јед ну од њих, од но сно да
про пи шу де таљ ни је би лан се које сад рже ми ни мум ин фор ма ци ја на ве де них у тим анек си ма. За
мале и сред ње ен ти те те доз во ље но је по јед нос тав ље ње би лан са ста ња и би лан са успе ха у скла ду 
са чл.14 Ди рек ти ве.

27) Сто ја но вић Р. (2014) ‘’Кон вер ген ци ја из веш та ва ња ма лих и сред њих ен ти те та и ве ли ких ен ти -
те та кроз при зму међуна род не ре гу ла ти ве’’, Збор ник ра до ва IХ кон гре са ра чу но вођа и ре ви зо ра
Црне Горе, Инсти тут сер ти фи ко ва них ра чу но вођа Црне Горе, Бечићи, стр. 322-323.



Мали 
ен ти те ти

Би ланс ста ња 
= Би ланс успе ха

(може бити
одоб рен скраћен)

= На по ме не
= Извеш тај о по -

сло ва њу
(одређене ре дук ци је
или уки да ње ако се
тра же не ин фор ма -
ци је дају у на по ме -
на ма)

= Не ана ли зи ра ју
се за себ но

= Би ланс 
ста ња

= Би ланс успе ха (је -
дан из веш тај
или би ланс успе -
ха + из веш тај о
укуп ном ре зул -
та ту)

= Извеш тај о про -
ме на ма на ка пи -
та лу

= Извеш тај о то ко -
ви ма го то ви не

= На по ме не
= ал тер на ти ва:

Извеш тај о ре -
зул та ту и не рас -
по ређеној до би -
ти умес то Извеш -
та ја о про ме на ма 
на ка пи та лу и
Извеш та ја укуп -
ном ре зул та ту28 

= Исто као и сред -
њи ен ти те ти

Мик ро 
ен ти те ти

Исто као и мали 
ен ти те ти

Не ана ли зи ра ју се
за себ но

Исто као и мали 
ен ти те ти

= Би ланс ста ња
= Би ланс успе ха

Дру га 
прав на лица

Не ана ли зи ра ју се
за себ но

Не ана ли зи ра ју се
за себ но

Не ана ли зи ра ју се
за себ но

= Би ланс ста ња
= Би ланс успе ха
= На по ме не

Ван ред ни 
из веш та ји

Не ана ли зи ра ју се
за себ но

Не ана ли зи ра ју се
за себ но

Не ана ли зи ра ју се
за себ но

= Би ланс ста ња
= Би ланс успе ха

Пре ма томе, може се за кљу чи ти да Ди рек ти ва, за раз ли ку од МСФИ, МСФИ
за МСЕ и За ко на о ра чу но во дству, не за хте ва сас тав ља ње из веш та ја о про ме -
на ма на ка пи та лу и из веш та ја о то ко ви ма го то ви не, али за одређене ен ти те те
за хте ва сас тав ља ње из веш та ја о по сло ва њу (који не за хте ва ју МСФИ и МСФИ
за МСЕ, За кон о ра чу но во дству за хте ва) и из веш та ја о плаћањи ма држав ној
упра ви (који нису за хте ва ни у МСФИ, МСФИ за МСЕ нити у За ко ну о ра чу но во -
дству). У од но су на МСФИ, Ди рек ти ва кон крет ни је де фи ни ше сад ржај на по ме -
на уз фи нан сиј ске из веш та је и де фи ни ше сад ржај из веш та ја о пословању.

У вези са одго вор ношћу за сас тав ља ње и дос тав ља ње фи нан сиј ских из -
веш та ја пре ма чла ну 33. Ди рек ти ве, држа ве чла ни це тре ба да об ез бе де да чла -
но ви ра чу но во дстве них (ад ми нис тра тив них), управ них и над зор них орга на
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28) Алтернатива може да се при ме ни ако су про ме не на ка пи та лу узро ко ва не само ре зул та том, ис -
пла том ди ви ден ди и ис прав ком гре ша ка.



пред узећа, сход но над леж нос ти ма које су им до де ље не на ци о нал ним за ко -
ном, сно се ко лек тив ну одговорност у вези са финансијским извештавањем.

Ди рек ти ва пру жа одређене могућнос ти из узећа од при ме не код мик ро ен -
ти те та, за вис них ен ти те та и ма тич них ен ти те та који сас тав ља ју кон со ли до -
ва не фи нан сиј ске из веш та је, док код ен ти те та од јав ног ин те ре са не по сто је
могућнос ти по јед нос тав ље ња нити из узи ма ња из при ме не Ди рек ти ве. Зах те -
ви за об е ло да њи ва њем уз фи нан сиј ске из веш та је на зна че ни у Ди рек ти ви до -
пу ње ни су сад ржа јем Ди рек ти ва ЕУ 2014/9529. 

3. Зна чај кон вер ген ци је ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве

Стан дар ди за ци јом фи нан сиј ског из веш та ва ња која у све ту одви ја ла се у
ета па ма30 раз ли ке фи нан сиј ског из веш та ва ња на гло бал ном ни воу тре ба да
буду све де не на ми ни мум, са ци љем об ез беђења упо ре ди вос ти фи нан сиј ских
из веш та ја и ефи кас ног тржиш та ка пи та ла. Хар мо ни за ци ја фи нан сиј ског из -
веш та ва ња на гло бал ном ни воу под ра зу ме ва усклађива ње МСФИ и US GAAP,
од но сно њи хо ву кон вер ген ци ју - про цес усме рен на раз вој ви со кок ва ли тет -
них и ко ма па ти бил них ра чу но во дстве них стан дар да, који об ез беђују упо ре -
ди во фи нан сиј ско из веш та ва ње у међуна род ним окви ри ма. Кон крет ни је ак -
тив нос ти у вези са кон вер ген ци јом МСФИ спро ве де не су 2002. го ди не31, када
су се IASB и FASB сло жи ли да сво је ак тив нос ти усме ре на хар мо ни за ци ју по -
сто јеће међуна род не прак се и прак се у САД, као и да убу дуће за јед нич ки унап -
ређују стандарде.

На ве де на тела су у 2006. го ди ни при сту пи ла првом пла ну кон вер ген ци је и
усклађива ња МСФИ и US GAAP, када је из дат Ме мо ран дум о спо ра зу ме ва њу,
на зван Први план кон вер ген ци је, од но сно о са рад њи и усклађива њу МСФИ и
аме рич ких GAAP. Ме мо ран дум се од но си на про јек те у вези са усаг ла ша ва њем
стан дар да, као и на раз вој но вих стан дар да са ци љем по бољ ша ња ква ли те та
оба сета стан дар да и постизања веће конвергенције између америчких GAAP и 
МСФИ.

Дру ги план кон вер ген ци је оства ру је се 2008. го ди не; ње гов циљ је омо -
гућава ње ком па ни ја ма дос тав ља ња го диш њих фи нан сиј ских из веш та ја
при прем ље них у скла ду са МСФИ, уз њи хо во ис тов ре ме но при хва та ње
стра не Америчке ко ми си је за хар ти је од вред нос ти и бер зе - SEC. Унап -
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29) Ди рек ти ва ЕУ 2014/95 успос тав ља за хте ве за об е ло да њи ва њем не фи нан сиј ских ин фор ма ци ја
не опход них за ин тег ри са но из веш та ва ње.

30) У 1973. го ди ни, пред став ни ци про фе си о нал них ра чу но во дстве них орга ни за ци ја Аустралије,
Фран цус ке, Јапа на, Ка на де, Мек си ка, Хо лан ди је, Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је и Ирске, а за тим и
САД, по тпи су ју уго вор о осни ва њу Ко ми те та за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де IASC
(International Accounting Standards Committee, који од 2003. IASB - International Accounting
Standards Board). Сле дећа ета па одви ја ла се 1978. го ди не, до но ше њем Че тврте ди рек ти ве
(78/660/EEC), док је Сед ма ди рек ти ва (83/349/EEЗ) била до не та 1983. го ди не. Нова ета па стан -
дар ди за ци је по чи ње 01.01.2005. го ди не, об а вез ном при ме ном МСФИ у зем ља ма Европ ске уни је,
за све по слов не суб јек те који сас тав ља ју кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је или се ко ти ра ју
на бер зи. До но ше ње нове Ди рек ти ве ЕУ (Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of
the Council of 26 June 2013) део је по след ње ета пе у про це су хар мо ни за ци је ра чу но во дстве не ре -
гу ла ти ве у Евро пи.

31) Norwalk спо разyм и y сеп тем бру 2002. го ди не до био је на зив по мес ту одржа ва ња сас тан ка.



ређење кон вер ген ци је МСФИ и аме рич ких GAAP као на јзас туп ље ни јих
стан дар да, може се оства ри ти до но ше њем но вих стан дар да који ће за ме ни -
ти по сто јеће стан дар де и на тај на чин по бољ ша ти ква ли тет и ком па ти бил -
ност оба сета стан дар да. Бит не раз ли ке између ових две ју гру па стан дар да
су у томе што аме рич ки GAAP сад рже де таљ ни је за хте ве у од но су на
МСФИ32, што у одређеним окол нос ти ма угро жа ва упо ре ди вост фи нан сиј -
ских из веш та ја. 

Раз ли ке се огле да ју и у чи ње ни ци да US GAAP доз во ља ва ју, а МСФИ не доз -
во ља ва ју, при ка зи ва ње у фи нан сиј ским из веш та ји ма ван ред не став ке, за тим
LIFO ме тод вред но ва ња за ли ха код МСФИ је за бра њен, док га US GAAP доз во -
ља ва ју. Пре ма МСФИ, про ме на ме то да об ра чу на амор ти за ци је пред став ља
про ме ну ра чу но во дстве не про це не, док је код US GAAP ова про ме на об -
ухваћена као про ме на ра чу но во дстве не по ли ти ке. Одло же на по рес ка сред -
ста ва и об а ве зе пре ма МСФИ увек су кла си фи ко ва ни као стал на сре дства, то
јест ду го роч не об а ве зе, док пре ма US GAAP ова сре дства могу бити и стал на и
об ртна, у за вис нос ти од тога да ли је узрок њи хо вог на стан ка ду го роч на или
крат ко роч на став ка. Пре ма МСФИ, одло же на по рес ка сре дства се при зна ју ис -
кљу чи во под усло вом да се из вес но може оче ки ва ти да ће ре зул тат по сло ва ња 
у на ред ном пе ри о ду бити опо ре зив и да ће по осно ву тога одло же но по рес ко
сре дство моћи да буде упот реб ље но, док при ли ком при ме не US GAAP одло же -
на по рес ка сред ста ва се при зна ју увек када је ‘’ве ро ват ни је да ће она у будућем 
пе ри о ду бити упот реб ље на него да неће’’33 на осно ву оства ре ног опо ре зи вог
ре зул та та. У вези са вред но ва њем не крет ни на, по стро је ња и опре ме на кон по -
чет ног при зна ва ња, МСФИ сад рже могућност из бо ра између ме то да на бав не
вред нос ти и ме то да ре ва ло ри за ци је, док US GAAP упућују ис кљу чи во на ме тод 
на бав не вред нос ти. 

Пре ма МСФИ об е ло да њи ва ње по тен ци јал них сред ста ва и об а ве за је огра -
ни че но у слу ча ју када се њиме ен ти тет до во ди у не по во љан по ло жај (уз
навођење раз ло га не о бе ло да њи ва ња у на по ме на ма), док се код US GAAP бе -
зус лов но за хте ва об е ло да њи ва ње. За тим, из да ци на ста ли по осно ву раз во ја,
ако су ис пу ње ни за хте ва ни усло ви пре ма МСФИ при зна ју се као не ма те ри јал -
на имо ви на, док се пре ма US GAAP ис кљу чи во тре ти ра ју као рас ход пе ри о да.
Ма њин ски ин те рес се у скла ду са МСФИ при зна је у одго ва ра јућем про цен ту од 
фер вред нос ти сте че ног ен ти те та, док се пре ма US GAAP при зна је у одго ва ра -
јућем про цен ту књи го во дстве не вред нос ти сте че ног ен ти те та, ис ка за не у ње -
го вим књи га ма на да тум сти ца ња. 

Исто тако, по сто је фун да мен тал не раз ли ке између IASB-овог Кон цеп ту ал -
ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње и FASB-ових Де фи ни ци ја кон це па та
фи нан сиј ског ра чу но во дства. На ве де ни окви ри раз ли ку ју се пре ма де фи ни са -
њу и при зна ва њу имо ви не и об а ве за. По ред два на ве де на окви ра, AICPA 2013.
го ди не об јав љу је Оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња за мале и сред ње ен ти те -
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32) Пре ма: Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards
into the Financial Reporting System for U.S. Issuers (2011). Staff Paper, U.S. Securities and Exchange
Commission, New York, page 10-11.

33) www.ias plus-Comparison of IFRSs and US GAAP



те34 који не ма ју об а ве зу да при ме њу ју US GAAP, са ци љем по јед нос тав ље ња и
уштеда везаних за састављање финансијских извештаја од стране ових
ентитета. 

4. Ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва у Срби ји

Про цес гло ба ли за ци је, раз ви ја ње тржиш та ка пи та ла и ве ли ки ути цај
међуна род них фи нан сиј ских орга ни за ци ја, на ро чи то Међуна род ног мо не -
тар ног фон да и Свет ске бан ке, им пе ра тив но ис ти чу по тре бу за упо ре ди вошћу 
фи нан сиј ских из веш та ја ен ти те та који по слу ју у раз ли чи тим зем ља ма. На кон
до би ја ња ста ту са држа ве кан ди да та35 за чла нство у Европ ској уни ји (1. март
2012. го ди не), Срби ја је са ори јен та ци јом и опре де ље њем за чла нство у ЕУ у
окви ру оства ри ва ња ста бил ног фи нан сиј ског окру же ња, између оста лих об а -
ве за при хва ти ла и об а ве зу спро вођења по тпу не хар мо ни за ци је про це са фи -
нан сиј ског из веш та ва ња са ре гу ла тор ним окви ром и прак сом ЕУ36. 

Про цес хар мо ни за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња у Срби ји за по чет да ле -
ко пре догађаја који се од но се на при сту па ње ЕУ. На и ме, Са вез ра чу но вођа и
ре ви зо ра Срби је, про фе си о нал на орга ни за ци ја осно ва на 1955. го ди не је, као
пу ноп рав ни члан Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC), у окви ру сво -
јих члан ских пра ва и об а ве за, до нео одлу ку 29. де цем бра 1998. го ди не, о не -
пос ред ној при ме ни Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да, када се за то
стек ну за кон ски усло ви. Истов ре ме но, Са вез је сво јим ак тив нос ти ма под ржао
ову одлу ку, а пре вас ход но пре вођењем МРС и МСФИ и SIC I IFRIC и ту ма че њем
њи хо ве при ме не, као и пре вођењем Међуна род них стан дар да ре ви зи је и
IFAC-овог Етич ког ко дек са професионалних рачуновођа и прихватањем
његове директне примене.

У вези са об ез беђењем усло ва за ква ли тет но фи нан сиј ско из веш та ва ње,
кључ ну уло гу има држа ва, која ин сти ту ци о нал ним ре гу ла тор ним окви ром
тре ба да омо гући ства ра ње по вољ ног по слов ног ам би јен та и повећање ква ли -
те та фи нан сиј ских из веш та ја у Ре пуб ли ци Срби ји. Она је такође, одго вор на и
за раз ви ја ње адек ват ног об ра зов ног сис те ма који ће бити основ за ква ли тет
ра чу но во дстве не про фе си је. Зна ча јан фак тор ква ли те та фи нан сиј ских из -
веш та ја су и ре гу ла тор на тела, про фе си о нал не орга ни за ци је и не за вис на тела
чији за да так је над зор над ква ли те том фи нан сиј ског из веш та ва ња. За да так
држа ве јес те ства ра ње ам би јен та у коме фи нан сиј ско из веш та ва ње има
сврсис ход ност, а ра чу но во дстве на про фе си ја сво јом ком пе тен тношћу и ува -
же ним по ло жа јем тре ба да омо гући адек ват но оства ри ва ње те сврсис ход нос -
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34) Де таљ ни је ви де ти: Financial Reporting Framework for Small- and Medium-sized Entities (2013).
American Institute of Certified Public Accountants, New York (пре узе то са http://www.aicpa.org)

35) Ста тус држа ве кан ди да та за чла нство у ЕУ, по ред Срби је има ју и Тур ска, Исланд, Црна Гора и Ма -
ке до ни ја.

36) На ве де на ак тив ност тре ба да буде ре а ли зо ва на у окви ру спро вођења На ци о нал ног про гра ма за
усва ја ње прав них те ко ви на ЕУ (ЕUacquis), који под ра зу ме ва ис пу ња ва ње свих по треб них по ли -
тич ких, еко ном ских, прав них и ин сти ту ци о нал них кри те ри ју ма за чла нство у ЕУ у на јкраћем
року, уз на ро чи то по свећива ње паж ње успос тав ља њу одржи вог раз во ја и повећању кон ку рен -
тнос ти при вре де Срби је кроз спро вођење еко ном ских и друш тве них ре фор ми, за врше так про -
це са при вред не тран зи ци је, раз ви ја ње еко но ми је за сно ва не на зна њу и оства ри ва ње ста бил ног
фи нан сиј ског и мак ро е ко ном ског окру же ња.



ти. Изград ња ква ли тет ног ин сти ту ци о нал ног ре гу ла тор ног оквира под ра зу -
ме ва и механизме контроле квалитета финансијског извештавања, као и
имплементацију међународне професионалне регулативе као нор ма тив не
основе.

За кон ска ре гу ла ти ва која се од но си на ра чу но во дство у Срби ји под ра зу ме -
ва За кон о ра чу но во дству37 За кон о ре ви зи ји38 За кон о држав ној ре ви зор ској ин -
сти ту ци ји39 и За кон о бу џет ском сис те му40 од но сно Уредбу о бу џет ском ра чу -
но во дству41 за прав на лица ко рис ни ке бу џет ских сред ста ва, као и под за кон -
ска акта до не та на осно ву на ве де них про пи са, ко ји ма су про пи са на бит на пи -
та ња фи нан сиј ског из веш та ва ња42. На ве де не чи ње ни це ука зу ју да је за кон ски 
ра чу но во дстве ни ре гу ла тор ни оквир у Срби ји су ви ше ди фе рен ци ран по више 
осно ва; за кон ска ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва је по себ на за јав ни и за при ват -
ни сек тор, за тим из врше но је раз два ја ње за кон ског ре гу ла тор ног окви ра по -
себ но за ра чу но во дство и за ре ви зи ју, а када су у пи та њу кон тни окви ри, ак ту -
ел ни под за кон ски акти упућују на три на ест раз ли чи тих кон тних окви ра.
Актуелни За кон о ра чу но во дству не об ез беђује у по тпу нос ти по тре бан ам би -
јент који омо гућава транс па рен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње све ди на мич -
ни је привреде која очекује укључење на тржиште Европске уније. Захтев за
глобализацијом је конзистентна и суштинска, а не декларативна примена
МСФИ и процедура међународних регулаторних тела. 

4.1. Ди вер ген ци ја у од но су на гло бал ну ре гу ла ти ву

За кон о ра чу но во дству је остао на ли ни ји при ме не МСФИ, само за ве ли ка
прав на лица, прав на лица која има ју ка рак тер јав них друш та ва и за ма тич на
прав на лица која сас тав ља ју кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је, за тим
увео је при ме ну МСФИ за МСЕ за сред ња и мала прав на лица, док је за мик ро
прав на лица (која чине око 91% свих об вез ни ка сас тав ља ња фи нан сиј ских из -
веш та ја) увео под за кон ски акт43 који пред став ља на ци о нал ну ре гу ла ти ву у
доб ром делу не при мен љи ву без при ме не МСФИ за МСЕ. Дак ле, на кон де це ни је 
при ме не ‘’пу них’’ МСФИ из врше но је усме ра ва ње пре теж ног бро ја об вез ни ка
из веш та ва ња на акт ко јим нису у по тпу нос ти, нити до вољ но де таљ но,
уређена сва бит на пи та ња вред но ва ња би лан сних став ки. Однос за кон ског
ре гу ла тор ног окви ра у Србији и Директиве 2013/34ЕУ, према неким од
значајних питања, може бити илустрован на начин приказан Прегледом 6.
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37) „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 62/13 
38) „Служ бе ни глас ник РС„, бр. 62/13
39) „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
40) „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 54/09... и 103/15. 
41) „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 125/03 и 12/06
42) У мно гим зем ља ма пи та ње ра чу но во дстве ног из веш та ва ња ре гу ли ше се За ко ном о ком па ни ја ма 

или За ко ном о трго вач ким друш тви ма; у Срби ји се чл. 57, 86-89, и 174. За ко на о при вред ним друш -
тви ма („Сл. глас ник РС“, бр.36/11.. и 5/15) ре гу ли шу само на чел на пи та ња ин фор ми са ња о по -
сло ва њу.

43) Пра вил ник о на чи ну при зна ва ња, вред но ва ња, пре зен та ци је и об е ло да њи ва ња по зи ци ја у по је -
ди нач ним из веш та ји ма мик ро и дру гих прав них лица (‘’Сл.глас ник РС’’, бр. 118/13 и 95/14).



Прег лед 6 - Упо ред ни при каз одређених сег ме на та Ди рек ти ве
2013/34ЕУ и За ко на о ра чу но во дству.

Бит на пи та ња Ди рек ти ва 2013/34 За кон о ра чу но во дству

Да тум об јав љи ва ња и гла си ло
The Official Journal of the Europen
Union (29.06.2013)

„Сл. глас ник РС“, 62/2013
(17.07.2013.)

Де лок руг

Прив ред на друш тва: ак ци о нар ска
друш тва, друш тва са огра ни че ном
одго вор ношћу, ко ман дит на друш тва,
ортач ка друш тва44.

Сва прав на лица, укљу чу јући и
дру га прав на лица и пред узет ни ке 
који воде двој но књи го во дство.

Одго вор ност за 
фи нан сиј ске 
из веш та је

Чла но ви ад ми нис тра тив них, управ -
них и над зор них орга на при вред ног
друш тва има ју ко лек тив ну одго вор -
ност. 

За кон ски за ступ ник, орган управ ља -
ња, над зор ни орган и лице одго вор но 
за вођење по слов них књи га и сас тав -
ља ње фи нан сиј ских из веш та ја.

Разврста ва ње 
прав них лица

По ред раз врста ва ња по је ди нач -
них прав них лица, врши се и раз -
врста ва ње гру па на мале, ве ли ке
и сред ње гру пе прав них лица

Не врши се раз врста ва ње гру па
прав них лица.

Еле мен ти
фи нан сиј ског 
из веш та ја

Го диш њи фи нан сиј ски из веш та ји,
ме наџ мент из веш тај (из веш тај
упра ве) и из веш тај о кор по ра тив -
ном управ ља њу.

Ре дов ни го диш њи фи нан сиј ски
из веш та ји и го диш њи из веш тај о
по сло ва њу (само за ве ли ка прав -
на лица и јав на друш тва)

Ре дов ни 
фи нан сиј ски 
из веш тај

Би ланс ста ња, би ланс успе ха и на -
по ме не уз фи нан сиј ске из веш та је.

Би ланс ста ња, би ланс успе ха, из -
веш тај о оста лом ре зул та ту, из -
веш тај о про ме на ма на ка пи та лу,
из веш тај о то ко ви ма го то ви не и
на по ме не.45

Оба вез ност ре ви зи је фи нан -
сис јких 
из веш та ја

Ве ли ка, сред ња и прав на лица од
јав ног ин те ре са (из узеће ма лих и
мик ро прав них лица).

Ве ли ка, сред ња прав на лица, јав -
на друш тва и сва прав на лица
чији по слов ни при ход пре ла зи
4.400.000 евра.

Ди вер ген ци ја46 за кон ског ра чу но во дстве ног ре гу ла тор ног окви ра у од но -
су на гло бал ну ре гу ла ти ву може бити при ка за на и ука зи ва њем на одређена
зна чај на пи та ња која тре ти ра За кон о ра чу но во дству, а чије ре ша ва ње није
усме ре но у прав цу гло бал не ре гу ла ти ве, као што су: упо ре ди вост фи нан сиј -
ских из веш та ја и њи хо ва те о риј ска уте ме ље ност, не прег лед ност фи нан сиј -
ских из веш та ја, ди на ми ка дос тав ља ња, по узда ност, сад ржај сета фи нан сиј -
ских из веш та ја, из веш тај не осно ве и слич но. 
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44) На дру га прав на лица, не про фит на прав на лица не од но си се Ди рек ти ва.
45) Струк ту ра ре дов ног го диш њег фи нан сиј ског из веш та ја се раз ли ку је за раз ли чи те ка те го ри је

прав них лица. Де таљ ни је ви де ти: За кон о ра чу но во дству, члан 2, тач ке 7), 8), 9), 10), „Служ бе ни
глас ник РС“, бр. 62/13.

46) Пре ма М.Ву јак ли ја, Лек си кон стра них речи и из ра за, стр.222; ди вер ген ци ја (fr. divergence) раз и -
ла же ње, уда ља ва ње јед ног од дру гог; одсту па ње.



Упо ре ди вост фи нан сиј ских из веш та ја. На ру ше на је упо ре ди вост ин -
фор ма ци ја код свих фи нан сиј ских из веш та ја, а код из веш та ва ња о ре зул та ту,
за хте ва ју се два из веш та ја: би ланс успе ха и из веш тај о оста лом ре зул та ту,
иако смер ни це МРС 1 - Пре зен та ци ја фи нан сиј ских из веш та ја (па раг раф 81)
дају могућност да то буде је дан или два из веш та ја. Такође, тре ба има ти у виду
и за хтев за кон зис тен тношћу, од но сно дос лед ношћу фи нан сиј ских из веш та ја, 
садржан у смерницама параграфа 45 и 46 МРС 1 и члану 9 став 1 Директиве.

Те о риј ска уте ме ље ност. Де фор ми са на при ме на ме то да укуп них трош -
ко ва у из веш та ју о ре зул та ту нема доб ру те о риј ску уте ме ље ност. У би лан су
успе ха ко рек ци ја вред нос ти за ли ха при ход не стра не пре меш те на је на рас -
ход ну стра ну, чиме се укуп ни рас хо ди сво де на ниво који одго ва ра ме то ду про -
да тих учи на ка, због чега је рас ход на стра на по ста ла не хо мо ге на, јер сад ржи и
рас хо де и учин ке. При томе рас ход на стра на не одра жа ва укуп не на по ре
текућег об ра чун ског пе ри о да, већ и на по ре ра ни јих пе ри о да, чиме се оне мо -
гућава ју ефи кас на ана ли за трошкова и њихова контрола. Према томе, из веш -
тај о резултату није у складу са билансном теоријом.

Не ус клађеност са ре ле ван тном међуна род ном ре гу ла ти вом. У окол -
нос ти ма одви ја ња број них про це са усмер них на при дру жи ва ње Европ ској
уни ји, је дан од основ них ци ље ва за кон ске ре гу ла ти ве тре ба ло је да буде об ез -
беђива ње фи нан сиј ског из веш та ва ња усклађеног са МСФИ и Ди рек ти вом,
што није постигнуто актуелном законском регулативом.

Неп регледност фи нан сиј ских из веш та ја. Услед пред и мен зи о ни ра нос -
ти и пре те ра не раш чла ње нос ти и на чи на сис те ма ти за ци је по зи ци ја у њима,
фи нан сиј ски из веш та ји су не прег лед ни, што ума њу је њи хо ву чит љи вост и
упот реб ну вред ност. Ова чи ње ни ца ука зу је на то да ак ту ел ним фи нан сиј ским
из веш та ји ма за при вред на друш тва, про пи са ним Пра вил ни ком о сад ржи ни и
фор ми об ра за ца фи нан сиј ских из веш та ја за при вред на друш тва, за дру ге и
пред узет ни ке („Сл.глас ник РС“, бр. 95/14) не дос та је ко рис нич ка ори јен та ци ја
и ува жа ва ње при нци па јас нос ти, који за хте ва раз умно раш чла ња ва ње би лан -
сних по зи ци ја тако да на зи ви одго ва ра ју сад ржи ни, као и дос лед но гру пи са ње 
у гру пе и под гру пе и сис те ма ти зо ва ње у скла ду са одређеним пра ви ли ма са
ци љем повећања ис каз не моћи фи нан сиј ских из веш та ја. На ве де на кон ста та -
ци ја илус тро ва на је Та бе лом 747.

Та бе ла 7 - Ком па ра тив на ана ли за об и ма по зи ци ја 
у би лан су ста ња и из веш та ју о ре зул та ту

Фи нан сиј ски 
из веш та ји

ЕУ МСФИ УК Фран цус ка Не мач ка Срби ја

Би ланс ста ња 67 32 77 135 61 137

Извеш тај о ре зул та ту 21 35 30 79 26 99

Укуп но 88 67 107 214 87 236
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47) Ма ли нић Д. (2015) ‘’Кри тич ки осврт на сад ржи ну и струк ту ру зва нич них фи нан сиј ских из веш -
та ја’’, Збор ник ра до ва, 46.сим по зи јум СРРС, Зла ти бор, стр. 46.



Очиг лед но је да основ ни фи нан сиј ски из веш та ји у Срби ји са укуп но 236
по зи ци ја има ју да ле ко већи обим него што то за хте ва ју МСФИ (67) или Ди рек -
ти ва која у при ло зи ма III и IV сад ржи кон крет не пред ло ге за исте из веш та је са
укуп но 88 по зи ци ја. По ред пред и мен зи о ни ра нос ти, ак ту ел ни фи нан сиј ски
из веш та ји не ма ју фор мал ни кон ти ну и тет нити кон зис тен тност, што по -
тврђује чи ње ни ца да је збир по зи ци ја основ них фи нан сиј ских из веш та ја (би -
лан са ста ња и из веш та ја о ре зул та ту) у 1993. го ди ни из но сио 214, у 1997. го -
ди ни 19, у 2002. го ди ни 179, у 2006. го ди ни 84 и ак ту ел ни из веш та ји 236 по зи -
ци ја. Очиг лед но је да се о упо ре ди вос ти ова ко струк ту и ра них из веш та ја не
може го во ри ти.

Неб ла гов ре ме ност у смис лу ди на ми ке дос тав ља ња фи нан сиј ских
из веш та ја. Фи нан сиј ски из веш та ји за ста тис тич ке по тре бе, који об ухва та -
ју би ланс ста ња, би ланс успе ха и ста тис тич ки из веш тај о по сло ва њу дос -
тав ља ју се до кра ја феб ру а ра на ред не го ди не за текућу го ди ну. По ред тога,
ре дов ни го диш њи фи нан сиј ски из веш та ји се сход но ак ту ел ној за кон ској
ре гу ла ти ви дос тав ља ју до кра ја јуна текуће го ди не за пре тход ну го ди ну и
об е ло да њу ју се на сај ту над леж ног држав ног орга на48 у скла ду са чл. 36. За -
ко на о ра чу но во дству, у року од 60 дана од њи хо вог дос тав ља ња, од но сно
на јкас ни је до 31. октоб ра на ред не за пре тход ну го ди ну. На ве де ни ро ко ви
нису адек ват ни у смис лу упот реб не вред нос ти фи нан сиј ских из веш та ја,
јер они нису ко рис ни ци ма дос туп ни де сет ме се ци на ред не го ди не за пре -
тход ну го ди ну, када су већ на ста ле број не транс акције без по се до ва ња ин -
фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја, које сад рже по тен ци јал не штет не
по сле ди це. На овај на чин фи нан сиј ски из веш та ји има ју пе ри од ко ришћења
само два ме се ца. 

На ру ша ва ње по узда нос ти ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја.
По уз да ност ин фор ма ци ја из фи нан сиј ских из веш та ја угро же на је чи ње ни цом
да се фи нан сиј ски из веш та ји дос тав ља ју по себ но за ста тис тич ке по тре бе у од -
но су на ре дов не го диш ње фи нан сиј ске из веш та је, без об ез беђива ња ме ха ни -
за ма да се би ланс ста ња и би ланс успе ха, дос тав ље ни за ста тис тич ке по тре бе,
не раз ли ку ју од ис тих из веш та ја дос тав ље них у окви ру сета ре дов них го диш -
њих из веш та ја. Пош то ови могу да се раз ли ку ју, намеће се пи та ње по узда нос -
ти раз ли чи тих из веш та ја са чи ње них од стра не ста тис тич ких орга на на осно -
ву из веш та ја који су по тен ци јал но не пот пу ни, не тач ни и дос тав ље ни, ради ис -
пу ња ва ња фор ме из бе га ва ња сан кци ја по во дом њи хо вог не бла гов ре ме ног
дос тав ља ња. По ред на ве де них еле ме на та, не по уз да ност фи нан сиј ског из веш -
та ва ња повећава се тиме што за кон ска ре гу ла ти ва даје могућност за ме не фи -
нан сиј ских из веш та ја до кра ја на ред не го ди не, без по себ них об раз ло же ња.
Пре ма томе, ди на ми ком и на чи ном дос тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја по -
тпу но је об ес миш љен циљ фи нан сиј ског из веш та ва ња, а то је об ез беђива ње
ин фор ма ци ја о фи нан сиј ском ста њу, фи нан сиј ској успеш нос ти и то ко ви ма го -
то ви не из веш тај ног ен ти те та, јер те ин фор ма ци је кас не на јма ње де сет ме се -
ци, а могу бити дос тав ље на три раз ли чи та би лан са успе ха и би лан са ста ња у
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48) Агенција за при вред не ре гис тре.



току на ред не го ди не за исту пре тход ну го ди ну. Пи та ње је да ли ће об е ло да ње -
ни из веш та ји бити одраз фер пре зен та ци је.

Би лан си ра ње гу бит ка из над ви си не ка пи та ла. Актуелни об ра зац би -
лан са ста ња упућује на то да се гу би так из над ви си не ка пи та ла, који као по зи -
ци ја није при су тан у из веш та ји ма пред узећа у зем ља ма за које су сво јстве не
уо би ча је не тржиш не окол нос ти (из тог раз ло га ова би лан сна став ка није тре -
ти ра на Ди рек ти вом), ис ка зу је као по след ња по зи ци ја у па си ви. Сама по зи ци ја
гу бит ка из над ви си не ка пи та ла ука зу је на ста ње у ко јем се на ла зе влас ни ци,
јер ће они, сраз мер но уде лу у влас ниш тву, под не ти на ста ле гу бит ке, а у слу ча -
ју по ве ри ла ца гу би так из над ви си не ка пи та ла ука зу је на то да по ве ри о ци неће 
моћи да на пла те део сво јих по тра жи ва ња. Чи ње ни ца је да об а ве зе пред узећа
не могу да се ума њу ју и да ми ни ма лан из нос укуп не па си ве може да одго ва ра
вред нос ти ис ка за них об а ве за, па се пре ма томе об а ве зе не могу ума њи ва ти гу -
бит ком из над ви си не ка пи та ла.

Не за вис но од тога што гу би так из над ви си не ка пи та ла не пред став ља еко -
ном ски ло гич ну по зи ци ју, при клад ни је је да се на ла зи у ак ти ви, на јпре због
при нци па кон зис тен тнос ти, јер је у пре тход ном би лан су ста ња на тај на чин
ис ка зи ван, за тим као зна ча јан под а так о по сло ва њу, уочљи ви ји на тај на чин
ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја и сле дећи ар гу мент је да у упо ре ди вој
прак си (која се од но си на зем ље у окру же њу, а не и на зем ље са раз ви је ним
тржиш ним при вред ним сис те ми ма) нема слич них при ме ра. 

Кон тро ла ква ли те та фи нан сиј ских из веш та ја пред став ља одго вор -
ност за пра вил но сас тав ља ње, пре зен та ци ју и об е ло да њи ва ње фи нан сиј -
ских из веш та ја. Један од за хте ва Ди рек ти ве јес те да држа ве чла ни це на ци о -
нал ним за кон ским ре гу ла ти ва ма ре гу ли шу пи та ње одго вор нос ти за сас тав -
ља ње, пре зен та ци ју и об е ло да њи ва ње фи нан сиј ских из веш та ја, што прак тич -
но зна чи до но ше ње кон крет них за кон ских одред би ко ји ма се де фи ни шу
одго вор ност и об а ве зе ад ми нис тра тив них (ра чу но во дстве них), управ них и
над зор них орга на, али исто тако и сан кци је за њи хо во не пош то ва ње. 

За кон о ра чу но во дству ве зу је одго вор ност за фи нан сиј ске из веш та је за
за кон ског за ступ ни ка, орган управ ља ња, над зор ни орган прав ног лица и лице 
за ду же но за вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја.
Не за вис но од на ве де ног, одго вор ност за сас тав ља ње лаж ног би лан са по сто ји
у на ци о нал ном за ко но да вству49. Над зор над фи нан сиј ским из веш та ва њем,
пре ма ак ту ел ном за ко ну у Срби ји, има ју По рес ка упра ва и На род на бан ка
Срби је, при чему се тај над зор сво ди на про ве ру ис прав нос ти еви ден ти ра ња
транс акција у по слов ним књи га ма и то пре теж но транс акција не пос ред но по -
ве за них са одређеним об ли ци ма опо ре зи ва ња.

Сад ржај об а вез ног сета фи нан сиј ских из веш та ја. За кон ском ра чу но во -
дстве ном ре гу ла ти вом у Срби ји про пи са но је чак шест об а вез них фи нан сиј -
ских из веш та ја. Увођењем но вог фи нан сиј ског из веш та ја - Извеш та ја о оста -
лом све о бух ват ном ре зул та ту, по ред би лан са ста ња, би лан са успе ха, из веш та -
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49) Кри вич ни за ко ник, „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 85/05... 121/12, члан 238. 



ја о то ко ви ма го то ви не и из веш та ја о про ме на ма на ка пи та лу50, нису об ез -
беђени усло ви за упо ре ди вост фи нан сиј ских из веш та ја.

Пра го ви раз врста ва ња прав них лица. При сут на је не усклађеност пра -
го ва раз врста ва ња прав них лица ЕУ и Срби је код ве ли ких и сред њих прав них
лица и не пос то ја ње пра го ва раз врста ва ња за гру пе прав них лица за које се
сас тав ља ју кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из веш та ји, што је Ди рек ти вом про -
пи са но. Прег ле дом 8 ука зу је се на раз ли ку у раз врста ва њу прав них лица у
Срби ји у од но су на Ди рек ти ву.

Прег лед 8 - Разврста ва ње правних лица у скла ду 
са чланом 6. За кона о ра чу но во дству51

Ве ли чи на прав них лица
Про сеч на вред ност 
по слов не имо ви не 

(у ев ри ма) 

Пос лов ни при ход
(у ев ри ма)

Про се чан број 
за пос ле них 

у току го ди не

Мик ро прав на лица до 350.000 700.000 до 10

Мала прав на лица до 4.400.00052 до 8.800.00053 до 50

Сред ња прав на лица до 17.500.00054 до 35.000.00055 до 250

Ве ли ка прав на лица пре ко 17.500.000 пре ко 35.000.000 пре ко 250

Извеш тај не осно ве. Прав на лица у Срби ји сас тав ља ју фи нан сиј ске из -
веш та је на бази пет раз ли чи тих из веш тај них осно ва: МСФИ, МСФИ за МСП,
Пра вил ник о на чи ну при зна ва ња, вред но ва ња, пре зен та ци је и об е ло да њи ва ња
по зи ци ја у по је ди нач ним фи нан сиј ским из веш та ји ма за мик ро и дру га прав на
лица, го то вин ска осно ва ра чу но во дства коју ко рис те бу џет ски ко рис ни ци и
про сто књи го во дство које могу да ко рис те пред узет ни ци, који су сада сврста -
ни у мик ро прав на лица. По ред тога, код ве ли ке већине прав них лица пред -
виђена је могућност сло бод ног из бо ра између две (сред ња прав на лица), од -
но сно три из веш тај не осно ве (мик ро прав на лица).

Ком пе тен тност про фе си о нал ног ра чу но вође. Актуелни За кон о ра -
чу но во дству не сад ржи одред бе које се од но се на про фе си о нал ног ра чу но -
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50) По ред на ве де них из веш та ја за ста тис тич ке по тре бе, сви об вез ни ци из веш та ва ња дос тав ља ју и
Ста тис тич ки анекс, а прав на лица која за вред но ва ње би лан сних став ки при ме њу ју МСФИ и
МФИ за МСП сас тав ља ју и на по ме не уз фи нан сиј ске из веш та је. 

51) Да би ен ти тет био кла си фи ко ван у јед ну од на ве де них ка те го ри ја, тре ба да ис пу ња ва два од три
на ве де на кри те ри ју ма.

52) Код Ди рек ти ве, овај праг из но си 4.000,000 евра.
53) Код Ди рек ти ве овај праг из но си 8.000.000 евра.
54) Код Ди рек ти ве овај праг из но си 20.000.000ев ра.
55) Код Ди рек ти ве овај праг из но си 40.000.000ев ра.



вођу56 нити на ра чу но во дстве ну про фе си ју. Њим је про пи са но да школ ску
спре му, рад но ис кус тво и дру ге усло ве за лице које об ав ља по сло ве вођења
по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја уређује прав но
лице, од но сно пред узет ник сво јим општим ак том. На ве де ни усло ви пред -
став ља ју сло бо дан из бор прав ног лица, од но сно пред узет ни ка, па прак тич -
но по слов не књи ге може да води и фи нан сиј ске из веш та је може да сас та ви
било које фи зич ко лице, које не мора чак ни да ис пу ња ва било как ве усло ве
ве за не за школ ску спре му нити про фе си о нал но зва ње, нити про фе си о нал -
не веш ти не. Дак ле, ком пе тен тност (по треб но зна ње, ис кус тво и про фе си о -
нал на оспо соб ље ност) лица која воде по слов не књи ге и сас тав ља ју фи нан -
сиј ске из веш та је није за кон ски де фи ни са на, па је са мим тим учи ње на не ре -
ле ван тном, чиме је по узда ност фи нан сиј ских из веш та ја зна чај но до ве де на
у пи та ње.

Етич ки ко декс и про фе си о нал на еду ка ци ја. Међуна род на фе де ра ци -
ја ра чу но вођа ис ти че зна чај шест сту бо ва ква ли те та фи нан сиј ског из веш -
та ва ња, од ко јих се два од но се се на ети ку и про фе си ју57. Међутим, Етич ки
ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође и Међуна род ни стан дар ди еду ка ци је
нису при сут ни на било који на чин у За ко ну о ра чу но во дству58. По ред тога, у
за кон ском ра чу но во дстве ном ре гу ла тор ном окви ру у Срби ји не по сто је
инстру мен ти за шти те јав ног ин те ре са, у смис лу про це ду ра ко ји ма се пред -
виђа могућност губ ље ња пра ва пру жа ња про фе си о нал них услу га из об лас -
ти ра чу но во дства.

Пре во ди међуна род не про фе си о нал не ре гу ла ти ве. Фи нан сиј ско из -
веш та ва ње у Срби ји, у смис лу при ме не међуна род не ре гу ла ти ве, до ве де но је у 
пи та ње чи ње ни цом да је по след ње пре во де МСФИ и МСФИ за МСП об ја ви ло
Ми нис та рство фи нан си ја59 у 2013. го ди ни, а од тада до да нас ве ли ки број МРС
од но сно МСФИ пре трпео је из ме не, од ко јих су мно ге биле у при ме ни и 2014. и
2015. го ди не; из ме не МСФИ за МСП врше не су на 21 од 35 оде ља ка и при ме њу -
ју се по чев од 1. ја ну а ра 2017. го ди не. Пре вод Међуна род них стан дар да ре ви -
зи је Ми нис та рство није об ја ви ло60.
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56) Иако у Срби ји по сто ји пре ко 30.000 про фе си о нал них ра чу но вођа.
57) Оста ла че ти ри сту ба су ра чу но во дстве ни стан дар ди, за кон ска ре гу ла ти ва, кон тро ла спро -

вођења и стан дар ди ре ви зи је.
58) По ми њу се само у За ко ну о ре ви зи ји. 
59) Пре ма чла ну 3. За ко на о ра чу но во дству и чла ну 3. За ко на о ре ви зи ји пре во де МСФИ, МСФИ за

МСП и Међуна род них стан дар да ре ви зи је ре ше њем утврђује Ми нис та рство и об јав љу је их у
‘’Служ бе ном глас ни ку Ре пуб ли ке Срби је’’ и на ин тер нет стра ни ци Ми нис та рства. 

60) Пре вод Међуна род них стан дар да ре ви зи је, кон тро ле ква ли те та, пре гле да, оста лих уве ра ва ња и
срод них услу га, из да ње из 2013. го ди не, об ја вио је Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је. Пош то је
у мар ту 2016. го ди не по тпи сан Спо ра зум о до на ци ји између Ре пуб ли ке Срби је и Свет ске бан ке
ко јим је пред виђена до на ци ја у из но су од 3,4 ми ли о на евра за про је кат под ршке ре фор ми кор по -
ра тив ног фи нан сиј ског из веш та ва ња. Ра зум но је оче ки ва ње да ће у окви ру про јек та који тре ба
да доп ри не се унап ређењу ин вес ти ци о ног окру же ња у Срби ји са при мар ним ци љем дос ти за ња
мак си мал не транс па рен тнос ти фи нан сиј ског из веш та ва ња и при вла че ња ин вес ти ци ја, бити об -
ухваћени и пре во ди међуна род не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. 



4.2. Ефек ти ак ту ел не ре гу ла ти ве на еко ном ску ак тив ност

Основ не кри ти ке за кон ског ре гу ла тор ног ра чу но во дстве ног окви ра
усме ре не су на не по уз да ност и не ста бил ност за кон ске ре гу ла ти ве, коју ка рак -
те ри шу чес те про ме не61, за тим не дос та так ин сти ту ци о нал ног окви ра фи нан -
сиј ског из веш та ва ња и из град ње људ ских и дру гих ка па ци те та усме ре них на
фи нан сиј ско из веш та ва ње у Србији.

Иако у Срби ји већ шест де це ни ја у кон ти ну и те ту по сто ји про фе си о нал на
асо ци ја ци ја62, За кон о ра чу но во дству не пре поз на је про фе си ју као јед ну од де -
тер ми нан ти ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња, већ вођење по слов них
књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја пре пуш та сти хи ји. Игно ри са ње
ви ше де це ниј ских те ко ви на про фе си је при зна те у инос тра нству и одус та ја ње
од ње ног усав рша ва ња у духу по тре ба ак ту ел них за хте ва гло ба ли за ци је не
доп ри но си унап ређењу ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња у Срби ји, већ
на про тив, ње го вом на ру ша ва њу. Исто тако, изо пшта ва њем више од 90% об -
вез ни ка из веш та ва ња из об а ве зе при ме не међуна род не ре гу ла ти ве и усме ра -
ва њем на на ци о нал ну (не пот пу ну) ре гу ла ти ву у вези са фи нан сиј ским из веш -
та ва њем, Срби ја се до во ди у по зи ци ју одређене изо ла ци је, од но сно зем ље у
којој не постоји поверење у финансијске извештаје, чиме се сужава простор за
интензивирање домаћих и страних инвестиција, односно сужава се мо -
гућ ност протока капитала. 

Са ци љем ства ра ња по год ни је ин фрас трук ту ре за по бољ ша ње ква ли те та
фи нан сиј ског из веш та ва ња у Срби ји, не опход на је боља са рад ња држав них
орга на, кре а то ра за кон ске ре гу ла ти ве, про фе си о нaлне асо ци ја ци је и ака дем -
ске за јед ни це која ак тив но учес тву је у об ли ко ва њу свес ти будућих пред став -
ни ка про фе си је. У овом про це су уста нов ља ва ња ква ли тет ног сис те ма фи нан -
сиј ског из веш та ва ња такође је ва жан и сег мент кон тро ле ква ли те та фи нан -
сиј ског из веш та ва ња, који за кон не пре поз на је, а пред став ља јед ну од члан -
ских об а ве за СРРС-а. По ред кон тро ле ква ли те та, све орга ни за ци је чла ни це
IFAC-a има ју об а ве зу да ис пу не и сле деће об а ве зе: (1) Међуна род ни стан дар ди 
кон тро ле ква ли те та, (2) Међуна род ни стан дар ди еду ка ци је про фе си о нал них
ра чу но вођа, (3) Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је, (4) Етич ки ко декс за про -
фе си о нал не ра чу но вође, (5 ) Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди за јав -
ни сек тор, (6) Истра жи ва ње и дис цип ли но ва ње, (7) Међуна род ни стан дар ди
фи нан сиј ског из веш та ва ња63. 

Чи ње ни ца је да су из ме не ак ту ел не за кон ске ра чу но во дстве не ре гу ла ти -
ве, које су у 2013. го ди ни, врше не без кон крет ни јег осно ва, јер њима није из -
врше но усаг ла ша ва ње нити са МСФИ, нити са Ди рек ти вом 2013/34, так вог ка -
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61) У току по след ње две де це ни је пет пута је до но шен нови за кон из об лас ти ра чу но во дства: 1993,
1997, 20002, 2006. и 2013. го ди не.

62) Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, чије ак тив нос ти се одви ја ју у скла ду са за хте ви ма Међуна -
род не фе де ра ци је ра чу но вођа, чији је ре дов ни и ак тив ни члан ско ро већ две де це ни је, орга ни зу -
је сти ца ње и одржа ва ње про фе си о нал них зва ња у скла ду са за хте ви ма Међуна род них об ра зов -
них стан дар да и при ме њу је IFAC-ов Етич ки ко декс про фе си о нал них ра чу но вођа.

63) Оба ве зе чла ни ца Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа у им пле мен та ци ји међуна род не про фе -
си о нал не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. При руч ник Ра чу но во дстве на прак са, бр. 20, окто бар
2013. го ди не, СРРС, Бе ог рад, при лог.



рак те ра да нису об ез бе ди ле бољи ква ли тет и по узда ност фи нан сиј ског из -
веш та ва ња, а доп ри не ле су на ру ша ва њу упо ре ди вос ти фи нан сиј ских из веш -
та ја кон крет ног ен ти те та са ра ни јим пе ри о ди ма, као и не упо ре ди вос ти из -
веш та ја ен ти те та из Срби је са из веш та ји ма ен ти те та из дру гих зе ма ља. По ред
тога, на ве де на ре гу ла ти ва има ла је за по сле ди цу зна чај не ма те ри јал не из дат -
ке код об вез ни ка фи нан сиј ског из веш та ва ња по во дом при ла гођава ња по -
слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја у складу са захтевима
измењене ре гу ла ти ве, као и код надлежног органа који се бави обрадом и
јавним об јав љи ва њем података из финансијских извештаја. 

На јиз ра же ни је по сле ди це ак ту ел ног за кон ског ре гу ла тор ног окви ра од -
но се се на ускраћива ње ин вес ти то ри ма об јек тив них и ква ли тет них ин фор ма -
ци ја о по сло ва њу ен ти те та; при сус тво не си гур нос ти при вређива ња;
повећање ри зи ка за ин вес ти то ре, фи нан сиј ски из веш та ји су не а дек ват на
осно ва за утврђива ње осно ви це опо ре зи ва ња и доп ри но се гу бит ку по ве ре ња
у фи нан сиј ско из веш та ва ње. С об зи ром на то да циљ држав них ре гу ла тор них
орга на тре ба да буде уста нов ља ва ње по узда ног и об јек тив ног сис те ма фи нан -
сиј ског из веш та ва ња, била би не опход на из ме на за кон ског ра чу но во дстве -
ног окви ра у ско ри јем пе ри о ду, са ци љем усклађива ња са међуна род ном про -
фе си о нал ном ре гу ла ти вом и Ди рек ти вом, на шта упућује и оце на Европ ске
ко ми си је, из не та у Извеш та ју о на прет ку Срби је за 2014. го ди ну у коме је на ве -
де но: ‘’Пот реб ни су даљи на по ри како би се по стиг ла усклађеност са но вом ра -
чу но во дстве ном ди рек ти вом ЕУ из 2013. го ди не’’64. 

Зак љу чак

Међуна род ну кон вер ген ци ју су по кре ну ле ви со ко раз ви је не зем ље пре ко
про фе си о нал них орга ни за ци ја, јер оне има ју на јви ше ко рис ти од тог про це са.
Ути цај не про фе си о нал не орга ни за ци је у гло бал ним раз ме ра ма (IASB, IFAC,
FASB, AICPA, IOSCO) по смат ра ју међуна род ну конвергенцију као процес који
води рачуна о:
= инвес ти то ри ма и дру гим кре ди то ри ма: нови, за јед нич ки раз ви је ни

стан дар ди тре ба ли би да олак ша ју овој, са ас пек та за до во ље ња ин фор -
ма ци о них по тре ба, на јваж ни јој ин те рес ној гру пи ин фор ми са ње о фи нан -
сиј ској по зи ци ји, при нос ном и имо вин ском по ло жа ју по слов ног ен ти те -
та о коме се из веш та ва;

= послов ним ен ти те ти ма: у смис лу до би ја ња јед но об раз них, по јед нос -
тав ље них и трош ков но ефи кас ни јих ра чу но во дстве них стан дар да на
осно ву ко јих ће моћи да кре и ра ју само је дан сет фи нан сиј ских из веш та ја
који ће за до во љи ти ин фор ма ци о не по тре бе свих ин те рес них група;

= стеј кхол де ри ма: који се ре дов но из веш та ва ју о до сада за врше ним ета -
па ма, ре а ли зо ва ним крат ко роч ним и ду го роч ним пла но ви ма, као и да -
љим ко ра ци ма у кон вер ген ци ји ра чу но во дстве них стан дар да у све ту.

Зах ва љу јући на по ри ма и ак тив нос ти ма по ме ну тих про фе си о нал них тела
у про це су међуна род не кон вер ген ци је, при ме на МСФИ уве ли ко пре ва зи ла зи
окви ре Евро пе, као њи хо вог ма тич ног под руч ја на стан ка и при ме не. Тиме овај 
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64) Слич на кон ста та ци ја је на зна че на и у "Нац рту Извеш та ја о на прет ку Срби је за 2015. го ди ну" -
ROSC, јун 2015.



сет стан дар да оправ да ва свој ста тус на јприх ваћени јег, ви со кок ва ли тет ног
инстру мен та међуна род не ко му ни ка ци је у об лас ти фи нан сиј ског из веш та ва -
ња. Европ ска ко ми си ја је, у окви ру про це са међуна род не кон вер ген ци је, то -
ком про тек лих го ди на раз ви ла не ко ли ко ре гу ла тор них ди ја ло га са трећим
зем ља ма, као и са: пред став ни ци ма САД, Ка на де, Јапа на, Кине, Инди је и Ру си је.
Искус тва су по ка за ла да ова кав об лик са рад ње може бити ве о ма ефи ка сан у
ре ша ва њу или спре ча ва њу проблема, са циљем интензивнијег отварања
тржишта и мањег регулаторног оптерећења за предузећа која делују на више
тржишта.

Ци ље ви на које су усме ре не нове ди рек ти ве ЕУ су сма ње ње ад ми нис тра -
тив них трош ко ва, по бољ ша ње по слов ног окру же ња сред њих и ма лих прав -
них лица, као и њи хо во укљу че ње у то ко ве ин тер на ци о на ли за ци је. Ово су
ујед но и ци ље ви „Стра те ги је раз во ја Евро пе до 2020. го ди не“. Пла ни ра ни
ефек ти при ме не Ди рек ти ве ЕУ 2013/34 и Ди рек ти ве 2014/95 су уште де које
би тре ба ло да се по стиг ну на ни воу при вре де ЕУ сма ње њем об а ве за у вези са
фи нан сиј ским из веш та ва њем и ре ду ко ва ним об е ло да њи ва њем одређених
ин фор ма ци ја код средњих, малих и микро правних лица, као и већа упо ре ди -
вост финансијских извештаја.

Ди вер ген ци ја ре гу ла тор ног ра чу но во дстве ног окви ра Срби је у од но су на
гло бал ну ре гу ла ти ву ис по ља ва се у сле дећем: не усклађеност са МСФИ и Ди -
рек ти вом; пре ве ли ко деф раг мен ти ра но фи нан сиј ско из веш та ва ње у смис лу
осно ва из веш та ва ња и бро ја ак ту ел них кон тних окви ра; не оправ да на сло же -
ност и об им ност об ра за ца фи нан сиј ских из веш та ја, не упо ре ди вих са из веш -
та ји ма које пред ла жу МСФИ и Ди рек ти ва; не до вољ на јас ност фи нан сиј ских
из веш та ја која от ва ра могућност зло у пот ре ба и сиве еко но ми је; не оправ да но
дуги ро ко ви дос тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја у окол нос ти ма елек трон -
ске об ра де под а та ка, чиме се скраћује ко рис ни пе ри од упот ре бе фи нан сиј ских 
из веш та ја; могућност за ме не фи нан сиј ских из веш та ја и на кнад ног дос тав ља -
ња до кра ја на ред не го ди не ума њу је по ве ре ње ин вес ти то ра, чак и када се из -
веш та ји не ме ња ју; за тим не пос то ја ње јас не одго вор нос ти за фи нан сиј ско из -
веш та ва ње, као и одсус тво суш тин ске кон тро ле финансијског извештавања.
Наведени моменти, поред тога што доприносе непоузданости финансијских
извештаја, онемогућавају адекватно планирање пореске, економске и ин вес -
ти ци о не политике.

Срби ја, као мала зем ља у по ступ ку при дру жи ва ња ЕУ, нема из бо ра сем
усме ра ва ња ка кон вер ген ци ји, од но сно при бли жа ва њу фи нан сиј ског из веш -
та ва ња на јбо љим свет ским прак са ма и дос лед ној и кон зис тен тној при ме ни
Међуна род не про фе си о нал не регулативе, као и директива ЕУ.
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мр Сте ван
МИЛОВАНОВИЋ*

Рачу но во дство 
и сива еко но ми ја

Прво је пра ви ло еко но ми је да се ра чу ни воде 
a први знак њене про пас ти да се они за не ма ре

J. B. Say

Рези ме

Основ на хи по те за овог рада јес те да уређење ра чу но во дства и по бољ ша ње
ста ња ра чу но во дстве не про фе си је тре ба да буде јед на од на јзна чај ни јих мера
за суз би ја ње сиве еко но ми је у Срби ји. Ова хи по те за за сни ва се на еле мен тар ним
чи ње ни ца ма: да је ра чу но во дство са фи нан сиј ским из веш та ва њем „при род ни
не при ја тељ“ сиве еко но ми је и да пред став ља ве о ма зна ча јан део ин сти ту ци о -
нал ног ам би јен та за ду жен за ства ра ње по ве ре ња у тржиш ну еко но ми ју, као и
да се ра чу но во дстве на про фе си ја на ла зи на са мом фрон ту по сло ва ња са важ -
ном уло гом и да има при ступ свим ре ле ван тним ин фор ма ци ја ма, по пут ни јед -
не дру ге про фе си је. По ред тога, ау тор по ла зи од тврдње да је за раз уме ва ње од -
но са ра чу но во дства и сиве еко но ми је не опход но по зна ва ње при ро де
ра чу но во дстве не услу ге, као услу ге од јав ног ин те ре са са ве ли ким мул тип ли -
ка тив ним ефек ти ма, пре све га у ства ра њу по ве ре ња, које је кључ ни кри те ри -
јум за опре де ље ње људи да ли да по слу ју у си вој или ле гал ној зони. Аутор се бави
ме ха низ мом ства ра ња и ши ре ња сиве еко но ми је на, и по сре дством тржиш та
ра чу но во дстве них услу га.

У скла ду с тим, ме ха ни зам суз би ја ња сиве еко но ми је по ла зи од уређења ра чу но -
во дстве ног сис те ма, пре ко тржиш та ра чу но во дстве них услу га и за шти те
ста ту са ра чу но во дстве не про фе си је, а на кон тога до ла зи до по зи тив ног мул -
тип ли ка тив ног ефек та на дру га тржиш та (пре све га тржиш та ка пи та ла) и
суз би ја ња сиве еко но ми је. У том смис лу сива еко но ми ја по став ља пред ра чу но -
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во дстве ну про фе си ју нове из а зо ве, а про фе си о нал ни ра чу но вођа, са сво јим про -
фе си о нал ним и етич ким ин тег ри те том, тре ба да по ста не „кључ ни иг рач“ у
бор би про тив сиве еко но ми је.

Kључ не речи: сива еко но ми ја, фик тив но при вређива ње, не фор мал на еко но -
ми ја, не ло јал на кон ку рен ци ја, кре а тив но ра чу но во дство, про фе си о нал на
услу га.

Увод не на по ме не

Један од еко ном ских фе но ме на који се у по след ње вре ме на ла зе у са мој
жижи наше на учне, струч не и шире јав нос ти је сива еко но ми ја, пре све га због 
не га тив них по сле ди ца по кон ку рен тност при вре де, јав не при хо де, по ја ве
не ло јал не кон ку рен ци је и по вре де пра ва из рад них од но са. Однос ра чу но во -
дства и сиве еко но ми је при вла чи по себ ну паж њу, а на ро чи то по сле из веш та -
ја АПР-а о по сло ва њу при вре де за 2014. го ди ну, када је за зво ни ло „зво но за
узбу ну“.

Окол ност да је од 120.852 фи нан сиј ска из веш та ја при вред них друш та ва
оста ло не об рађено 33.430 или 27,7%, што је знат но више него у 2013. го ди ни
(када је било 20%), ја сан је ин ди ка тор по рас та сиве еко но ми је у Срби ји. Ако се
томе дода под а так да у Срби ји око 28.000 при вред них друш та ва која дос тав -
ља ју фи нан сиј ске из веш та је нема ни јед ног за пос ле ног, а да рас по ла жу ка пи -
та лом већим од осам млрд. eвра и пра ве гу бит ке од око 240 ми ли о на евра, до -
ла зи се до чи ње ни це да по сло ва ње више од по ло ви не при вред них друш та ва
по ка зу је јаке ин ди ци је припадности сивој економији (фиктивно пословање,
избегавање пореза и сл.).

Шта је са пре оста лом по ло ви ном, може се само пре тпос та ви ти. Ради ос -
нов ног раз јаш ње ња од но са ра чу но во дства и сиве еко но ми је, овај рад се у на -
став ку бави пи та њем њи хо вог суш тин ског од но са, ме ха низ мом ства ра ња и
ши ре ња сиве еко но ми је пре ко тржиш та ра чу но во дстве них услу га и из а зо ви -
ма пред ко ји ма се на ла зи ра чу но во дстве на про фе си ја. У том смис лу рад није
прве нстве но на ме њен про фе си о нал ним ра чу но вођама, него кре а то ри ма за -
кон ске и под за кон ске регулативе рачуноводства и онима који су задужени за
борбу прoтив сиве економије.

1. Суш ти на од но са ра чу но во дства и сиве еко но ми је

Тема од но са ра чу но во дства и сиве еко но ми је као да је и сама оста ла у си вој 
зони, не само у на учним кру го ви ма, него и у до ме ну еко ном ске по ли ти ке и
струч не јав нос ти, јер сем не ких на го веш та ја и фраг ме на та нема це ло ви тих
сту ди ја. Као да је ова тема била су ви ше прак тич на за еко ном ску те о ри ју, јер се
уо би ча је ним де дук тив ним ме то да ма није мог ло да ле ко стићи, а из прак се
није методом индукције извршена генерализација појава.
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Као и код дру гих пи та ња, и овде су могућа два ста ва. Први је да се ова тема
јед нос тав но иг но ри ше, не га тив ним ста вом, као да овај од нос нема те о риј ског
ни прак тич ног зна ча ја. Овај став по ла зи од тога да је ра чу но во дство об и чан
фо тог раф, неми еви ден ти чар по слов них про ме на и да се све што је еко ном ски
зна чај но на ла зи ван ра чу но во дства. Овај став по ти че од оних ко ји ма су ра чу -
но во дство и фи нан сиј ско из веш та ва ње стра ни, који не схва та ју и не при да ју
зна чај ква ли те ту фи нан сиј ског из веш та ва ња. Овај и ова кав став није то ли ко
опа сан уколико није и став учесника законодавне власти и носилаца еко ном -
ске политике.

Дру ги став по ла зи од чи ње ни це да је за еко ном ску ак тив ност јед не зем ље
ве о ма бит но уређење ра чу но во дства и да ва ње адек ват ног ста ту са ра чу но во -
дстве ној про фе си ји уопште, а по себ но у окви ру мера за суз би ја ње сиве еко но -
ми је. У том кон тек сту, тес ти раћемо ове по став ке кроз саму дефиницију сиве
економије.

Сива еко но ми ја се де фи ни ше као „скуп еко ном ских ак тив нос ти који се
oбав ља ван ин сти ту ци о на ли зо ва ног при вред ног ам би јен та. Она об ухва та
кри ми нал но по сло ва ње, фик тив но при вређива ње, не фор мал ну еко но ми ју,
оста ле при кри ве не и не ле га ли зо ва не транс акције.“1

Прво, у са мој де фи ни ци ји по ми ње се „ин сти ту ци о на ли зо ва ни при вред ни
ам би јент“. Еле мен тар на чи ње ни ца је да је уређење ра чу но во дства јед не зем -
ље део тог ам би јен та и то ве о ма зна ча јан део. Зна чи, ис тра жи ва ње узро ка сиве 
еко но ми је у на че лу се може кре та ти у два сме ра – првом, који би се ба вио ана -
ли зом на чи на на који је та за кон ска ре гу ла ти ва ути ца ла на сиву еко но ми ју
сво јим „чи ње њем и не чи ње њем“, и дру гом, који би се ба вио ана ли зом не ин -
сти ту ци о нал них фактора, односно неформалним односима појединаца, групе 
и државе.

Дру го, сива еко но ми ја об ухва та кри ми нал не ак тив нос ти. На рав но, од ове
сиве еко но ми је тре ба раз ли ко ва ти „црну еко но ми ју“ која је ап со лут но за бра -
ње на и ап со лут но је део кри ми на ла и ма фи јаш ких ак тив нос ти. Где је овде мес -
то ра чу но во дству и ра чу но вођама? Еле мен тар на чи ње ни ца је да је у Срби ји (и
било у ко јој зем љи) при су тан кри ми нал у до ку мен та ци ји која про ла зи кроз
руке књи го вођа и ула зи у зва нич не по слов не књи ге и фи нан сиј ске из веш та је.
Жртве су у мно го слу ча је ва ин вес ти то ри, али и кре ди то ри, по слов ни пар тне -
ри, а држав ни бу џе ти оста ју ускраћени. Да ли ће ра чу но вође про књи жи ти так -
ву „кри ми нал ну“ до ку мен та ци ју као да је све у реду за ви си од њи хо ве про фе -
си о нал нос ти и ети ке. Слу чај скан да ла на по чет ку овог века ука зу је на то да чак 
ни врхун ски про фе си о нал ни стан дар ди нису до вољ ни и да се мно го тога на ла -
зи у до ме ну ети ке и мо ра ла. Ге не рал но, мог ло би се за кљу чи ти да нема про фе -
си је која је већи сведок у привредном криминалу и због тога је потребно
односу рачуноводства и сиве економије, са аспекта криминалних радњи,
посветити посебну пажњу.

Уос та лом, на то ре чи то ука зу је и чи ње ни ца да су у суд ским про це си ма при -
вред ног кри ми на ла углав ном при сут не про фе си о нал не ра чу но вође – фо рен -
зи ча ри, људи чији је ниво по зна ва ња ра чу но во дстве не теорије и праксе веома
висок. 
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Треће – када је у пи та њу фик тив но по сло ва ње, ра чу но вође су еви ден тни
све до ци так вих рад њи, али и по тен ци јал ни са у чес ни ци. Фик тив на еко но ми ја
про ла зи кроз руке ра чу но вођа, а пра ви, про фе си о нал ни ра чу но вођа, има об а -
ве зу да са чи ни ис ти ни те и по ште не би лан се пре ма на јбо љим про фе си о нал -
ним стан дар ди ма и не сме под лећи при тис ку „како газ да каже“. Дак ле, и у
овом сег мен ту сиве еко но ми је при сут но је ра чу но во дство и ра чу но вођа. Фик -
тив ни ра чу ни су, на при мер, при сут ни приликом прања новца, при чему је и
сам законодавац наметнуо обавезу извештавања.

Че тврто – не фор мал но по сло ва ње. На први по глед из гле да да по овом еле -
мен ту сива еко но ми ја нема до дир них та ча ка са ра чу но во дством. Међутим, с
об зи ром на то је циљ сва ке влас ти да што више ак тив нос ти уву че у ле гал не то -
ко ве, по треб но је доб ро осмис ли ти об а ве зу вођења по слов них књи га и ра чу -
но во дства за суб јек те који се на ла зе у не фор мал ној сфе ри по сло ва ња и тако
деловати и превентивно и корективно на сиву економију.

Пето – из бе га ва ње по ре за и по рес ке ута је. У овој об лас ти веза између ове
ком по нен те сиве еко но ми је и ра чу но во дства и ра чу но вође из узет но је при -
сут на. Чи ње ни ца је да по рес ке при ја ве у при вре ди на јчешће са чи ња ва ју ра чу -
но вође, да су ра чу но вође на јвећи учес ни ци, све до ци и по зна ва о ци по рес ких
ак тив нос ти и по рес ких про пи са. Чи ње ни ца је да по рес ки, ин спек циј ски орга -
ни у кон тро лу по ре за иду код ра чу но вође, као што је чињеница да су, у случају
спорова, углавном вештаци рачуноводствене струке.

Сви ови еле мен ти не оспор но до ка зу ју да је веза између ра чу но во дства и
сиве еко но ми је ве о ма ком плек сна. За боље раз уме ва ње њи хо вих ре ла ци ја од
великог значаја су:
= раз уме ва ње суш ти не ра чу но во дства као чу ва ра имо ви не и спре ча ва ња

ње ног бе кства у сиву зону и ра чу но во дстве не услу ге као услу ге од јав ног
ин те ре са; 

= схва та ње уло ге по ште ног и фер фи нан сиј ског из веш та ва ња као чу ва ра
по ве ре ња на тржиш ти ма.

1.1 Ра зу ме ва ње при ро де ра чу но во дстве не услу ге

Стуб око ко јег се врте го то во сви ас пек ти од но са ра чу но во дства и сиве
еко но ми је је ра чу но во дстве на услу га са свим сво јим одли ка ма. Ге не рал но по -
смат ра но, може се изрећи тврдња да је мно го не јас ноћа и про бле ма узро ко ва -
но не поз на ва њем, од но сно суш тин ским не поз на ва њем при ро де ра чу но во -
дстве них услу га. Услу ге се де фи ни шу као „ак тив нос ти или ко рис ти које јед на
стра на може по ну ди ти дру гој, углав ном су не опип љи ве и не ре зул ти ра ју влас -
ниш твом било чега“2. Ради поређења, про фе си о нал не ра чу но во дстве не услу -
ге де фи ни шу се као „услу ге у ко ји ма се за хте ва ју ра чу но во дстве не или слич не
веш ти не, које об ав ља про фе си о нал ни ра чу но вођа, а укљу чу ју услу ге из об лас -
ти ра чу но во дства, ре ви зи је, по ре за, кон сал тин га и управ ља ња фи нан си ја ма.“3

Пос тав ља се пи та ње – у чему је спе ци фич ност про фе си о нал не ра чу но во дстве -
не услу ге у од но су на већину дру гих услу га. У на јвећем бро ју услу га, ако пру -
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жа лац услу ге про узро ку је ште ту или не об ез бе ди одго ва ра јући ква ли тет, по -
сле ди це трпи ис кљу чи во при ма лац, на ру чи лац услу ге (по сло да вац, кли јент).
На при мер, ако сер ви сер не изврши квалитетну оправку кућних апарата, или
поправку мобилног телефона треба, последице сноси искључиво корисник
услуге. Међутим, то није случај са професионалном рачуноводственом
услугом. 

Сли ка 1 - Про фе си о нал на ра чу но во дстве на услу га

Ако ра чу но вођа про књи жи фик тив ну фак ту ру или на било који на чин сас -
та ви по греш ну, не тач ну по рес ку при ја ву, по сле ди це не трпи само по сло да вац
– кли јент, већ ди рек тно јав ни при хо ди, а пре ко мањ ка сред ста ва у бу џе ту и
фон до ви ма и сви дру ги који за ви се од њих (за пос ле ни у здра вству, вој сци, по -
ли ци ји, про све ти и др.). Ако ра чу но вођа сас та ви не ис ти нит, по гре шан фи нан -
сиј ски из веш тај, да би од бан ке до био кре дит, па кре дит не буде враћен, по сле -
ди це ће трпе ти бан ка и сви њени кли јен ти. Инвес ти то ри могу доћи у за блу ду
да то пред узеће доб ро по слу је и до не ти по греш ну одлу ку да у њега уло же сре -
дства. Поз на ти су при ме ри фи нан сиј ских скан да ла из аз ва них ра чу но во дстве -
ним ма ни пу ла ци ја ма и пре ва ра ма. Зна чи, по сле ди це ло шег, не ква ли тет ног
рада ра чу но вође само де ли мич но трпи при ма лац услу га, а у на јвећој мери
трећа лица, која има ју ди рек тне или ин ди рек тне ин те ре се (ин вес ти то ри, бан -
ке, по ве ри о ци, по рес ки орга ни и др.). У крај њој ли ни ји, угро жен је јав ни ин те -
рес. Због тога „зна чај но об е леж је ра чу но во дстве не про фе си је пред став ља
при хва та ње одго вор нос ти за де ло ва ње у јав ном ин те ре су“, и одго вор ност
про фе си о нал ног ра чу но вође није ис кљу чи во усме ре на на за до во ља ва ње по -
тре бе по је ди ног кли јен та или по сло дав ца4. Са мак ро е ко ном ског ас пек та, на
осно ву пре тход но на ве де ног, може се за кљу чи ти да ра чу но во дстве не услу ге
има ју ве ли ки мул тип ли ка тив ни ефекат. Уколико је услуга неквалитетна,
може изазвати низ негативних ефеката који ће се одразити на стварање сиве
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економије (избегавање пореза и пореска утаја, фиктивно пословање, кри ми -
нал но пословање, бекство капитала у сиву зону и др.).

1.2. Ра чу но во дство је при род ни не при ја тељ сиве еко но ми је

Са раз во јем тржиш та и тржиш них ин сти ту ци ја раз ви ја ло се и ра чу но во -
дство. На не ком ни воу раз во ја тржиш та и само ра чу но во дство је било не раз -
ви је но и при ми тив но да би да нас у ери гло ба ли за ци је до жи ве ло ви сок ниво
стан дар ди за ци је и хар мо ни за ци је. Сав тај раз вој и усав рша ва ње ра чу но во -
дства има ли су упра во за циљ от ва ра ње ин сти ту ци о нал ног при вред ног ам би -
јен та у ко јем ће по сто ја ти ви сок ниво по ште ног и ис ти ни тог бе ле же ња по -
слов них про ме на, а све са ци љем за шти те ин те ре са по ве ри ла ца, ја ча ња здра ве 
кон ку рен ци је, спре ча ва ња пре вар них рад њи и у крај њој ли ни ји успос тав ља -
ња за вид ног ни воа по ве ре ња при вред них и не прив ред них суб је ка та. На тај
на чин људи су се по ште ним и фер за пи си ва њем по слов них догађаја бо ри ли и
против свега што се сматра сивом економијом. Због чега се не можемо борити
против сиве економије без квалитетног рачуноводства? Наиме:
= ква ли тет но ра чу но во дство има за за да так да ис ти ни то за бе ле жи и са чу -

ва по слов не про ме не, помоћу ко јих се могу, без већих теш коћа, ре ко -
нстру и са ти сви об ав ље ни по сло ви;

= ра чу но во дство пру жа могућност да се у крат ком року до би је јас на ин -
фор ма ци ја да ли неки по слов ни догађај при па да си вој еко но ми ји;

= ако дође до про бле ма (по рес ких ута ја, кри ми нал них рад њи, фик тив них
по сло ва...), оно је ком пе тен тан из вор до ка за о њима.

У чему је суш ти на и у чему су суш тин ске раз ли ке ра чу но во дства и сиве
еко но ми је?

Ра чуново дство, као ин тег рал ни сис тем сис тем ског праћења по слов них про -
ме на, за хте ва да се све за бе ле жи и до ку мен ту је. Оно се за сни ва на при нци пу до ку -
мен то ва нос ти, од но сно без ве ро дос тој не ра чу но во дстве не ис пра ве ни шта се не
догађа у по слов ним књи га ма и сис те му фи нан сиј ског из веш та ва ња.

На суп рот томе, сива еко но ми ја тежи да ап со лут но не оста ви било ка кав
до ку мент или до каз о свом по сто ја њу, или да оста ви лаж не, фал си фи ко ва не
од но сно не ве ро дос тој не ис пра ве. Сива еко но ми ја, по пра ви лу, нема раз ви је не
об ли га ци о не од но се, транс акције и одви ја се уз ве ли ко не по ве ре ње у ис тов ре -
ме но кретање нов ца (готовине) и робе.

У си вој еко но ми ји, дак ле, транс акције се одви ја ју уз на јма ње за пи са тра го -
ва или до ка за о њима или се „под мећу“ лаж ни па пи ри, од но сно до ку мен та ци -
ја. На при мер, ако воз ач у не ком пред узећу сипа го ри во у свој ау то мо бил умес -
то у служ бе ни, он ће те жи ти да то сак ри је и донеће ра чун као да је у пи та њу си -
па ње го ри ва у служ бе ни ауто. Лош ра чу но во дстве ни сис тем (лош ра чу но -
вођа) ће ову транс акцију про књи жи ти као тро шак пред узећа и тако помоћи
си вој еко но ми ји (при сва ја њу туђе имо ви не), а до бар ра чу но во дстве ни сис тем
ће пу тем доб рих ин тер них кон тро ла, од но сно доб ро орга ни зо ва ног ма те ри -
јал ног ра чу но во дства, уста но ви ти мал вер за ци ју и то про књи жи ти као по тра -
жи ва ње од воз а ча уз за хте ва ње одго вор нос ти. Ако се овај лаж ни до ку мент
про књи жи на трошкове, није оштећено само дотично предузеће, него је кроз
смањену добит смањен и порез на добит и тако угрожен јавни интерес. 
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Узми мо дру ги при мер: У фаб ри ци чо ко ла де, је дан део го то вих про из во да
(чо ко ла да) из ла зи из про из вод ње и про да је се у си вој зони. На при мер, ка па -
ци тет фаб ри ке је 10.000 чо ко ла да ме сеч но, а 3.000 чо ко ла да из ла зи на црно, у
сиву зону. Њихо ва цена кош та ња је 1.000.000 ди на ра. Ако би свих 10.000 чо ко -
ла да оста ло у ле гал ној зони, њи хо ва цена кош та ња била би нпр. 100 ди на ра по
ко ма ду. Изла зак 3.000 чо ко ла да у сиву зону, оста је 7.000 чо ко ла да, а њи хо ва
цена кош та ња повећава се на 143 ди на ра, а доб ро орга ни зо ва но управ љач ко
ра чу но во дство от кри ва овај про блем, што зна чи да се квалитетан ра чу но во -
дстве ни систем поставља као брана, као препрека сивој економији.

Трећи при мер. За кон о ра чу но во дству пред виђа об а ве зан го диш њи по пис
и срав ње ње са књи го во дстве ним ста њем. Ра чу но вођа је че ти ри го ди не пре пи -
си вао ста ње из књи ге као ста ње на по пи су, без извођења раз ли ка. Ради се о
про из вод њи и трго ви ни мле ком и млеч ним про из во ди ма где по при ро ди по -
сто ји еле ме нат рас ту ра, који може дос та ути ца ти на по ја ву мањ ка. Ра чу но вођа 
није упо зо рио влас ни ка да тре ба да има Пра вил ник о калу, рас ту ру, ква ру и
лому, а по рес ка кон тро ла је уста но ви ла ма њак, об ра чу на ла по рез и под не ла
кри вич ну при ја ву. Тако је не про фе си о нал ни ра чу но вођа до нео влас ни ку и ве -
ли ке про бле ме, јер је уста нов ље но да, у слу ча ју да је имао овај правилник
мањка не би било, а проблем би био отклоњен још у првој години да је вршен
стварни попис.

Ови при ме ри по ка зу ју да се доб ро ра чу но во дство јав ља као „чу вар имо ви -
не“ ен ти те та од но сно спре ча ва њено бе кство у сиву зону.

На кра ју, доб ро орга ни зо ва но ра чу но во дство на друш тве ном ни воу де лу је 
пре вен тив но на све могуће по чи ни о це рад њи и по сло ва ња у си вој зони. Тако,
на при мер, у вре ме по сто ја ња не ка даш ње служ бе друш тве ног књи го во дства
није се мог ла за мис ли ти ис пла та за ра де без по ре за и доп ри но са, што по сле
ње ног уки да ња пред став ља ма сов ну по ја ву. Раз град њом плат ног сис те ма и
не из град њом ње го ве адек ват не за ме не са превентивним деловањем, широм
су отворена врата сивој економији у Србији.

1.3. Сива или ле гал на зона: људи се сус рећу са из бо ром на бази по ве ре ња 
на тржиш ту за које је за ду же но ра чу но во дство

Људи се су о ча ва ју са из бо ром на осно ву сте пе на по ве ре ња на тржиш ту за
које је одго вор но ра чу но во дство. Еко но ми ја је на ука о из бо ру на јбо ље ал тер -
на ти ве. Пред овим из бо ром на ла зе се сви но си о ци еко ном ских ак тив нос ти у
јед ној зем љи. У овом слу ча ју реч је о из бо ру између рада у ин сти ту ци о нал ним
усло ви ма при вређива ња и рада ван тих ин сти ту ци ја (сива зона). Људи одлу -
чу ју, врше из бор на осно ву кал ку ла ци је, при чему узи ма ју у об зир по ред нор -
мал них ре ал них трош ко ва и пре пре ке, сте пен ко руп ци је, сте пен по рес ког и
ад ми нис тра тив ног опте рећења, а у крај њој ин стан ци одлу чу ју на осно ву сте -
пе на по ве ре ња који вла да у тржиш ној при вре ди. Одлу чиће се за рад у ин сти ту -
ци о нал ним усло ви ма уко ли ко та ва ри јан та ули ва по ве ре ње. По ве ре ње на
тржиш ту до но се фи нан сиј ски из веш та ји, а за по ве ре ње као „час но доб ро“
друш тва за ду же на је ра чу но во дстве на про фе си ја. Тако се у ли те ра ту ри на во -
де час на доб ра за која су за ду же не дру ге про фе си је – за здрав ље је за ду же на
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про фе си ја ле ка ра, за зна ње – про фе со ра, за спас душе – свеш те ни ка, за прав ду
– ад во ка ту ра, за по ве ре ње – ра чу но во дстве на про фе си ја5. 

Чи ње ни ца је да тржиш не еко но ми је функ ци о ни шу на осно ву по ве ре ња у
ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја. На при мер, ако неко лице има 10.000 евра
и у ди ле ми је да ли да уло жи у ак ци је неке фир ме или у сиву зону, одлу чу јући
фак тор ће бити сте пен по ве ре ња у фи нан сиј ске из веш та је. Да ли ће неки по ве -
ри лац про да ти робу или пру жи ти услу ге на одло же но плаћање, или да ли ће
неко на ру чи ти робу од до бав ља ча за ви си од по ве ре ња у ње гов фи нан сиј ски
ка па ци тет, а које се сти че на осно ву вере у ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја.
Зна чи, општи сте пен по ве ре ња на јед ном тржиш ту, које се сти че на осно ву по -
ве ре ња у ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја ути че на то да ли ће при вред ни
суб јек ти ра ди ти у ин сти ту ци о нал ним усло ви ма или не. Да је сте пен по ве ре ња
у фи нан сиј ске из веш та је У Срби ји ве о ма низ ак све до чи и чи ње ни ца да се
страни повериоци не поуздају у њих, него се углавном осигуравају преко
хипотека, што још више оптерећује пословање у легалној зони. 

2. Меха ни зам ства ра ња и ши ре ња сиве еко но ми је у Срби ји је
под ржан ло шом за кон ском ре гу ла ти вом и не а дек ват ним

ста ту сом ра чу но во дстве не про фе си је

2.1. Оквир тржиш та ра чу но во дстве них услу га 
као фак тор ри зи ка ства ра ња и ши ре ња сиве еко но ми је

2.1.1. Фак то ри ри зи ка
У пре тход ном делу само је на го веш тен зна чај ра чу но во дстве не ре гу ла ти -

ве, али је овом пи та њу по треб но по све ти ти већу паж њу. На по тре бу за тим
ука зу је и сама де фи ни ци ја сиве еко но ми је, која каже да је „сива еко но ми ја
скуп еко ном ских ак тив нос ти које се одви ја ју ван ин сти ту ци о нал ног при вред -
ног ам би јен та.“ Ра чу но во дстве на регулатива је део тог амбијента, и то веома
важан део.

У прав ној те о ри ји се прав ни по ре дак из уча ва као је ди нство прав не, за кон -
ске, под за кон ске и оста ле ре гу ла ти ве и људ ског по на ша ња по тој ре гу ла ти ви
у одређеном про сто ру и вре мен ском тре нут ку. Није ре дак слу чај да су „кре а то -
ри про пи са“ са јед не стра не уда ље ни од прак се и при ме не за ко на, а да се са
дру ге стра не на ла зе они који те про пи се тре ба да при ме њу ју. У усло ви ма када
су ти про пи си про мен љи ви и не ста бил ни, када за хте ва ју хи ља де стра на раз -
них миш ље ња и по ле ми ка, тај јаз по ста је и већи и дуб љи. Када и по ред очиг -
лед них про бле ма у при ме ни тих про пи са креатори тих прописа остану „глуви
и неми“, онда се проблеми усложњавају до максимума.

Ти пи чан слу чај так ве ре гу ла ти ве је ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва у по -
след њих два де се так го ди на, у Срби ји. Твор ци ре гу ла ти ве не виде и не желе да
уоче про бле ме ра чу но во дства и ра чу но во дстве не про фе си је и по сле ди це по
еко ном ске ак тив нос ти у зем љи, које се доб рим де лом ис по ља ва ју као об ли ци
сиве еко но ми је (кри ми нал но при вређива ње, фик тив но по сло ва ње, по рес ко
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из бе га ва ње и ута ја по ре за, не ле гал не транс акције...). Так во ста ње у суш ти ни
по го ду је они ма који „лове у мут ном“, али по го ду је и ква зи-на уци која не воли
ис ти ну, него теоретисање, погодује и разним комерцијалним кућама које
живе од разних тумачења и мишљења. 

У увод ном делу је по ме ну то „зво но за узбу ну“ али из гле да да су то чули
само они који су зна ли да ће до тога доћи, а нису га чули они који могу да ути чу
на ква ли тет пре ко кре и ра ња регулативе.

Како за кон ска ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва ства ра пред усло ве (усло ве)
за про цват сиве еко но ми је? Одго вор ће нам пру жи ти ре гу ла ти ва из 2013. го -
ди не, која је ка рак те рис тич на по из ме на ма, које су из аз ва ле ве о ма оштре рас -
пра ве у про фе си о нал ној и струч ној јав нос ти. Ова ре гу ла ти ва је без сумње
изазвала велике проблеме. Њене последице су:
= от е жа на при мен љи вост или не при мен љи вост у прак си;
= не стан дар дна ре ше ња у об лас ти фи нан си ја;
= ве ли ка кон фу зи ја која из а зи ва не ра зу ме ва ње чак и код струч них лица;
= ви со ки ди рек тни трош ко ви њене при ме не, који се мере де се ти на ма, сто -

ти на ма ми ли о на евра;
= ви со ке ин ди рек тне ште те, о чему мо же мо само слу ти ти на осно ву из веш -

та ја АПР-а из јула 2014. го ди не, јер је очиг лед но бе кство у сиву еко но ми -
ју, о чему све до чи повећање бро ја не дос тав ље них из веш та ја, кроз
повећање бро ја не ак тив них друш та ва и кроз повећање бро ја не об -
рађених из веш та ја услед не за до во ља ва јућег ква ли те та. Очи то је да је
дош ло до на ру ша ва ња чи та вог сис те ма из веш та ва ња, а на јвећа греш ка
која се може учи ни ти је за не ма ри ва ње ових под а та ка и не спро вођење
ана ли за и не пре ду зи ма ње мера да се овак во ста ње по пра ви и вра ти у
„нор ма лу“. Очиг лед на је де фан зи ва ра чу но во дства, услов ље на кон фу зи -
јом и не при мен љи вошћу за кон ске ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве и ње ном 
це ном (ску па при ме на) и офан зи ва сиве еко но ми је, чије ди мен зи је се
могу само на слу ти ти. Све ово де лу је и да ле ко сеж но се одра жа ва на
тржишту.

Као и на дру гим тржиш ти ма, и на тржиш ту ра чу но во дстве них услу га при -
сут ни су оквир ни – општи фак то ри ри зи ка по ја ва ано ма ли ја у функ ци о ни са -
њу и ефек ти ма, од но сно ства ра ња и ши ре ња сиве еко но ми је, с том раз ли ком
што су ови фак то ри ри зи ка на овом тржиш ту са мно го већим по тен ци јал ним,
мул тип ли ка тив ним де јством због природе рачуноводствене услуге. Ти
фактори ризика су:
= Игно ри са ње про фе си о нал ног ра чу но вође и ра чу но во дстве не про фе си је.
= Пос ле ди ца: Не ло јал на кон ку рен ци ја и све што је пра ти.
= Одли ке за кон ске ре гу ла ти ве:

• кон фу зи ја и пред и мен зи о ни ра ност (14 кон тних пла но ва, су ви ше
по зи ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма, вођење књи га по ме то ду
про стог књи го во дства и сл.);

• не ста бил ност и про мен љи вост (чес то не пот реб но ме ња ње про пи са
– по пра ви лу са ло ши јим ре ше њи ма);

• ску па при ме на (при мер ме ња ња про пи са 2013);
• ши ро ка за ступ ље ност па у шал ног опо ре зи ва ња.

Пос ле ди це: Отва ра ње раз них могућнос ти за об ли ке сиве еко но ми је
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= Оста ли фак то ри (рад по рес ке упра ве, уло га АПР-а и сл.) Пос ле ди це: до -
дат но от ва ра ње сиве еко но ми је.

= Опште не ра зу ме ва ње уло ге и зна ча ја ра чу но во дства (на јри зич ни ји
општи фак тор).

2.1.2. Не ло јал на кон ку рен ци ја и ано ма ли је 

Сло бод но тржиш те је до бар ме ха ни зам и у већини слу ча је ва до во ди до
друш тве но по жељ них ефе ка та, од но сно повећања ква ли те та и пада цена роба
и услу га, али у одређеним усло ви ма је пу тем ин сти ту ци ја по треб но огра ни чи -
ти ту сло бо ду са циљем спречавања разних аномалија.

Мада по сто ји не сум њив ин те рес да се кон ку рен ци ја између учес ни ка на
тржиш ту води сло бод но, по сто ји ни шта мање из ра жен ин те рес да се тој сло -
бо ди по ста ве из вес на огра ни че ња у вези са на чи ном и сре дстви ма ко ји ма се
ти учес ни ци ко рис те у међусоб ној кон ку рен ци ји. Сврха тих огра ни че ња јес те
да об ез бе ди да кон ку рен ци ја буде и оста не у функ ци ји друш тве но по жељ них
мак ро е ко ном ских ци ље ва, тј. да се не пре тво ри у коч ни цу при вред ног и друш -
тве ног раз во ја. То зна чи да се из бор сред ста ва и начина борбе мора заснивати
на некој друштвено прихватљивој и пожељној вредности. 

Та друш тве но при хват љи ва вред ност, када је тржиш те ра чу но во дстве них
услу га у пи та њу, тре ба да буде рад за сно ван на врхун ском про фе си о на лиз му и 
ети ци, а због тога што је ква ли тет ра чу но во дстве них услу га од ве ли ког јав ног
ин те ре са. Кон ку рен ци ја која није ре зул тат рада за сно ва ног на про фе си о на -
лиз му и ети ци води, пре све га, ка не га тив ној се лек ци ји учес ни ка који не могу
да остваре пожељне макроекономске циљеве.

На жа лост, ти пи чан при мер так ве не ло јал не (не рад не) кон ку рен ци је при -
су тан је на овом тржиш ту, на ко јем се као кон ку рен ти срећу про фе си о нал ни
ра чу но вођа, учес ник иза ко јег сто ји ве ли ки уло жен рад у струч ност и зна ње и
књи го вођа, као и аматер после убрзаног курса.

Ста ње на тржиш ту ра чу но во дстве них услу га у Срби ји сав рше но одра жа ва
је дан при мер oсни ва ња ра чу но во дстве не аген ци је. Осни вач те аген ци је по -
ста вио је пи та ње јед ној од шко ла за ра чу но вође код нас, које гла си: „ Имам 18
го ди на, за врше ну сред њу шко лу не е ко ном ског сме ра и осно ва ла сам аген ци ју
за књи го во дство. За ни ма ме где бих могла да упишем курс за рачуновође? “

Чи ње ни ца да сва ка одрас ла, по слов но спо соб на осо ба са било ко јом сред -
њом струч ном спре мом може да осну је аген ци ју за ра чу но во дство и води по -
слов не књи ге, до вољ но го во ри сама за себе. Та иста осо ба ће, у не ком краћем
пе ри о ду, по сле не ког брзог кур са врши ти услу ге по рес ког и фи нан сиј ског
кон сал тин га, вођења по слов них књи га, сас тав ља ња фи нан сиј ских извештаја,
сачињавања пореских пријава и сл.

Ко је уства ри, про фе си о нал ни ра чу но вођа коме кон ку ри ше осо ба која се
об ра ти ла пре тход но на ве де ној шко ли?

Про фе си о нал ни ра чу но вођа је об ра зо ван и еду ко ван пре ма про гра му Са -
ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је (СРРС), који је пу ноп рав ни члан Међуна -
род не фе де ра ци је ра чу но вођа, IFAC (International Federation of Accountants) и
пру жа могућност сти ца ња врхун ских зна ња и веш ти на у ра чу но во дстве ној
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про фе си ји. СРРС има со пстве ни про фе си о нал ни на став ни план, а глав ни про -
грам ис пи та са чи њен је и при ла гођен ни во и ма три раз ли чи та зва ња: (1)
рачуновођа, (2) овлашћени рачуновођа и (3) овлашћени јавни рачуновођа. 

У сле дећој та бе ли6 је лис та пред ме та које по је дин ци мо ра ју да по ло же за
сва ку кон крет ну фазу.

Та бе ла 1 - Нас тав ни про грам СРРС

Ра чу но вођа Овлашћени 
ра чу но вођа

Овлашћени 
јав ни ра чу но вођа

1. Еви ден ти ра ње
фи нан сиј ских 
транс акција

1. Прип ре ма 
фи нан сиј ских 
из веш та ја

1. Услу ге ре ви зи је

2. Инфор ма ци је за
ме наџ мент кон тро лу

2. Фи нан сиј ске 
ин фор ма ци је 
за ме наџ мент

2. Ме наџ мент 
пер фор ман си

3. Прип ре ма 
фи нан сиј ских 
из веш та ја

3. Управ ља ње 
кад ро ви ма

3. Стра теш ко по слов но 
пла ни ра ње и раз вој

4. Ра чу но во дство 
трош ко ва

4. Инфор ма ци о ни 
сис те ми

4. Сло же но 
кор по ра тив но 
из веш та ва ње

5. Спро вођење 
ре ви зор ских 
про це ду ра

5. Кор по ра тив но 
и по слов но пра во

5. Стра теш ки 
фи нан сиј ски 
ме наџ мент

6. По рес ки сис тем 6. По рес ки сис тем
7. Управ ља ње 

кад ро ви ма и 
сис те ми ма

7. Фи нан сиј ски 
ме наџ мент и 
кон тро ла

8. Сас тав ља ње 
фи нан сиј ских 
из веш та ја

8. Фи нан сиј ско 
из веш та ва ње

9. Пла ни ра ње, кон тро ла 
и ме наџ мент 
пре фор ман си

9. Ре ви зи ја 
и ин тер на кон тро ла

Нор мал но, по ла га ње ис пи та за овлашћеног јав ног ра чу но вођу под ра зу ме -
ва и по ло же не ис пи те за овлашћеног ра чу но вођу. Нас тав ни план СРРС за сно -
ван је на про фе си о нал ном на став ном пла ну Удру же ња овлашћених цер ти фи -
ко ва них ра чу но вођа, АCCА (the Association of Chartered Certified Accountants).
Спро во де се пе ри о дич ни пре гле ди и поређење са АCCА и на став ни про грам се
ажу ри ра. Пос лед ње ажу ри ра ње спро ве де но је у феб ру а ру 2015. го ди не.
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СРРС при зна је ква ли фи ка ци је АCCА и CPА на кон по ла га ња ис пи та из по -
ре за и пра ва. СРРС такође има стал ни спо ра зум о при зна ва њу ква ли фи ка ци ја 
са ве ли ким бро јем про фе си о нал них ра чу но во дстве них орга ни за ци ја из ре -
ги о на.

По ло жај ова ко об ра зо ва ног ра чу но вође је ре зул тан та раз ли чи тих за хте ва
и при ти са ка, што је при ка за но на Сли ци 2:

Сли ка 2 - Ста тус про фе си о нал ног ра чу но вође

Као што се види, про фе си о нал ни ра чу но вођа трпи при тис ке сиве еко но -
ми је, не ло јал не кон ку рен ци је, не пи са ног пра ви ла „како газ да каже“, носи
огром но бре ме про пи са и раз них ту ма че ња, а у исто вре ме није ста тус но под -
ржан за кон ском ре гу ла ти вом, као ни ра чу но во дстве на про фе си ја. Та кав став
за ко но дав ца омо гућава да у исто вре ме на тржиш ту де лу ју ова кав про фе си о -
нал ни ра чу но вођа и књи го вођа кур сис та, који је „по ло жио“ ис пит који ре ал но
не вре ди ни че тврти ну јед ног ис пи та про фе си о нал ног ра чу но вође. Ко је књи -
го вођа који не ло јал но кон ку ри ше про фе си о нал ном рачуновођи?

У 90% слу ча је ва је за вршио сред њу шко лу, на јчешће трећег сте пе на, при
не ком рад нич ком уни вер зи те ту или на ци о нал ној служ би за за пош ља ва ње,
по том је за вршио „курс за књи го вође“ и пра вим чу дом до био не как ву по тврду
за вођење по слов них књи га, са само не ко ли ко школ ских ча со ва, коју је ура мио 
и држи је у цен трал ном делу собе за днев ни бо ра вак од но сно аген ци је, како би 
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је ви део што већи број по се ти ла ца. Ина че, вођење пословних књига обавља
углавном у свом стану.

На тај на чин фор ми ра се не ло јал на кон ку рен ци ја, чије су одлике:
= чес то се ре гис тру ју као кон сал тинг аген ци је, фак тич ки воде књи ге, док

их зва нич но води влас ник;
= па у шал но су опо ре зо ва ни;
= до бар део услу га на плаћују у го то ви ни или ком пен за ци јом;
= врше ута ју по ре за за свој не ре гис тро ва ни рад;
= из бе га ва ју об а ве зе пре ма За ко ну о пра њу нов ца;
= сас тав ља ју из веш та је по жељи, „како газ да каже“;
= свој рад мере ко ли чи ном обрађене до ку мен та ци је и из но сом ута је по рес -

ке об а ве зе, а не пот реб ним зна њем;
= об ич но „зна ју све“ а уко ли ко се су о че са пра вим про бле мом са ве ту ју да се

ин спек тор „под ми ти“;
= об ич но су ан га жо ва ни за пред узет ни ке и мик ро прав на лица, док за већа

прав на лица не при хва та ју по сао;
= по што За кон о ра чу но во дству то до пуш та, за та прав на лица об ич но воде

про сто књи го во дство;
= об ич но не врше по пис, не шаљу ИОС, нема елек трон ских по тпи са;
= ни је дан од тих ра чу но вођа не одго ва ра за свој рад, јер се не по јав љу је ди -

рек тно;
= де ви за мно гих пред узет ни ка: не мо же мо бити то ли ко каж ње ни ко ли ко

мо же мо да укра де мо на по ре зу.
Овак во ста ње до дат но услож ња ва лако ре гис тро ва ње про бле ма тич них

фир ми у АПР-у, као и уло га по рес ке упра ве на тржиш ту, која је, пре ма из ја ва ма
учес ни ка на тржиш ту, чес то у функ ци ји раз во ја сиве еко но ми је, а не ње ног
суз би ја ња. На тај на чин ство ре но је ха о тич но тржиш те са мно го ано ма ли ја и са 
ви шес тру ким по сле ди ца ма, а про фе си о нал ни ра чу но вођа до ве ден у не при ме -
рен де фан зи ван по ло жај, а ра чу но во дстве на про фе си ја пре тво ре на у не одго -
вор ну сло бод ну про фе си ју. Фактички, створени су одлучујући фактори
ризика појаве и ширења сиве економије.

2.2. Про цес ства ра ња и ши ре ња сиве еко но ми је

Одсус тво пра вих ин сти ту ци ја, ано ма ли ја и хаос на тржиш ту ра чу но во -
дстве них услу га ства ра ју иде ал не усло ве за по кре та ње ме ха низ ма кри ми на -
ла, фик тив не еко но ми је, ута ју по ре за, нелегалне трансакције и др..

Поз на ва о ци ра чу но во дства доб ро зна ју да је доб ро ра чу но во дство на јбо -
ља пре пре ка не ра да и не дис цип ли не, као и да одсус тво доб рог ра чу но во дства
ства ра иде ал не усло ве за про цват не ра да и не дис цип ли не, зло у пот ре ба и из -
бе га ва ња про пи са. Опа да ње угле да ра чу но во дстве не про фе си је и пре све га
мар ги на ли зо ва на уло га про фе си о нал ног ра чу но вође ши ром от ва ра ју вра та
так вим по ја ва ма, јер је прак тич но укло ње на пре пре ка за на ста нак сиве еко но -
ми је у ње ном за чет ку. 

На тај на чин, ови ме ха низ ми, које раз ни учес ни ци по крећу на раз ли чи те
на чи не, не на и ла зе на пре пре ку (про фе си о нал но ра чу но во дство и про фе си о -
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нал ног рачуновођу) већ на идеално, плодно тле на ком ће се развијати и
вишеструко угрожавати јавни интерес, кроз следеће фазе: 
= ства ра ње сиве еко но ми је;
= под ржа ва ње сиве еко но ми је кроз по рес ки и фи нан сиј ски кон сал тинг;
= фор ми ра ње и спро вођење до ку мен та ци је;
= са чи ња ва ње не ис ти ни тих или не тач них фи нан сиј ских из веш та ја и по -

рес ких при ја ва;
= кон тро ла и ре ви зи ја – сак ри ва ње (мож да и от кри ва ње) сиве еко но ми је;
= мул тип ли ко ва ње.

Ово се може пред ста ви ти гра фич ки на на чин при ка зан Сли ком 3.
Слика 3 - Ме ха ни зам кре и ра ња сиве еко но ми је

Овај про цес мо же мо илус тро ва ти при ме ром. 
Пос ло да вац фир ме има на ме ру да пла ти мањи по рез на до бит, по зи ва про -

фе си о нал ног ра чу но вођу, који те иде је одба цу је јер се косе са про фе си о на лиз -
мом и етич ким ко дек сом. Лако на ла зи за ме ну у виду ква зи-ра чу но вође код
кога све може, који врши кон сал тинг и са чи ња ва лаж ну до ку мен та ци ју за јед -
но са овак вим књи го вођом, коју овај „без про бле ма“ спро во ди у по слов ним
књи га ма, са чи ња ва фи нан сиј ске из веш та је и об ра чу на ва мањи по рез на до -
бит. На кон ове фазе, кон тро ла ће мож да доћи и от кри ти не пра вил нос ти, али
су при сут ни ри зи ци не от кри ва ња – прво због ко рум пи ра нос ти кон тро ло ра
(по ку шај под мићива ња), а за тим и због не зна ња (мало је оних који по се ду ју
зна ње про фе си о нал ног ра чу но вође). У по след њој фази долази до умно жа ва -
ња последица, јер су оне видљиве у јавним приходима, ин ве с ти ци ја ма и укуп -
ном јавном интересу.

Могуће је на вес ти и низ дру гих при ме ра, али је и овај до во љан. Из овог ме -
ха низ ма од но са види се да је ди но про фе си о нал ни ра чу но вођа може де ло ва ти
пре вен тив но, а да кон тро ла и ре ви зи ја об ич но сти жу кас но. По ред тога, по зна -
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ти су про бле ми ре ви зи је, где ре ви зо ри чес то не про да ју услу ге ре ви зи је него
ре ви зор ске из веш та је који личе као „јаје јaјету“ и често су необјективно
афирмативни за клијента.

Под не ма њим при тис ком може се наћи за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу -
но вођа код по сло дав ца или у јав ном сек то ру. И овде држа ва сво јом ре гу ла ти -
вом није одре ди ла над леж ност и одго вор ност про фе си о нал ног ра чу но вође
(јер не тра жи да фи нан сиј ске из веш та је по тпи су је и одго ва ра за њи хо ву ис -
прав ност), како би га одбра ни ла од не струч них и не прин ци пи јел них захтева,
односно од стандарда „како газда каже“.

У овом слу ча ју може се де си ти ак ти ви ра ње тзв. „кре а тив ног ра чу но во -
дства“. Овај ме ха ни зам се може пред ста ви ти графички:

Овај ме ха ни зам је такође у функ ци ји сиве еко но ми је јер до во ди до ве ли -
ких по сле ди ца, пре све га, на тржиш ту ка пи та ла. Мо ти ви са чи ња ва ња лаж них
би лан са ве о ма су раз ли чи ти, а крећу се од пред став ља ња ре зул та та бо љим
због опстан ка ме наџ мен та, до би ја ња кре ди та од ба на ка, па до врло раз ли чи -
тих по бу да и зло у пот ре ба, из бе га ва ња и ута је по ре за и слич но. У сва ком слу ча -
ју овај ме ха ни зам ве о ма по го ду је раз во ју сиве економије.

3. На ци о нал ни про грам за суз би ја ње сиве еко но ми је 
не сад ржи меру унап ређења ра чу но во дства

На ци о нал ни про грам за суз би ја ње сиве еко но ми је не пред виђа меру унап -
ређења ра чу но во дства. Мада про мо ви ше сис тем ски при ступ ме ра ма за суз би -
ја ње сиве еко но ми је, На ци о нал ни програм то није, због тога што:
= само спо ра дич но по ми ње по слов не књи ге и не ана ли зи ра нити на било

који на чин ис ти че уло гу ра чу но во дства и ра чу но во дстве не про фе си је;
= не пре поз на је и не ува жа ва зна чај фи нан сиј ског из веш та ва ња;
= не на гла ша ва зна чај ра чу но во дства за пра ви лан об ра чун по ре за и јав них

при хо да;
= став ља пре те ран на гла сак на реп ре си ју и ин спек ци ју, умес то на пре вен -

ти ву;
= не ана ли зи ра ано ма ли је (хаос) на тржиш ту ра чу но во дстве них услу га.

Као епи лог све га, овај про грам не пред виђа меру унап ређења ра чу но во -
дства у суз би ја њу сиве еко но ми је. Основ но пи та ње са ас пек та теме овог рада
јес те: Да ли је могуће оства ри ти ци ље ве На ци о нал ног про гра ма за суз би ја ње
сиве еко но ми је без да ва ња пра вог мес та и уло ге ра чу но во дству и ра чу но во -
дстве ној про фе си ји, односно без квалитетних мера њиховог унапређења?

Општи циљ На ци о нал ног про гра ма за суз би ја ње сиве еко но ми је је да се у
пе ри о ду од 2015. до 2020. го ди не, спро вођењем одго ва ра јућих мера, сма њи
обим сиве еко но ми је са 30,1% на 26,7% учешћа у БДП Ре пуб ли ке Срби је, да се
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унап ре де усло ви по сло ва ња. Овај општи циљ тре ба да се оства ри ре а ли за ци -
јом следећих посебних циљева:
= ефи кас ни ји над зор над то ко ви ма сиве еко но ми је,
= унап ређење функ ци о ни са ња фис кал ног сис те ма,
= сма ње ње ад ми нис тра тив ног и па ра фис кал ног опте рећења за при вре ду

и грађане,
= под и за ње свес ти грађана и при вре де о зна ча ју суз би ја ња сиве еко но ми је

и мо ти ва цијe за по што ва ње про пи са.
Ако ce за по тре бе одго во ра на ово пи та ње вра ти мо на ме ха ни зам – про цес

ства ра ња и ши ре ња сиве еко но ми је, видећемо да овај про грам став ља ак це нат 
на по сле дич не фазе про це са, а не на ини ци јал не, у ко ји ма се може де ло ва ти
пре вен тив но. Пре вен тив но де ло ва ње тре ба да се одви ја пу тем унап ређења
ра чу но во дства и ра чу но во дстве не про фе си је, чиме се у знат ној мери сма њу је
ри зик од не по жељ них по ја ва. Ко рек тив но де ло ва ње пре ко ре ви зи је, ин спек -
ци је и раз них кон тро ла је такође зна чај но, али то нису на јзна чај ни је мере јер
де лу ју еx post. Мера унап ређења ра чу но во дства, ква ли те та фи нан сиј ског из -
веш та ва ња и ра чу но во дстве не про фе си је имаће јак ефе кат због све га што је
из не то у пре тход ном делу овог рада, од но сно због при ро де ра чу но во дства и
рачуноводствених услуга. Треба схватити да значај онога што ради ра чу но во -
дстве на професија далеко превазилази њене оквире.

4. Сива еко но ми ја – из а зов за про фе си о нал не ра чу но вође

Сива еко но ми ја, од но сно кри ми нал но и фик тив но по сло ва ње, не фор мал -
на еко но ми ја, не ле гал не транс акције и слич ни об ли ци сами по себи пред став -
ља ју веч ни из а зов за про фе си о нал ног ра чу но вођу. Она је то и у це лом све ту, а
код нас пред став ља још већи из а зов због окру же ња у ко јем де лу је про фе си о -
нал ни ра чу но вођа. Нема про фе си је која је већи све док (на жа лост, не ка да и са -
у чес ник) у раз ним об ли ци ма сиве еко но ми је. Као што смо ви де ли, ста тус про -
фе си о нал ног ра чу но вође је та кав да он трпи ви шес тру ке при тис ке, који пред -
став ља ју пре тње ко ји ма он може да под лег не. Про фе си о нал ни ра чу но вођа
тре ба да буде лич ност ви со ког про фе си о нал ног и етич ког ин тег ри те та како
не би под ле гао овим при тис ци ма. Његов по ло жај ве о ма от е жа ва чи ње ни ца да
за ко ном нису ре гу ли са не његова надлежност и одговорност. Закон га не
познаје, он нема законску заштиту, јер је стављен на режим „слободне про фе -
си је“. Како даље?

Пре све га, по греш но је убе ди ти оне који до но се за кон и важ не одлу ке да
зна чај ра чу но во дстве не про фе си је да ле ко пре ва зи ла зи њене окви ре, од но сно
да у пра вом по рет ку ства ри ра чу но во дстве на про фе си ја и про фе си о нал ни ра -
чу но вођа тре ба да по ста ну главне полуге у борби против сиве економије.

Док се то не деси, про фе си о нал ним ра чу но вођама оста је да се дис цип ли -
но ва но и одго вор но при држа ва ју про фе си о нал них и етич ких стан дар да. Када
је у пи та њу сива еко но ми ја, од на ро чи тог зна ча ја су етич ки стан дар ди, од но -
сно стан дар ди ин тег ри те та, об јек тив нос ти, про фе си о нал не оспо соб ље нос ти
и не опход не паж ње, по вер љи вос ти и про фе си о нал ног по на ша ња, од но сно
све га оног на шта упућује Етич ки кодекс за професионалне рачуновође.
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Зак љу чак

На по чет ку овог рада ци ти ранa је ми сао Ј. B. Sаy-а да је „прво пра ви ло еко -
но ми је да се ра чу ни воде, а први знак њене про пас ти да се они за не марe”. По
из веш та ји ма АПР-а за 2014. го ди ну драс тич но је на ру ше но „прво пра ви ло“ јер
је об ухват фи нан сиј ског из веш та ва ња мно го ума њен, чиме су на ста ли огром -
ни ри зи ци за на ста нак сиве еко но ми је.

Ниш та мању опас ност не пред став ља ни за не ма ри ва ње ин фор ма ци ја из
фи нан сиј ских из веш та ја, јер так во по на ша ње Sаy озна ча ва као „први знак
њене про пас ти“, што нико не жели.

Овај кра так осврт на Са јо ву ми сао све до чи о зна ча ју ра чу но во дства и фи -
нан сиј ског из веш та ва ња уопште, а на ро чи то у кон тек сту сиве еко но ми је.
Обез беђива ње адек ват ног мес та и уло ге ра чу но во дству и фи нан сиј ском из -
веш та ва њу у бор би про тив сиве еко но ми је услов ље но је при ро дом ра чу но во -
дства и рачуноводствене услуге као услуге од јавног интереса.

Кон фуз ном, про мен љи вом ре гу ла ти вом, не усклађеном са на јбо љом те о -
ри јом и прак сом, од но сно са међуна род ном ре гу ла ти вом, ство ре ни су ве ли ки
фак то ри ри зи ка од на стан ка сиве еко но ми је. Ко ли ка је ште та по укуп ну еко -
но ми ју друш тва због овак вог ста ња, теш ко је про це ни ти. Ште та коју трпи ра -
чу но во дстве на про фе си ја за не мар љи ва је у од но су на ште ту које трпи
укуп на еко но ми ја при ват ног и јав ног сек то ра, која се мери стотинама и
милијардама евра.

Ме ха ни зам ства ра ња и ши ре ња сиве еко но ми је ука зу је на то да се унап -
ређењем ра чу но во дства и фи нан сиј ског из веш та ва ња може де ло ва ти пре -
вен тив но, умес то став ља ња ак цен та на инспекцију, репресију и контролу.

У том смис лу, На ци о нал ни про грам за суз би ја ње сиве еко но ми је тре ба ло
би да сад ржи мере унап ређења ра чу но во дства и фи нан сиј ског из веш та ва ња, а 
нарочито:
= уређено ра чу но во дство и фи нан сиј ско из веш та ва ње (еви ден ци је у об ра -

чу ну трош ко ва про из вод ње и цене кош та ња про из во да и одго вор ност за
по слов не књи ге и фи нан сиј ско из веш та је) и суш тин ску кон тро лу фи нан -
сиј ских из веш та ја;

= да фи нан сиј ске из веш та је ен ти те та сас тав ља ју про фе си о нал но струч на
лица (еду ко ва на у скла ду са Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је),
оспо соб ље на за прак тич ну при ме ну за кон ске и про фе си о нал не ре гу ла -
ти ве;

= за кон ску одго вор ност ме наџ мен та и ен ти те та пру жа ла ца ра чу но во -
дстве них услу га;

= ре ду ко ва ње могућнос ти вођења по слов них књи га по сис те му про стог
књи го во дства;

= ре ду ко ва ње могућнос ти па у шал ног опо ре зи ва ња;
= ре фор ма по рес ког сис те ма;
= повећање одго вор нос ти ме наџ мен та из веш тај них ен ти те та;
= уређење кључ них осно ва за по сло ва ње ен ти те та.

Сива еко но ми ја и све што је сад ржа но у овом раду став ља про фе си о нал ног
ра чу но вођу и ра чу но во дстве ну про фе си ју пред нове из а зо ве, на које се мора
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адек ват но одго во ри ти, пре све га, врхун ским про фе си о на лиз мом и при држа -
ва њем етич ких стан дар да. Ра чу но во дстве на про фе си ја може да по стиг не
мно го у бор би про тив сиве еко но ми је, а мог ла би још мно го више, уко ли -
ко би била под ржа на адек ват ном за кон ском ре гу ла ти вом. 
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Ре гу ли са ње 
ра чу но во дстве не про фе си је

и еко ном ска 
(ква зи) ли бе ра ли за ци ја: 

Хар мо ни за ци ја са ЕУ?

Ре зи ме

„Сло бод не“ про фе си је већ ве ко ви ма слу же ин те ре си ма јав нос ти, те се смат ра ју
про фе си ја ма које се ре гу ли шу како би се об ез бе ди ле ква ли тет не услу ге и спре чио
на ста нак штет ног ути ца ја на ин те ре се јав нос ти. Не ка даш ња са мо ре гу ла ци ја
ра чу но во дстве не про фе си је у по след њој де ка ди је до жи ве ла пре об ра жај у сво је -
врсно пар тне рство ре гу ла ци је од стра не про фе си о нал них орга ни за ци ја и не за вис -
них ре гу ла тор них тела за јав ни над зор. У на че лу, про фе си о нал не орга ни за ци је, у
скла ду са гло бал но при хваћеним стан дар ди ма кон тро ли шу ула зак у про фе си ју и
ква ли тет рада про фе си о нал них ра чу но вођа, док су тела за јав ни над зор од но сно
држа ва за ин те ре со ва ни за на чин на који се об ез беђују ква ли тет и при сус тво кон -
ку рен ци је на тржиш ту про фе си о нал них ра чу но во дстве них услу га. Раз вој ра чу но -
во дстве не про фе си је и ква ли те та ра чу нов дос тве них услу га мора се по смат ра ти
на дужи рок, уз ува жа ва ње како пред нос ти, тако и по тен ци јал них не дос та та ка
пре те ра не ли бе ра ли за ци је или суп рот но, мо но по ла на мет ну тих од држа ве.

Кључ не речи: ра чу но во дстве на про фе си ја, об ра зо ва ње ра чу но вођа, ква ли тет
про фе си о нал них услу га.
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Увод

Ра чу но во дстве на про фе си ја је про фе си ја која је до сада била из ра зи то ре -
гу ли са на као јед на од про фе си ја усме ре них на јав ни ин те рес. Доб ро при прем -
ље ни фи нан сиј ски из веш та ји су од кључ ног зна ча ја за ин вес ти то ре који раз -
мат ра ју ин вес ти ра ње у одређену ком па ни ју пре ко фи нан сиј ских тржиш та.
Одсус тво про ве ре них ин фор ма ци ја и фи нан сиј ске транс па рен тнос ти одвраћа 
ин вес ти то ре и не га тив но ути че на општи еко ном ски раз вој зем ље. Фи нан сиј -
ски из веш та ји ен ти те та од јав ног ин те ре са, које при пре ма сама ком па ни ја
или ек стер но ан га жо ва не ра чу но вође, тре ба да буду под вргну ти ре ви зи ји и
об е ло да ње ни у јав нос ти. У ре ви зор ском из веш та ју са оп шта ва се не за вис но,
или боље ре че но об јек тив но миш ље ње о фи нан сиј ским из веш та ји ма, а не га -
тив но или миш ље ње са ре зер вом не доп ри но си бо љем фи нан сиј ском из веш -
та ва ју. То је само је дан од еле ме на та које раз мат ра ју ин вес ти то ри при одлу чи -
ва њу да ли ин вес ти ра ти или избећи одређено тржиш те или правни систем. 

Ра чу но во дстве на про фе си ја је тра ди ци о нал но ре гу ли са на пу тем доб ро
раз ви је ног мо де ла са мо ре гу ла ци је. Ово је, ма кар у ве ли кој мери, слу чај у ан -
гло сак сон ским (то јест, ан гло а ме рич ким) зем ља ма. Држа ва је об ез беђива ла
ве о ма ши рок оквир пру жа ња ра чу но во дстве них услу га, а про фе си о нал на ра -
чу но во дстве на тела по све ти ла су вре ме де фи ни са њу по је ди нос ти и ре гу ли са -
ла су (стро го) ула зак у про фе си ју, за тим про фе си о нал но по на ша ње (укљу чу -
јући ети ку) и ис ту па ње из про фе си је. Са ци љем об ез беђива ња ви со ког ни воа
усклађенос ти рада и по на ша ња сво јих чла но ва, про фе си о нал на ра чу но во -
дстве на тела спро во де ис тра гу не до лич ног по на ша ња и такође пред узи ма ју
мере про тив чла но ва који не по шту ју про фе си о нал ну ре гу ла ти ву. Стро гост
про фе си о нал них тела ве ко ви ма је чу ва ла ре пу та ци ју ра чу но во дстве не про -
фе си је. Од осни ва ња Шкот ског ин сти ту та овлашћених ра чу но вођа (Institute of
Chartered Accountants of Scotland - ICAS), 1854. го ди не, про фе си ја је на пре до ва -
ла и под ржа ва ла еко ном ски раз вој. Ра чу но во дство и ре гу ли са ну ра чу но во -
дстве ну про фе си ју је у ве ли кој мери бри тан ска им пе ри ја из вез ла у не ка даш -
ње бри тан ске ко ло ни је, са ци љем њи хо вог раз во ја, а тек ре ла тив но кас ни је
(на кон Дру гог свет ског рата) ра чу но во дстве на про фе си ја је стек ла ви сок ста -
тус и у дру гим зем ља ма. Сама суш ти на про фе си је била је по ма ло кон тра дик -
тор на. Док је у ан гло сак сон ским зем ља ма раз вој ра чу но во дства и про фе си је
био прве нстве но у ин те ре су при вре де, у зем ља ма кон ти нен тал не Евро пе ра -
чу но во дство је у ве ли кој мери одра жа ва ло држав ни ин те рес, то јест било је
под стак ну то по рес ким ра чу но во дством. Дру гим ре чи ма, у Сје ди ње ним
Америчким Држа ва ма ра чу но во дство је прве нстве но било у ин те ре су пред у -
зет ни ка, док је у Евро пи глав ну ко рист од доб рог ра чу но во дства има ла држа -
ва. То ком вре ме на, дош ло је до хар мо ни за ци је и сада про фе си о нал не ра чу но -
вође слу же и кли јен ти ма и држа ви (то јест, Вла ди, ако при ме ни мо ан гло а ме -
рич ку тер ми но ло ги ју). Сто га, по сто ји јав ни ин те рес да се ре гу ли ше ра чу но во -
дстве на професија – и коначно, да се заштити клијент. 

Међутим, као што је увек слу чај са ре гу ла ти вом – држа ва има тен ден ци ју
пре ко мер ног ре гу ли са ња, уко ли ко се ука же при ли ка. А при ли ке се ука зу ју
сва ки пут када по сто ји неки ве ли ки скан дал у ко јем учес тву ју ра чу но вође у
раз ли чи тим сво јстви ма (као ра чу но вође, ре ви зо ри или са вет ни ци). Једи -
нствен при ступ про фе си ји при су тан у ан гло сак сон ским зем ља ма об ез беђује
да не по сто ји за себ на ре ви зор ска про фе си ја, већ да ре ви зи ја буде спе ци ја ли -
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зо ва на ак тив ност, коју об ав ља ју про фе си о нал не ра чу но вође у јав ној прак си
које су одаб ра ле да се спе ци ја ли зу ју или да, између оста лих, пру жа ју услу ге ре -
ви зи је. У овим зем ља ма могу по сто ја ти, и има их све више, стро жи за хте ви за
пру жа ње ре ви зор ских услу га у вези са до дат ним за хте ви ма који се од но се на
ре гис тро ва ње, над зор и кон тро лу, али се ра чу но вође које се баве ре ви зи јом не 
тре ти ра ју као за себ на про фе си ја. Слу чај ком па ни је Енрон и дру ги кра хо ви
кор по ра ци ја који су усле ди ли (WorldCom, и тако даље), до ве ли су до
повећаног ин те ре со ва ња ре гу ла тор них тела да ди рек тно ин тер ве ни шу у ре -
гу ла ти ви про фе си је. Ово се одра жа ва и на Sarbanes-Oxley за кон (из 2002. го ди -
не) и слич не про пи се који су уве де ни у на пред ним при вре да ма1. Европ ска
уни ја (ЕУ) је такође уве ла мере (8. ди рек ти ва ЕУ о За ко ну о при вред ним друш -
тви ма2) са ци љем унап ређења кор по ра тив ног из веш та ва ња и об ез беђива ња
да се у будућнос ти кор по ра тив ни скан да ли из бег ну што је више могуће. Да -
нас, про фе си о нал на ра чу но во дстве на тела још увек има ју зна ча јан ути цај над
об уком и над зо ром ра чу но вођа, али у мно гим зем ља ма уста нов ље на су не за -
вис на тела за јав ни над зор како би се об ез бе дио општи ин тег ри тет про фе си је
(ви де ти: Шевић, 2004; Шевић, 2008а)3. 

Са јед не стра не, су о ча ва мо се са овим раз во јем у ра чу но во дстве ној про фе -
си о нал ној ре гу ла ти ви, а са дру ге има мо при ти сак, на ро чи то од стра не Свет ске 
трго вин ске орга ни за ци је (WTO) да се ли бе ра ли зу је тржиш те за про фе си о нал -
не услу ге, што ди рек тно ути че на ра чу но во дстве ну про фе си ју. У овом раду
раз мот рићемо ре гу ла ти ву ра чу но во дстве не про фе си је, у кон тек сту ли бе ра -
ли зо ва ног тржиш та за про фе си о нал не услу ге. Про фе си о нал на ре гу ла ти ва за -
хте ва сис те ма ти чан при ступ пру жа њу про фе си о нал них услу га, ко јим се об ез -
беђује одго ва ра јући ниво ква ли те та рада ра чу но вођа, као пру жа о ца про фе си -
о нал них услу га са ци љем очу ва ња јав ног ин те ре са; а у исто вре ме, не спре ча ва
раст и кон ку рен ци ја на тржиш ту про фе си о нал них услу га. Ефи кас ност тржиш -
та се пре тпос тав ља и тре ба ге не рал но да об ез бе ди да кли јен ти до би ју на јбо -
љи од нос ква ли те та и цене услу ге. Ра чу но во дстве не (а са мим тим и ре ви зор -
ске) услу ге су услу ге које се нуде на ко мер ци јал ној осно ви, за на кна ду, и сто га
по сто ја ње здра ве кон ку рен ци је на тржиш ту об ез беђује да кли јен ти има ју на -
јбо љу могућу по ну ду, а про фе си о нал ни над зор об ез беђује ква ли тет и за шти ту 
јав ног ин те ре са. Не тре ба за бо ра ви ти да се ра чу но во дстве не услу ге на кра ју
кра је ва и пру жа ју – у јав ном ин те ре су. И нови за ко ни и про пи си, на ро чи то на -
кон случаја Енрон, донети су са циљем очувања јавног интереса, мада то
понекад чине неспретно и прилично грубо. 

1. Еле мен ти окви ра за об уку про фе си о нал них ра чу но вођа

Исто риј ски по смат ра но, сло бод не про фе си је су на ста ле у сред њем веку, то 
јест, када су прве „сло бод не“ про фе си је орга ни зо ва но уста нов ље не у но вонас -
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та лим гра до ви ма. Чла но ви про фе си је као но вонас та ла кла са ути ца ли су на
раз вој првих сав ре ме них друш та ва, а на ро чи то у слу ча ју ра чу но во дстве не
про фе си је, под ржа ли су раз вој ка пи та лиз ма у XIX и XX веку. Из ра них ра до ва
Бен ка Кот ру љића (Кот ру ље вић – Cotrugli) и Луке Паћоли ја (Luca Paccioli), ра -
чу но во дство је под ра зу ме ва ло об ез беђива ње ре ал не сли ке ком па ни је, било
за влас ни ка лич но или за оне који има ју неки ин те рес у пред узећу. Пос ло ва -
ње/трго ви на било је за сно ва но на по ве ре њу и са ци љем ја ча ња по ве ре ња,
било је не опход но има ти уре дан сет ра чу на који ће се да ва ти на увид пар тне -
ри ма, бан ка ри ма и дру гим за ин те ре со ва ним стра на ма. Иако се ра чу но во дство 
вероватно практиковало откад постоји и сама трговина, није у најужем
смислу било слободна професија у периоду пре индустријализације. 

Тек сре ди ном XIX века, шкот ске ра чу но вође су се орга ни зо ва ле у про фе си -
о нал ну асо ци ја ци ју, Инсти тут овлашћених ра чу но вођа Шкот ске (Institute of
Chartered Accountants of Scotland, ICAS) и по че ле орга ни зо ва но да спро во де и
над гле да ју про фе си о нал ну ра чу но во дстве ну об уку. Ра чу но вође су тра ди ци о -
нал но об уча ва не по кла сич ном мо де лу уче ња за на та, при чему би за ин те ре со -
ва ни кан ди дат ула зио учес то и уго вор ни од нос о об уча ва њу са ра чу но во -
дстве ном фир мом у јав ној прак си, и када би учи тељ био за до во љан на прет ком 
и зна њем уче ни ка (у то вре ме није било жена ра чу но вођа и/или уче ни ца тог
за на та), доз во ља вао би му да са мос тал но об ав ља прак су. До осни ва ња првих
про фе си о нал них ра чу но во дстве них орга ни за ци ја, овај про цес је у ве ли кој
мери био про из во љан и по сто ја ла је по тре ба да се ре гу ли ше. Осни ва ње ICAS-а,
као прве про фе си о нал не орга ни за ци је, до ве ло је до ре гу ли са ња прак се об уке
и си ту а ци је у ко јој је кан ди дат об уча ван у ра чу но во дстве ној фир ми, а сам про -
цес об уке над гле да ла је про фе си о нал на орга ни за ци ја. Успеш но за врше на об -
ука и по ла га ње ис пи та у Инсти ту ту овлашћених ра чу но вођа Шкот ске во ди ли
су до ста ту са пу ноп рав ног чла нства, цер ти фи ка та и ли цен це за јав но об ав ља -
ње ра чу но во дстве не прак се. Еко ном ски раз вој, који је за бе ле жен у Ује ди ње -
ном Кра ље вству сре ди ном и кра јем XIX века, до вео је до повећања бро ја ра чу -
но вођа и чла нство је не пре кид но било у по рас ту. Нај већи број сту де на та се
успеш но ква ли фи ко вао и об ав ља ли су ра чу но во дстве не услуге не само у
Уједињеном Краљевству, већ и широм британске империје и у бившим
колонијама (као што је САД). Стога није изненађујуће што су америчка
рачуноводствена професионална тела у највећем броју случајева оснивана и
организована од стране чланова ICAS-а. 

У по чет ку кан ди дат из об лас ти ра чу но во дства је тре ба ло да има дип ло му
о за врше ној сред њој шко ли (са доб рим оце на ма) и мо рао је да буде при мљен
на об уку у ра чу но во дстве ној фир ми у јав ној прак си коју воде чла но ви про фе -
си о нал не орга ни за ци је. Кан ди дат се об уча вао на рад ном мес ту и у исто вре ме
при пре мао за ис пит код про фе си о нал не орга ни за ци је. Про фе си о нал на ра чу -
но во дстве на тела ис кљу чи во су за ду же на за осмиш ља ва ње про гра ма об уке и
ис пи та, као и за про пи си ва ње и спро вођење пра ви ла и про пи са ве за них за об -
уку и ис пи те. Не ко ли ко пута го диш ње Инсти тут би спроводио испите, при
чему су кандидати морали да положе све испите одједном (Шевић, 2009). 

У да наш ње вре ме, кан ди да ти до ла зе углав ном са сте че ним ви со ким сте -
пе ном струч не спре ме. Кан ди да ти без фа кул тет ског об ра зо ва ња су рет ки, ма -
кар када је реч о Овлашћеном ин сти ту ту, где ве ли ка већина кан ди да та има
фа кул тет ску дип ло му, мада не об а вез но из ра чу но во дства и срод них об лас ти

122  Ра чу но во дство 1/2016



као глав ног пред ме та. Међутим, раз вој по след њих го ди на је до вео до тога да
се об ука врши ис тов ре ме но са сту ди ја ма на уни вер зи те ту. На при мер, ра чу но -
во дстве на фир ма PriceWaterhouseCoopers (PwC), Инсти тут овлашћених ра чу -
но вођа Енглес ке и Вел са (ICAEW) и Уни вер зи тет у Њукас тлу скло пи ли су пар -
тне рство и нуде ком би но ва ни при ступ фор мал ном об ра зо ва њу и прак тич ну
об уку, при чему се сту ди је и об ука одви ја ју упо ре до. Дру ге водеће ра чу но во -
дстве не фир ме су такође пра ти ле овај при мер и за кљу чи ле слич не аран жма не
са дру гим уни вер зи те ти ма Ује ди ње ног Кра ље вства. У овак вој си ту а ци ји сту -
ден ти до би ја ју је ди нстве ни спој озбиљ них ака дем ских сту ди ја са јед не стра не
и прак тич ног радног искуства са друге. Ово би требало да има за резултат
професионалне рачуновође које су спремне за праксу, али су истовремено и
академски добро ”потковане”. 

Фо кус ра чу но во дстве не об уке ме њао се то ком вре ме на. У про шлос ти, про -
фе си о нал не спо соб нос ти су биле при лич но уско ори јен ти са не, и на гла ша ва ле
су ра чу но во дстве не или боље рећи, књи го во дстве не веш ти не, уз при лич но
мало учешће срод них зна ња и веш ти на, укљу чу јући фи нан си је и фи нан сиј ски
ме наџ мент. Од де ве де се тих го ди на XX века, дош ло је до про ме не у на став ном
про гра му про фе си о нал них ра чу но во дстве них тела, када је уве де на об ука
усме ре на на шире веш ти не и пред узе те су мере за об ез беђива ње да се од кан -
ди да та не за хте ва да неке на став не об лас ти по нав ља не ко ли ко пута (ви де ти:
Шевић и Шко бић, 2013). Међутим, упркос про ме на ма, успе шан кан ди дат мора
да, по ла га њем ис пи та, успешно искаже професионалне способности како би
био примљен у чланство професионалне рачуноводствене организације. 

Прог рам ра чу но во дстве не об уке још увек је струк ту ри ран у три фазе
(основ на, на пред на и про фе си о нал на фаза), при чему се у по след њој, про фе си -
о нал ној фази ис пи ту је спо соб ност кан ди да та да спо ји зна ње и веш ти не које је
сте као и да одго во ри на прак ти чан из а зов (сту ди ју слу ча ја) који је пред
њу/њега пред став љен. Фа кул те ти ма је дата могућност да ап ли ци ра ју за при -
зна ва ње по је ди них ис пи та, при чему про фе си о нал на тела про це њу ју њи хо ве
про гра ме и при зна ју по је ди нач не пред ме те, те се кан ди да ти ма нуди
могућност осло бађања од по ла га ња тих пред ме та. Ако кан ди дат, међутим, ис -
пу ни услов да по се ду је дип ло му основ них сту ди ја „одоб ре ну“ од стра не про -
фе си о нал ног тела, на јве ро ват ни је ће мо ра ти да ис пу ни само усло ве из про фе -
си о нал не фазе. Ово зна чи да ако сту ден ти желе да буду ра чу но вође у јав ној
прак си, тре ба да се фо ку си ра ју на ака дем ске ин сти ту ци је ко ји ма је до де љен
спе ци јал ни пар тнер ски ста тус (пла ти нас ти, злат ни, среб рни, и тако даље),
као и на пред ме те који су при зна ти од стра не про фе си о нал не орга ни за ци је.
Асоцијација овлашћених цер ти фи ко ва них ра чу но вођа (ACCA) је творац овог
приступа и генерално кандидатима за стицање професионалног звања
омогућава ослобађање од полагања одређених испита по основу признатих
предмета кад год је то могуће. 

У по чет ку, ICAS и ICAEW нису при ме њи ва ла про гра ме при зна ва ња, за хте -
ва јући од кан ди да та са дип ло мом основ них сту ди ја да по ло же, мање-више,
исти број ис пи та које су по ла га ли на уни вер зи тет ским основ ним сту ди ја ма.
Ово је об ез бе ди ло ели ти зам и омо гућило само на јбо љи ма да упи шу про грам
об уке, што је до дат но по ја ча но чи ње ни цом да су Инсти ту ти за хте ва ли и ви со -
ке оце не на за вршном ис пи ту сред ње шко ле; што их је суш тин ски до ве ло раме 
уз раме са на је лит ни јим на ци о нал ним уни вер зи те ти ма. Ви со ки кри те ри ју ми
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упи са и не то ли ко ви со ка про лаз ност на ис пи ти ма доп ри не ли су јав ном миш -
ље њу о ели тиз му ра чу но во дстве не про фе си је. По чет ком XX века, они који
нису мог ли да се ква ли фи ку ју за сту ди је у Инсти ту ти ма ра ди ли су као ра чу но -
во дстве ни служ бе ни ци. Ко нач но, по чет ком XX века осно ва на је кон ку ре нтска
орга ни за ци ја – Асоцијација овлашћених цер ти фи ко ва них ра чу но вођа, ACCA.
Кри те ри ју ми за чла нство у ACCA били су ли бе рал ни ји, уз ми ни ма лан за хтев за 
сред њом школ ском спре мом, али не нуж но и ви со ких оце на на за вршним ис -
пи ти ма сред ње шко ле. ACCA је на неки на чин „де мок ра ти зо вао“ про фе си ју, и
про ши рио базу чла нства. То ком вре ме на, про фе си о нал на тела су по че ла да
сарађују, на ро чи то на пољу ра чу но во дстве ног об ра зо ва ња и об уке, уз осни ва -
ње Са ве то дав ног ко ми те та ра чу но во дстве них тела (CCAB)4. Са рад ња је унап -
ре ди ла уку пан ква ли тет про фе си о нал не ра чу но во дстве не еду ка ци је и об уке;
и то ком вре ме на об ез бе ди ла је из ра зи то ви сок ниво хар мо ни за ци је про гра ма.
Иако је по чет ком 2000. го ди не Ко ми тет по стао мање-више не фун кци о на лан,
про гра ми и прак са про фе си о нал не ра чу но во дстве не об уке оста ли су при лич -
но слич ни. Нег де у исто вре ме, за хте ви водећих рачуноводствених фирми су
се повећали, и професионална тела нису на време одреаговала. Након што су
рачуноводствене фирме у јавној пракси изразиле незадовољство, па чак и
запретиле да ће саме организовати обуку рачуновођа, рачуноводствена тела
су одреаговала и програми обуке су ревидирани и осавремењени.

До дат но, усаг ла ша ва њу за хте ва у вези са про фе си о нал ном спо соб ношћу
зна чај но је доп ри не ло и увођење Међуна род них об ра зов них стан дар да
(International Education Standards, IES) од стра не Међуна род не фе де ра ци је ра -
чу но вођа (IFAC). Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа је успос тав ља њем
низа стан дар да об ра зо ва ња об ез бе ди ла усклађену прак су у об ра зо ва њу, раз -
во ју и про це ни ком пе тен ци ја про фе си о нал них ра чу но вођа а са ци љем за шти -
те јав ног ин те ре са и ја ча ња ква ли те та пру жа ња про фе си о нал них ра чу но во -
дстве них услу га (ви де ти: IAESB, 2015). Сход но томе, Међуна род ни стан дар ди
об ра зо ва ња (IES 1-8) јас но де фи ни шу три фазе у про це су об ра зо ва ња про фе -
си о нал них ра чу но вођа: за хте ве у вези са при сту пом про гра му об ра зо ва ња ра -
чу но вођа (IES 1), за хте ве у вези са раз во јем и сти ца њем ком пе тен ци ја, веш ти -
на, ста во ва, про фе си о нал них вред нос ти и ети ке и про це не оспо соб ље нос ти
кан ди да та (IES 2- 6) и фазу одржа ва ња општих и спе ци ја ли зо ва них ком пе тен -
ци ја про фе си о нал них ра чу но вођа (IES 7-8).  

У Ује ди ње ном Кра ље вству од кан ди да та се за хте ва да по ла жу до 14 ис пи та 
и да има ју на јма ње три го ди не одго ва ра јућег про фе си о нал ног ис кус тва за
сти ца ње цер ти фи ка та и при јем у чла нство одређене про фе си о нал не ра чу но -
во дстве не орга ни за ци је. Про фе си о нал на об ука се спро во ди у три фазе, при
чему сту ден ти који су за врши ли основ не сту ди је могу да буду осло бођени
одређеног бро ја ис пи та. Међутим, сви кан ди да ти мо ра ју да по ла жу ис пи те
про фе си о нал не фазе. Ови ис пи ти за хте ва ју по ка зи ва ње ши рег, на пред ног
зна ња, веш ти на и ис кус тва у ра чу но во дству и срод ним об лас ти ма, уз прак -
тич ну при ме ну на одређени про блем и/или слу чај. Испи ти про фе си о нал ног
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ни воа de facto тес ти ра ју при прем ље ност кан ди да та за са мос тал но пру жа ње
доб ре про фе си о нал не ра чу н овдстве не услу ге, чиме по ка зу ју да могу не за вис -
но да врше ра чу но во дстве ну прак су. 

У слу ча ју Срби је, може се рећи да Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је
(СРРС) по се ду је бо га то ис кус тво у об уци и об ра зо ва њу ра чу но вођа, будући да
је у пи та њу јед на од основ них ак тив нос ти ко ји ма се Са вез бави од свог осни ва -
ња 1955. го ди не. Зна ча јан по мак и по бољ ша ње про гра ма об ра зо ва ња СРРС из -
вршио је 2005. го ди не, када је усво јен про грам об уке за про фе си о нал не ра чу -
но вође у скла ду са про гра мом Асоцијације овлашћених цер ти фи ко ва них ра -
чу но вођа (ACCA). Такође, ис пи ти се спро во де у скла ду са при нци пи ма које је
раз ви ла ACCA, што об ез беђује ин тег ри тет це ло куп ног про це са сти ца ња про -
фе си о нал ног цер ти фи ка та. Кан ди да ти ма се нуди ком пле тан сет ма те ри ја ла
за уче ње, као и про грам об уке за при пре му про фе си о нал них ис пи та. Пос то је
два ис пит на рока (јун ски и де цем бар ски) и кан ди да ти ма је ге не рал но доз во -
љен из бор пред ме та које желе да при ја ве и по ла жу у јед ном року, под усло вом
да ис пи ти при па да ју ис тој фази. Да би дош ли до сле деће фазе, кан ди да ти мо -
ра ју да по ло же све ис пи те из пре тход не фазе (ни воа). Испи ти су про пис но
уређени, као и оце њи ва ње ра до ва, чиме се обезбеђује фер третман свих
кандидата. Преко 1.400 професионалних рачуновођа завршило је програме
обуке према ACCA моделу, од његовог увођења, 2005. године (видети: Шко -
бић, 2015). 

По де ла про фе си о нал них зва ња одра жа ва по тре бе при вре де, као и хи је -
рар хиј ску при ро ду ра чу но во дстве не про фе си је. Само 154 про фе си о нал них ра -
чу но вођа стек ло је на јви ше про фе си о нал но зва ње – овлашћени јав ни ра чу но -
вођа (CPA). Будући да про грам успеш но функ ци о ни ше дужи низ го ди на, мож -
да је при клад но раз мот ри ти ин тер ну про це ну овог про гра ма са ци љем убрза -
ња про це са уза јам ног при зна ва ња ра чу но во дстве них зва ња са водећим про -
фе си о нал ним ра чу но во дстве ним те ли ма. Тре нут но, СРРС има за кљу че не спо -
ра зу ме о узајамном признавању са већином суседних земаља, нарочито са
републикама бивше Југославије. 

2. Ре гу ла ци ја тржиш та 
про фе си о нал них ра чу но во дстве них услу га

Услуж не де лат нос ти су ва жан фак тор у раз ви је ним еко но ми ја ма. У Евро пи 
де вет од де сет рад них мес та при па да сек то ру услу га. Због тога је ве о ма важ но
да се об ез бе ди при сус тво сила кон ку рен ци је, како би се омо гућило да учес ни -
ци на тржиш ту ко рис те бла го де ти сло бод ног тржиш та. Иако је ли бе ра ли за -
ци ја тржиш та све из ра же ни ја, држа ве и даље има ју важ ну уло гу у об лас ти ре -
гу ла ти ве, и чес то намећу не трго вин ске ба ри је ре при сту пу сво јим тржиш ти -
ма. ЕУ је по свећена сло бод ном кре та њу људи, робе и ка пи та ла, и у том кон тек -
сту усво је на је Ди рек ти ва о услу га ма ЕУ 2006. го ди не. Циљ усва ја ња ове ди рек -
ти ве био је да се ство ри хо ри зон тал но усме рен алат који ће под сти ца ти кон ку -
рен ци ју у об лас ти услу га ши ром Евро пе. Међутим, им пле мен та ци ја ове ди -
рек ти ве по ка за ла се као ве ли ки из а зов због свог ши ро ког об и ма: Ди рек ти ва
по кри ва чак 65 одсто услуж них де лат нос ти које ге не ри шу око 45 одсто БДП-а
ЕУ. Међутим, Ди рек ти ва не за хте ва од држа ва чла ни ца да уки ну огра ни че ња
која се од но се на кон ку рен ци ју, већ заправо пружа државама чланицама
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могућност да задрже већ постојеће рестрикције, ако је преовлађујући став да
је то неопходно ради заштите јавног интереса.

Про фе си о нал не услу ге су об ич но на врху лис те ре гу ли са них услуж них де -
лат нос ти (ви де ти: Paterson, Fink и Ogus, 2003). Све сло бод не про фе си је тра ди -
ци о нал но ужи ва ју у одређеном сте пе ну сло бо де кроз са мо ре гу ла ци ју, која се
чес то схва та као одређени сте пен са мо кон тро ле и са мо ог ра ни че ња. По пра ви -
лу, са мо ре гу ла ци ја по ма же да се по стиг не одређено по на ша ње на тржиш ту и
одређени тржиш ни ис хо ди, који ина че не би мог ли да се по стиг ну кроз „уо би -
ча је ну“ тржиш ну ди на ми ку. Дак ле, са еко ном ске тач ке гле диш та, ре гу ла ци ја
држа ве и са мо ре гу ла ци ја има ју за циљ да се, у иде ал ном слу ча ју, об ез беђењем
ква ли те та спре че не успе си и по ре мећаји на тржиш ту; а уко ли ко не могу да се
спре че, онда бар да се убла же. Цер ти фи ко ва ње про фе си о нал них лица је на чин
да се кон тро ли шу по ну да и ква ли тет услу га, што такође, у ве ли кој мери, може
да се по стиг не са мо ре гу ла ци јом, где про фе си о нал не орга ни за ци је ефи кас но
кон тро ли шу сво је чла нство, а што пред став ља прак су при сут ну у ан гло сак -
сон ским зем ља ма. При томе је је дан од могућих мо де ла и двос те пе на ре гу ла -
ци ја, при чему је држав на ре гу ла ци ја и кон тро ла об ич но у фор ми ли цен ци ра -
ња за бав ље ње одређеном ак тив ношћу, док се про фе си о нал на са мо ре гу ла ци -
ја ори јен ти ше на цер ти фи ка ци ју по је ди на ца као при пад ни ка одређене про фе -
си је. Ли цен ци ра њем се на ефикаснији начин контролише улазак на тржиште,
док се цертификација фокусира на стручне компетенције професионалних
пружалаца услуга. Општеприхваћена пракса је да се најчешће захтева по се до -
ва ње цертификата као услов за издавање лиценце.

Пос то ји мно го раз ло га за ре гу ла ци ју про фе си је. Сло бод не про фе си је ства -
ра ју доб ра која су од јав ног зна ча ја, и ве о ма чес то су та јав на доб ра, у виду ин -
фор ма ци ја, по треб на да би друш тве ни (под)сис те ми (прав ни, ра чу но во дстве -
ни, сис тем здра встве не за шти те, и тако даље) мог ли ис прав но да функ ци о ни -
шу. Де јства на треће стра не (ек стер на ли је) такође пред став ља ју про блем -
пру жа ње ло ших услу га под ри ва сис тем те због тога по сто ји ин те рес да се об -
ез бе ди да се ква ли тет услу га одржа ва на одго ва ра јућем ни воу. Про фе си о нал -
на ре гу ла ти ва која де фи ни ше за хте ве ака дем ског об ра зо ва ња, пе ри о да струч -
не об уке и ис кус тва у пру жа њу про фе си о нал них услу га је прва ли ни ја одбра не 
од так вих штет них по сле ди ца. Тржиш те про фе си о нал них услу га такође може
да по кре не пи та ње аси мет рич них ин фор ма ци ја; уз то, професионалне услуге
засноване су на концепту међусобног поверења, а поверење је потребно за
боље разумевање инхерентних професионалних односа.

Ре гу ла тор би тре ба ло да по себ ну паж њу об ра ти на не га тив ну се лек ци ју
која про ис ти че из пада укуп ног ква ли те та услу га. Пру жа ње ло ших услу га до -
во ди до си ту а ци је у ко јој су еко ном ски суб јек ти спрем ни да пла те ни ске (у
про се ку) цене за услу гу не поз на тог или при лич но сум њи вог ква ли те та, што
би до ве ло до си ту а ци је у ко јој би ква ли тет ни пру жа о ци про фе си о нал них
услу га били ис тис ну ти са тржиш та. Ду го роч на по сле ди ца тога је кон стан тан
пад ква ли те та и угро жа ва ње јав ног ин те ре са. Са дру ге стра не, про фе си о нал -
ци су су о че ни са пи та њем мо рал ног ха зар да у вези са це ном сво јих услу га. Они
нуде ко мер ци јал не услу ге за нов ча ну на кна ду (цена) и као и сви ра ци о нал ни
еко ном ски суб јек ти има ју за циљ да оства ре мак си мал ну ко рист. У том про це -
су може се ја ви ти по на ша ње које може да угро зи јав ни ин те рес – то јест да се
јав нос ти про фе си о нал не услу ге нуде по пре ви со ким, ексклу зив ним це на ма и
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да се на тај на чин оне мо гући при ступ услу га ма свих чла но ва јав нос ти. Ову аси -
мет рич ност ин фор ма ци ја тра ди ци о нал но ко рис ти држа ва као оправ да ње за
ин тер вен ци је и по ку шај држав ног ре гу ли са ња про фе си ја. Фи нан сиј ски скан -
да ли са по чет ка XXI века (Enron, WorldCom, и тако даље) додатно су подстакли
државе да припишу већу улогу издавању лиценци за вршење одређених
активности рачуновођа у јавној пракси, што се нарочито односи на активност
вршења законски обавезне (статутарне) ревизије.

Међутим, упркос по тре би да се про фе си је ре гу ли шу, по сто ји при лич на
усаг ла ше ност у ста ву да је ниво држав ног упли та ња у ре гу ли са ње про фе си је
пре те ран. Те о ри је при ват ног ин те ре са смат ра ју да ће про фе си о нал на тела
која врше са мо ре гу ла ци ју, као тела која нису под држав ном кон тро лом и ба зи -
ра на су на чла нству, у нор мал ним окол нос ти ма ра ди ти на по бољ ша њу по ло -
жа ја и доб ро би ти сво јих чла но ва. У ли те ра ту ри која се бави те о ри јом јав ног
из бо ра, про фе си о нал на са мо ре гу ла ци ја се по смат ра као могуће не фор мал но
увођење ре гу ла тор ног окви ра (ви де ти: Kay, 1988; Capture theory, Posner,
1974). Слич но томе, ис ка за на је озбиљ на кри ти ка кон цеп та спе ци фич ног зна -
ња, јер то за по сле ди цу опет може да има на ста нак одређене еко ном ске рен те;
када про фе си о нал на тела могу, за пра во, да за сту па ју само ин те ре се сво јих
чла но ва, а не јав нос ти ко јој би тре ба ло да слу же. Пре ма томе, може се ува жи ти
и по тре ба за одређеним ни во ом ре гу ла ци је држа ве, али не у виду фор ми ра ња
па рад ржав них ко мо ра, будући да то за по сле ди цу има увођење држав но кон -
тро ли са ног мо но по ла над пру жа њем про фе си о нал них услу га, већ мање при -
страс не јав не ин тер вен ци је, то јест евен ту ал ног ли цен ци ра ња за пру жа ње
одређених врста услу га. Англосаксонске зем ље при ме њу ју мож да и у прак си
на је фи кас ни ји мо дел от кла ња ња ло ших ефе ка та мо но по ла, будући да у
већини ових зе ма ља увек по сто ји не ко ли ко про фе си о нал них ра чу но во дстве -
них орга ни за ци ја чи јим чла но ви ма је, пре ма За ко ну о при вред ним друш тви -
ма, доз во ље но да пру жа ју услу ге ре ви зи је5. У Ује ди ње ном Кра ље вству чла но -
ви ма Института овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса (ICAEW), Ин сти ту -
та овлашћених рачуновођа Шкотске (ICAS), као и Института овлашћених
рачуновођа Ирске (ICAI) дозвољено је да пружају услуге ревизије, заједно са
члановима ACCA и Асоцијације међународних рачуновођа (AIA). 

Ре гу ли са ње про фе си о нал них услу га све више се фо ку си ра и на омо гућава -
ње пре ког ра нич них услу га, пре све га на те ме љу спо ра зу ма о међусоб ном при -
зна ва њу (Mutual Recognition Agreements - MRA). Иде ја је да се омо гући пру жа ње 
услу га ван гра ни ца ма тич них држа ва и да се об ез бе ди да јав ност ко рис ти ква -
ли тет не услу ге на на јбо љи могући на чин. Мно ге трго вин ске гру па ци је сада
под ржа ва ју спо ра зу ме о међусоб ном при зна ва њу, на ро чи то у пре тход но по -
ме ну тој ЕУ, Спо ра зум о сло бод ној трго ви ни у Се вер ној Америци (North
American Free Trade Agreement - NAFTA) и Општи спо ра зум о трго ви ни и услу -
га ма (General Agreement on Trade and Services – GATS) Свет ске трго вин ске орга -
ни за ци је (WTO – World Trade Organization). Сва три мо де ла у суш ти ни има ју за
циљ да олак ша ју врше ње прак се ван држав них гра ни ца и ак тив нос ти ли цен -
ци ра них струч ња ка у дру гим прав ним системима.
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5) У Аустралији, на при мер, чла но ви Инсти ту та овлашћених ра чу но вођа и Инсти ту та цер ти фи ко -
ва них јав них ра чу но вођа су за ко ном овлашћени да врше јав ну ра чу но во дстве ну прак су, као и да
пру жа ју услу ге ста ту тар не ре ви зи је. 



На при мер, на осно ву чла на VII.3 Општег спо ра зу ма о трго ви ни и услу га ма, 
држа ва чла ни ца не сме да врши при зна ва ње на на чин који пред став ља сре -
дство дис кри ми на ци је између стра на так вог спо ра зу ма, када при ме њу је сво је
стан дар де или кри те ри ју ме за одоб ра ва ње, ли цен ци ра ње или цер ти фи ка ци ју
пру жа ла ца услу га, или врши при кри ве но огра ни ча ва ње трго ви не услу га ма.
Од држа ве чла ни це оче ку је се да при ме њу је исте стан дар де на пру жа о це про -
фе си о нал них услу га из свих држа ва чла ни ца. Са вет за трго ви ну услу га ма
Свет ске трго вин ске орга ни за ци је 1997. го ди не је усво јио Смер ни це за спо ра зу -
ме о уза јам ном при зна ва њу или ра чу но во дстве ним аран жма ни ма. На кон тога,
1999. го ди не, Међудржав на рад на гру па ек спе ра та о Међуна род ним стан дар -
ди ма ра чу но во дства и из веш та ва ња (ISAR), под покровитељством Комитета
Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD), усвојила је смернице за
професионалне рачуновође. 

Ови спо ра зу ми су у одређеној мери до не ли про ме не и на тржиш ту ра чу но -
во дстве них услу га у Ује ди ње ном Кра ље вству. Будући да је Ује ди ње но Кра ље -
вство (још увек6) чла ни ца Европ ске уни је ра чу но вође, чла но ви про фе си о нал -
них орга ни за ци ја из зе ма ља чла ни ца ЕУ, могу да об ав ља ју прак су у Ује ди ње -
ном Кра ље вству, уз услов да се ре гис тру ју у Ми нис та рству при вре де, тех но -
лош ког раз во ја и за на та (како је ово Ми нис та рство на зва но у сво јој по след -
њем от е лов ље њу)7. За ова лица чла нство у бри тан ском про фе си о нал ном ра -
чу но во дстве ном телу није не опход но (мада је по жељ но) јер се смат ра да су
чла но ви сво јих ма тич них орга ни за ци ја. Сто га, про фе си о нал на ра чу но во -
дстве на тела Ује ди ње ног Кра ље вства над гле да ју рад сво јих чла но ва, али не
свих ра чу но вођа који мож да об ав ља ју јав ну прак су у Ује ди ње ном Кра ље вству. 
Шта ви ше, не по сто ји услов у вези са пре би ва лиш тем за практиковање
рачуноводства у Уједињеном Краљевству, будући да рачуновође буквално
могу да буду „викенд-радници“, као лекари и медицински радници.

До дат ни под сти цај омо гућава њу не оме та ног пру жа ња ра чу но во дстве них
услу га на гло бал ном ни воу дала је и Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа
(IFAC), до но ше њем низа про фе си о нал них стан дар да који от ва ра ју пут за уза -
јам но при зна ва ње про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја, због тога што све орга ни -
за ци је чла ни це које има ју доб ру ре пу та ци ју има ју об а ве зу да по шту ју и при ме -
њу ју ове стан дар де. На овај на чин доб ра прак са се про мо ви ше на гло бал ном
ни воу, а са рад ња између чла но ва до дат но под сти че. У слу ча ју Срби је, као што
смо већ ис так ли, спо ра зу ми о међусоб ном при зна ва њу за кљу че ни су са
већином про фе си о нал них орга ни за ци ја зе ма ља у окру же њу, а СРРС има по зи -
ти ван при ступ и доб ре ре зул та те када је у пи та њу уза јам но при зна ва ње про -
фе си о нал них ква ли фи ка ци ја са већином орга ни за ци ја чланица IFAC-а.

Иако су про ме не до ко јих је дош ло по чет ком 2000-их вра ти ло држа ве у ре -
гу ла тор ну аре ну, и то аг ре сив ни је него ра ни је, чини се да се тај тренд зна чај но
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6) На ци о нал ни ре фе рен дум о чла нству у ЕУ биће одржан кра јем 2016. го ди не (за ка зан за 23. јун,
2016). Ком па ни је и про фе си о нал на тела под е ље ни су по овом спор ном пи та њу. На при мер,
Инсти тут ди рек то ра (IoD) као водећи глас бри тан ске при вред не за јед ни це, за тра жио је остав ку
свог глав ног из вршног ди рек то ра, CEO Panmure-a Gordon-a, будући да се јав но при кло нио кам -
па њи Brexit (ви де ти: http://uk.reuters.com/article/uk-panmure-gordon-ceo-idUKKCN0VX0OI). 

7) Ви де ти ди рек ти ву ЕУ о из јед на ча ва њу, то јест, Ди рек ти ву 2005/36/EC Европ ског пар ла мен та и
већа од 7. сеп тем бра 2005. го ди не о при зна ва њу про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја.



мења. Увођење не за вис них, не држав них тела за јав ни над зор тре ба ло би да
об ез бе ди транс па рен тност и очу ва ње јав ног ин те ре са, док би про фе си о нал не
орга ни за ци је, са дру ге стра не, тре ба ло да бри ну о об ра зо ва њу, об уци и цер ти -
фи ка ци ји про фе си о на ла ца. Уло га држа ве на овај на чин се зна чај но сма њу је
јер по на ша ње и прак су при пад ни ка про фе си је пра те и над зи ру про фе си о нал -
на тела, док праћење рада про фе си о нал них орга ни за ци ја врши тело за јав ни
над зор. Од про фе си о нал них тела оче ку је се да из веш та ва ју о сво јим ак тив нос -
ти ма и о томе што су ура ди ли у вези са об ез беђењем ква ли те та. На одређене
врсте ра чу но во дстве них услу га могуће је при ме ни ти и ком би но ва ни при ступ. 
У Ује ди ње ном Кра ље вству, на при мер, кон тро лу услу ге ста ту тар не ре ви зи је
врше спе ци јал но оде ље ње тела за јав ни над зор и про фе си о нал но тело. Иако
ре гу ла ци ја про фе си о нал них услу га има важ ну уло гу у окви ри ма држа ве, у
области савремене регулације тржиште професионалних услуга остаје ван
домена и директног мешања државе, која фокус усмерава на регулисање кон -
ку рен ци је на тржишту професионалних услуга. 

3. Глав на об е леж ја 
ра чу но во дстве не про фе си је у Срби ји

Када је реч о Срби ји, си ту а ци ја је и даље про мен љи ва и не из вес на. При ли -
ком им пле мен та ци је ко ра ка са ци љем усклађива ња са прав ним те ко ви на ма
ЕУ, Вла да је пред ло жи ла а Скуп шти на усво ји ла низ прав них ака та које на вод -
но при бли жа ва ју Срби ју Европ ској уни ји. Ово, у на че лу, мож да јес те тако
када су у пи та њу мно ге „тех нич ке“ об лас ти, али у слу ча ју про фе си о нал них
услу га мно ги од на чи ње них ко ра ка оста ју при лич но не пот пу ни и/или чак
кон трап ро дук тив ни, а уко ли ко се по смат ра при ме на на раз ли чи те про фе си -
је, чак и ве о ма не дос лед ни. 

Ако по гле да мо ад во кат ску стру ку, држав на ин тер вен ци ја је била не знат -
на, пре све га јер је Адвокатска ко мо ра Срби је ве о ма јак ло бис та који је успео да
об ез бе ди да нови За кон о ад во ка ту ри (ад во кат ској прак си) буде по во љан за
чла но ве ад во кат ске ко мо ре, као и за саму ко мо ру, за тва ра јући при ступ про фе -
си ји, од но сно омо гућава јући ко мо ри да до но си одлу ке о при је му, док је Ми -
нис та рстве прав де и даље за ду же но за струч не ис пи те ад во ка та пре ко сво је
ис пит не ко ми си је. У слу ча ју ме ди цин ске про фе си је, си ту а ци ја се није ни ма ло
по бољ ша ла ства ра њем па рад ржав не Ле кар ске ко мо ре; а на ро чи то јер оста је
от во ре но пи та ње због чега се смат ра ло да по сто јећа про фе си о нал на тела ме -
ди цин ских рад ни ка нису била у ста њу да ис пу не об а ве зе које сада при лич но
по вршно ис пу ња ва па рад ржав на Ле кар ска ко мо ра.

Ра чу но во дстве на про фе си ја у Срби ји (и пре тога у Југос ла ви ји) има ла је
по се бан пут. Док је до сре ди не 2000-их била при зна та као ва жан и по уздан
пар тнер у про мо ви са њу на пред ног про фе си о на лиз ма међу ра чу но вођама и у
ра чу но во дстве ној про фе си ји, од 2006. го ди не ова си ту а ци ја се мења и пре ла зи 
у фазу међусоб не то ле ран ци је и су жи во та. Пос лед њи савез ни за кон о ра чу но -
во дству је, по ред већ по сто јећих ре пуб лич ких саве за ра чу но вођа и ре ви зо ра
(Срби је и Црне Горе) као и кров не орга ни за ци је, Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо -
ра Југос ла ви је, омо гућио ула зак кон ку ре нтских орга ни за ци ја, не потврђених
и/или сум њи ви које су у врло крат ком вре мен ском пе ри о ду “об ра зо ва ле и об -
учи ле” ве ли ки број ра чу но вођа, и ве о ма брзо на кон ма сов не под е ле цер ти фи -
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ка та, за тво ри ле су сво ја вра та8. Од 2006. го ди не и про гла ше ња не за вис нос ти
Срби је, до не то је не ко ли ко за ко на о ра чу но во дству. Међутим, сви су они
углав ном иг но ри са ли по сто ја ње Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је (СРРС)
као орга ни за ци је про фе си о нал них ра чу но вођа у Срби ји. У ства ри, Ми нис та -
рство фи нан си ја је за узе ло став да нема по тре бе да се ре гу ли ше тржиш те про -
фе си о нал них ра чу но во дстве них услу га због тога што ће тржиш те само про -
наћи рав но теж ни по ло жај. Дру гим ре чи ма, у скла ду са За ко ном о ра чу но во -
дству, сва ко може да врши јав ну ра чу но во дстве ну прак су. Устав Ре пуб ли ке
Срби је сле ди при нцип да ако не што није из ри чи то за бра ње но за ко ном, онда је 
то доз во ље но. Пош то сви за ко ни и аман дма ни, од За ко на о ра чу но во дству из
2006. го ди не на ова мо, не за хте ва ју ни как ве ква ли фи ка ци је за врше ње про фе -
си о нал не ра чу но во дстве не прак се, било које фи зич ко лице - домаће или стра -
но, може да пру жа ра чу но во дстве не услу ге. За кон о ра чу но во дству и ре ви зи ји
из 2006. го ди не („Служ бе ни глас ник РС”, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011, итд.) 
се го то во по тпу но ба вио ре ви зи јом и њиме је ство ре на Ко мо ра овлашћених
ре ви зо ра. Прав но гле да но, Ко мо ра ис пу ња ва све усло ве да би мог ла да се на зо -
ве па рад ржав ном аген ци јом; у пи та њу је за пра во тво ре ви на која има за ко ном
одређен прав ни суб јек ти ви тет, али нема ја сан прав ни ста тус. Ко мо ра је прво -
бит но има ла овлашћења про фе си о нал не асо ци ја ци је и парадржавног ре гу ла -
то ра за област ревизије. Временом, образовање, обуке и лакши облици ре гу -
ла ци је остали су у надлежности Коморе, док су надзор и лиценцирање пре не -
ти на Министарство финансија. Међутим, Министарство финансија је ре ла -
тив но скоро отворило тржиште за едукацију професионалних ра чу но вођа и
ревизора, тако да сада скоро свако може да пружа услуге про фе си о нал не еду -
ка ци је. 

Срби ја није ре гу ли са ла тржиш те рачуно во дстве них услу га у јав ној
прак си. Оно је от во ре но за све учес ни ке и нису по треб не било как ве пре -
тход не фор мал не ква ли фи ка ци је. Дру гим ре чи ма, сва ко фи зич ко и прав -
но лице може да се бави пру жа њем ра чу но во дстве них и по ве за них услу га.
Када су у пи та њу про фе си о нал не услу ге ста ту тар не ре ви зи је, тржиш те је
ре гу ли са но тако што је за ко ном про пи са на об а ве за да фи зич ка лица
и/или пред узећа која пру жа ју услу ге ре ви зи је буду чла но ви Ко мо ре
овлашћених ре ви зо ра. Ко мо ра кон тро ли ше број ре ви зо ра кроз цер ти фи -
ка ци ју, док ли цен ци ра ње врши Ми нис та рство фи нан си ја. Има јући у виду
ис кус тва ан гло сак сон ских зе ма ља, које су ко лев ка орга ни зо ва не ра чу но -
во дстве не про фе си је, па ра док сал но је ин сис ти ра ње држа ве на веш тач -
ком раз два ја њу ра чу но вођа и ре ви зо ра, које је при сут но у Срби ји.
Аргументовање овак вог ста ва држа ве, који се пре све га осла ња на тре нут -
но по сто јећу прак су бив ших со ци ја лис тич ких зе ма ља чини се при лич но
не увер љи вим, има јући у виду да у тим зем ља ма, за раз ли ку од Срби је орга -
ни зо ва не ра чу но во дстве не про фе си је и про фе си о нал не ра чу но во дстве не
орга ни за ци је није го то во уопште ни било. До дат но, гло бал но при хваћени
став Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа јас но уста нов ља ва тер мин
“про фе си о на лац у об лас ти ре ви зи је” који је по де фи ни ци ји “про фе си о нал -
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8) Пре ма по след њем Са вез ном за ко ну о ра чу но во дству и ре ви зи ји јав на овлашћења су по ве ре на
Са ве зу ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, Са ве зу ра чу но вођа и ре ви зо ра Црне горе, Са ве зу ра чу но -
вођа и ре ви зо ра Југос ла ви је и Југос ло вен ском удру же њу ра чу но вођа. Осим Са ве за ра чу но вођа и
ре ви зо ра Срби је, све оста ле на ве де не орга ни за ци је пре ста ле су да раде и по сто је. 



ни ра чу но вођа који има одго вор ност, или му је де ле ги ра на одго вор ност за 
до но ше ње зна чај них про суђива ња у ре ви зи ји ис то риј ских фи нан сиј ских
ин фор ма ци ја” (IAESB, 2015:102). 

Не дав не про ме не ре гу ла тор ног окви ра и ја ча ње функ ци је Одбо ра за јав ни
над зор до ве ле су до сма ње ња овлашћења Ко мо ре и тај тренд ће се ве ро ват но
на ста ви ти и у будућнос ти. Ово ме ће за си гур но доп ри не ти и об а вез ност при -
ме не ЕУ ди рек ти ва у про це су при дру жи ва ња Срби је Европ ској уни ји, при чему 
је ве ли ко пи та ње да ли ће Ко мо ра као па рад ржав но тело које сво је по сто ја ње,
го то во у по тпу нос ти одржа ва на за ко ном сте че ном мо но пол ском по ло жа ју
успе ти да пре жи ви тест от во ре ног ЕУ тржиш та. Слич но томе, Одбор за јав ни
над зор ре ви зи је и На ци о нал на ко ми си ја за ра чу но во дство би тре ба ло да има -
ју све важ ни ју уло гу у об ез беђива њу да се ак тив ност ста ту тар не ре ви зи је
врши у скла ду са међуна род ним стан дар ди ма и доб ром прак сом, од но сно у по -
бољ ша ва њу рачуноводствених прописа, при чему је неопходно да из
садашњег статуса парадржавних тела пређу у значајно независнији облик. 

На жа лост, струк ту ра српског тржиш та ра чу но во дства и ре ви зи је није
обрађена у сту ди ја ма об јав ље ним у про фе си о нал ној и на учној ли те ра ту ри.
До ку мен ти Свет ске бан ке, укљу чу јући Извеш тај о по што ва њу стан дар да и
про пи са (Report on Observance of Standards and Codes, ROSC), нису суш тин ски
фо ку си ра ни на тржиш те ра чу но во дстве них / ре ви зиј ских услу га, већ само на
усклађеност са важећим међуна род ним про пи си ма. Слич но томе, ни српске
држав не ин сти ту ци је нису спро ве ле ни как ве де таљ не сту ди је које се баве
струк ту ром тржиш та про фе си о нал них услу га ра чу но во дства и/или ре ви зи -
је9. Ово ће се си гур но про ме ни ти у про це су при дру жи ва ња ЕУ, зато што је
струк ту ра тржиш та, по себ но у об лас ти услу га, јед но од пи та ња која се раз мат -
ра ју у за тва ра њу Пог лав ља VIII пре го во ра о при дру жи ва њу. У ства ри, Срби ја
може да се нађе у си ту а ци ји да је њено тржиш те професионалних услуга
либералније него тржишта многих држава чланица ЕУ, нарочито у поређењу
са земљама јужне Европе (посебно Шпанија).

У првим го ди на ма, на кон про ме на из 2000. го ди не, Срби ја је не кри тич ки
при ме њи ва ла ли бер та ри јан ску еко ном ску по ли ти ку. Тржиш те је от во ре но за
све учес ни ке, а да није осмиш ље на го то во било как ва по ли ти ка за шти те
домаћих при вред них суб је ка та нити об ез беђења ква ли те та услу га. Срби ја је
от во ри ла тржиш те јед нос тра но, без ре цип ро ци те та. То је до ве ло до при ли ва
стра ног ка пи та ла у већини сек то ра, осим не ко ли ко стра теш ки за штићених,
као што је вој ни сек тор. Када је реч о услуж ним де лат нос ти ма, тржиш те је по -
тпу но от во ре но, и то без ско ро било как вих стан дар да за ула зак на тржиш те.
Тако је ство ре на си ту а ци ја у ко јој су међуна род ни иг ра чи не оме та но ушли на
тржиш те, што је на јвећим де лом до ве ло до ко лап са мно гих домаћих ком па ни -
ја. Си ту а ци ја се није по бољ ша ла то ком вре ме на, па чак и да нас тржиш те
услуж них де лат нос ти у Србији може да се означи као лоше регулисано и веома 
либерално. Ситуација се највероватније неће променити у блиској бу -
дућ ности.
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9)  Ви де ти ин тер нет сајт Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је: www.kzk.org.rs



Зак љу чак

Сте пен ре гу ла ци је тржиш та услу га из об лас ти ра чу но во дства и ре ви зи је
тра ди ци о нал но је ве о ма ви сок. „Сло бод не“ про фе си је већ ве ко ви ма слу же ин -
те ре си ма јав нос ти, још од вре ме на сред њо ве ков них ес на фа. Адвокати, ар хи -
тек те, ра чу но вође и ле ка ри су про фе си је које се ре гу ли шу како би се об ез бе ди -
ле ква ли тет не услу ге и спре чио на ста нак штет ног ути ца ја на ин те ре се јав нос -
ти. Ре гу ли са ње про фе си о нал них услу га об ич но укљу чу је цер ти фи ка ци ју и ли -
цен ци ра ње. Цер ти фи ка ци јом се по тврђује да је про фе си о нал ни ра чу но вођа
ком пе тен тан за об ав ља ње по сла, док му се ли цен ци ра њем омо гућава да се ак -
тив но бави про фе си о нал ном прак сом. Ли цен ци ра ње за хте ва пре тход ну цер -
ти фи ка ци ју. Без цер ти фи ка та није могуће до би ти ли цен цу. Када је реч о ли -
цен ци ра њу, држа ва, као на јчешћи да ва лац ли цен ци, може да одлу чи да при -
хва ти цер ти фи ка те из да те у дру гим прав ним сис те ми ма. На кон што је про фе -
си о нал ни ра чу но вођа при ба вио и цер ти фи кат и ли цен цу, може да по чне да
нуди про фе си о нал не услу ге јав нос ти у да том прав ном сис те му. И про фе си о -
нал на орга ни за ци ја (из да ва лац цер ти фи ка та) и држа ва (из да ва лац ли цен ци)
кон тро ли шу по ну ду на тржиш ту про фе си о нал них услу га. Ако неко није про -
фе си о нал но спо со бан, или не може да за до во љи тех нич ке за хте ве које про пи -
су је држа ва, неће моћи да врши про фе си о нал ну прак су. У на че лу, про фе си о -
нал но тело кон тро ли ше ко пружа професионалну праксу и ко излази из
професије, мада је држава све заинтересованија за начин на који се нуде
професионалне услуге, како се обезбеђује њихов висок квалитет и присуство
конкуренције, и како се обезбеђује да клијент добије најбољи однос цене и
квалитета.

Европ ска уни ја за ин те ре со ва на је за ре гу ли са ње тржиш та про фе си о нал -
них услу га, али мере које су пред узе те са ци љем от ва ра ња тржиш та и ства ра -
ња бо љих усло ва за ко рис ни ке услу га има ју огра ни чен до мет. На и ме, држа ва -
ма чла ни ца ма доз во ље не су само огра ни че не ин тер вен ци је. Дру гим ре чи ма,
про пи си ма је држа ва ма чла ни ца ма доз во ље но да за држе по сто јеће ста ње, ако
је пре овлађујуће миш ље ње да је то не опход но ради за шти те јав ног ин те ре са.
Такође, тре нут ни став је та кав да се не за хте ва ре дов но пре ис пи ти ва ње, иако
си ту а ци ја може да се про ме ни то ком вре ме на. Међутим, по сто ји ве ли ки број
дру гих про пи са ЕУ који могу да се по смат ра ју као до да так ре гу ли са њу тржиш -
та про фе си о нал них услу га. На при мер, ек ви ва лен тне професионалне ква ли -
фи ка ци је ће омогућити професионалном рачуновођи да врши праксу било
где у Европској унији, без ограничења.

Што се тиче Срби је, си ту а ци ја је при лич но спе ци фич на. Иако у овој зем љи
ради на јбо ље раз ви је на про фе си о нал на орга ни за ци ја у цен трал ној и ис точ ној 
Евро пи, држа ва се ни ка да није у по тпу нос ти осла ња ла на про фе си о нал но де -
ле ги ра ње нити је доз во ље на пуна са мо ре гу ла ци ја, упркос чи ње ни ци да је ста -
ри ју гос ло вен ски прав ни сис тем имао ве о ма доб ро раз ви јен кон цепт ау то ном -
ног пра ва и прак су де ле ги ра ња јав них овлашћења на не вла дин сек тор.
Међутим, до 2005. го ди не вла да ла је си ту а ци ја која би на јбо ље мог ла да се
опи ше као уза јам но по ве ре ње између про фе си о нал не орга ни за ци је и држа ве,
али не нуж но са по тпу ним де ле ги ра њем овлашћења. У ства ри, по зи ци ја СРРС
је била мно го боља пре 1990. го ди не, када је ова орга ни за ци ја у ства ри била
мање про фе си о нал на, а више син ди кал на орга ни за ци ја. Упркос чи ње ни ци да
је СРРС била јед на од првих орга ни за ци ја у зем ља ма цен трал не и ис точ не
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Евро пе која је у по тпу нос ти под ржа ла про фе си о на ли за ци ју и уве ла про фе си о -
нал ну едукацију и обуку, добила је много већи степен признања од ме ђу на -
род них рачуноводствених тела и других држава, него од органа власти своје
властите државе. 

То ком вре ме на, како се тра ди ци ја буде раз ви ја ла, кли јен ти ће по ве зи ва ти
ква ли тет и цене услу га, по ку ша ва јући да нађу рав но те жу између цене и ква -
ли те та. У овом тре нут ку, цена је оно што до ми ни ра на тржиш ту ра чу но во -
дстве них услу га у Срби ји, а ква ли те ту се по свећује мало паж ње. Иако ре гу ли -
са ње услу га ре ви зи је може на кра ју да до ве де до по бољ ша ња ква ли те та фи -
нан сиј ског из веш та ва ња, ре зул та ти не могу да се по стиг ну у крат ком, па ни у
сред њем року. У ре ви зор ском из веш та ју ће бити на зна че но да ли фи нан сиј ски 
из веш тај ис пу ња ва стан дар де и да ли је у скла ду са за кон ским про пи си ма - али 
тиме он неће нуж но по ста ти бољи. Ипак, си ту а ци ја може да се по бољ ша то ком
вре ме на, јер би на кон одређеног бро ја цик лу са фи нан сиј ског из веш та ва ња
из веш та ји тре ба ло да по ста ну бољи. Међутим, не по сто ји га ран ци ја да ће се то
за ис та и де си ти, ако ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ја оста не само став ка у
ре ви зор ском из веш та ју, без било как вих сан кци ја. Иако тржиш те ра чу но во -
дстве них услу га не мора нуж но да буде ре гу ли са но, оно мора да буде под над -
зо ром како би се одржао ква ли тет услу ге. Де фи ни са ње ко може да при пре ми
сет фи нан сиј ских из веш та ја је, у ства ри, ве ро ват но не опхо дан први ко рак који 
тре ба пред узе ти. Међутим, то се неће по стићи ре гу ла тор ном ин тер вен ци јом,
него при хва та њем уло ге про фе си о нал не орга ни за ци је и про мо ци јом так ми -
че ња на тржиш ту и над зо ра квалитета. То може бити простор за успешну
сарадњу између СРРС и државе. Партнерство у области професионалне
регулације и професионалног надзора може бити ефикасан модел сарадње
који ће допринети даљем економском развоју земље.
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др Сла ви ша М.
ЂОРЂЕВИЋ*

Ра чу но во дстве ни трет ман
не ма те ри јал не имо ви не у 

по слов ним спа ја њи ма

Ре зи ме

Не ма те ри јал на имо ви на пред став ља зна ча јан сег мент укуп не имо ви не сав ре -
ме них при вред них друш та ва. С тим у вези, не а дек ва тан ра чу но во дстве ни
трет ман овог об ли ка имо ви не у си ту а ци ја ма у ко ји ма до ла зи до оства ре ња по -
слов них спа ја ња може у знат ној мери да ис кри ви сли ку фи нан сиј ског по ло жа ја
сти ца тељ ске кор по ра ци је на кон пре узи ма ња циљ не кор по ра ци је. Из тог раз ло -
га по треб но је из гуд ви ла ис кљу чи ти и одво је но при ка за ти сву не ма те ри јал ну
имо ви ну која за до во ља ва кри те ри јум пре поз нат љи вос ти, од но сно имо ви ну
која се може иден ти фи ко ва ти. Дак ле, сва не ма те ри јал на имо ви на која за до во -
ља ва уго вор но-прав ни кри те ри јум или кри те ри јум одво ји вос ти тре ба да буде
при ка за на као са мос тал на би лан сна по зи ци ја, одво је на од гуд ви ла. Чи ње ни ца је
да је та кав ра чу но во дстве ни трет ман не ма те ри јал не имо ви не скоп чан са дос -
та про бле ма и да се у ма њој или већој мери за сни ва на про це на ма, било да је реч
о при зна ва њу или, пак, вред но ва њу ове имо ви не. Ипак, општи за кљу чак ре ле -
ван тних ра чу но во дстве них ау то ри те та је да, без об зи ра на све про бле ме и сла -
бос ти пред ло же ног ра чу но во дстве ног трет ма на, одво је но при зна ва ње не ма -
те ри јал не имо ви не по про це ње ној фер вред нос ти пру жа боље ин фор ма ци је
ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја у од но су на јед нос тав но укљу чи ва ње
вред нос ти тих по зи ци ја у гуд вил.

Кључ не речи: МСФИ 3, по слов на спа ја ња, не ма те ри јал на имо ви на, при зна ва -
ње, вред но ва ње.

УДК 657.92:347.72.04
Прег лед ни на учни рад

*) Ви со ка по слов на шко ла стру ков них сту ди ја, Нови Сад, e-mail: drsdj63@gmail.com
Прим ље но: 16.03.2016. Прих ваћено: 06.04.2016.



Увод

 Про цес хар мо ни за ци је ра чу но во дстве них стан дар да за по чео је об ра зо ва -
њем Ко ми те та за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де (International
Accounting Standard Committee - IASC). Основ ни за да так Ко ми те та било је фор -
му ли са ње и об јав љи ва ње „ра чу но во дстве них стан дар да ко јих се тре ба при -
држа ва ти при пре зен та ци ји фи нан сиј ских из веш та ја и про мо ви са ње њи хо ве
упот ре бе и при мје не сву да у сви је ту“1. След бе ник Ко ми те та по ста је Одбор за
Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де (International Accounting Standards
Board – IASB), који на став ља са раз во јем „је ди нстве ног низа ви со кок ва ли тет -
них, раз умљи вих и при мен љи вих гло бал них ра чу но во дстве них стан дар да
који за хте ва ју ви со кок ва ли тет не, транс па рен тне и упо ре ди ве ин фор ма ци је у
фи нан сиј ским из веш та ји ма опште на ме не.“2

 Један од стан дар да на ста лих као ре зул тат на ве де них теж њи је стан дард
који се бави ра чу но во дстве ним по ступ ци ма ве за ним за ре а ли зо ва ње од ре ђе -
ног про це са ком би но ва ња кор по ра тив них при вред них друш та ва (пред узе -
ћа). На и ме, на јпре је у но вем бру 1983. го ди не об јав љен Међуна род ни ра чу но -
во дстве ни стан дард (МРС) број 22 – Ра чу но во дстве но об ухва та ње по слов них
ком би на ци ја. Овај стан дард је за ме њен 1993. го ди не, када је об јав љен Међуна -
род ни ра чу но во дстве ни стан дард број 22 – Пос лов на спа ја ња (IAS 22 – Business
Combinations), који је ре ви ди ран 1998. го ди не. Не ду го за тим, Одбор за Међуна -
род не ра чу но во дстве не стан дар де за по чи ње по сту пак фор му ли са ња но вог
стан дар да који се бави ра чу но во дстве ним трет ма ном по слов них спа ја ња.
Овим стан дар дом из врше не су на јзна чај ни је и на јдрас тич ни је мо ди фи ка ци је
ра чу но во дстве не ме то до ло ги је која се бави по слов ним спа ја њи ма. Актуелни
Међуна род ни стан дард фи нан сиј ског из веш та ва ња (МСФИ) број 3 – Пос лов на
спа ја ња (ком би на ци је) об јав љен је у мар ту 2004. го ди не, а ре ви ди ран је на кон
за вршет ка тзв. дру ге фазе про јек та Пос лов на спа ја ња у ја ну а ру 2008. го ди не3.

 У Ре пуб ли ци Срби ји об а вез на је не пос ред на при ме на међуна род не про фе -
си о нал не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве за при зна ва ње, про це њи ва ње и пре -
зен та ци ју по зи ци ја фи нан сиј ских из веш та ја, што зна чи да су одред бе на ве де -
ног МСФИ 3 об а ве зу јуће и за корпоративна привредна друштва у нашим
условима.

У овом члан ку по ку шаћемо да су ми ра мо на јзна чај ни је про ме не у ра чу но -
во дстве ном трет ма ну по слов них спа ја ња пре ма МСФИ 3, али ћемо ак це нат
ста ви ти на трет ман не ма те ри јал не имо ви не и гуд ви ла, где су уве де не зна чај -
не про ме не у од но су на МРС 22.

С. ЂОРЂЕВИЋ, РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ 
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1) Gray, S. J., Needles, B. E. Jr., (2001), Фи нан сиј ско ра чу но во дство – Општи при ступ (пре вод), Са вез
ра чу но вођа и ре ви зо ра Ре пуб ли ке Српске, Бања Лука, стр. 681.

2) Увод на реч српског из да ња IFRS 2009, Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског из веш та ва ња
2009, Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, Бе ог рад, 2009, стр. 7.

3) Осим ових про ме на, из врше не су из ме не и у мају 2010. и у де цем бру 2013. го ди не, али оне нису од
зна ча ја за ра чу но во дстве ни трет ман не ма те ри јал не имо ви не (пре ма, www.iasplus.com, да тум
при сту па 13.05.2015. го ди не). 



1. Пој мов но одређива ње не ма те ри јал не имо ви не

По раст учешћа не ма те ри јал не имо ви не у фик сној и укуп ној имо ви ни сав -
ре ме них кор по ра тив них друш та ва имао је за ло гич ну по сле ди цу усва ја ње по -
себ ног стан дар да који кроз њен адек ва тан ра чу но во дстве ни трет ман
повећава ко рис ност фи нан сиј ских из веш та ја. Прво бит ни Међуна род ни ра чу -
но во дстве ни стан дард 38 – Не ма те ри јал на имо ви на об јав љен је у сеп тем бру
1998. го ди не, као за ме на за Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дард 9 –
Трош ко ви ис тра жи ва ња и раз во ја. МРС 38 је кас ни је пре трпео одређене из ме -
не које су биле по сле ди ца усва ја ња не ких дру гих стан дар да. У мар ту 2004. го -
ди не об јав љен је ре ви ди ра ни МРС 38, али је и овај стан дард пре трпео од ре -
ђене из ме не због усва ја ња не ких стан дар да у пе ри о ду од 2004. до 2008. го ди -
не. Један од стандарда који је утицао на извесне промене МРС 38 био је већ
поменути МСФИ 3.

Актуелни МРС 38 у па раг ра фу 8 де фи ни ше не ма те ри јал ну имо ви ну као не -
мо не тар ну имо ви ну „без фи зич ке суп стан це која се може иден ти фи ко ва ти”4.
Ова де фи ни ци ја је знат но јед нос тав ни ја од де фи ни ци је из пре тход ног стан -
дар да ко јим је не ма те ри јал на имо ви на била де фи ни са на као „не мо не тар на
имо ви на која се може иден ти фи ко ва ти, без фи зич ке суш ти не, која се држи
ради ко ришћења у про из вод њи или снаб де ва ња ро бом или услу га ма, за из нај -
мљи ва ње или за ад ми нис тра тив не услу ге”5. По јед нос тав ље ње по јма не ма те -
ри јал не имо ви не ве ро ват но је мо ти ви са но и по тре бом да се на овај на чин омо -
гући што по тпу ни је одво је но при зна ва ње ове имо ви не и њено ис кљу чи ва ње
из гуд ви ла на кон из врше ног по слов ног спајања.

Став ке фик сне имо ви не које су об ухваћене по јмом не ма те ри јал на имо ви -
на на ве де не су у па раг ра фу 9 МРС 38. Реч је о сле дећим ком по нен та ма имо ви -
не: ком пју тер ски со фтвер, па тен ти, ау тор ска пра ва, иг ра ни фил мо ви, лис те
ку па ца, хи по те кар но-услуж на пра ва, доз во ле за ри ба ре ње, увоз не кво те,
фран ши зе, од но си пре ма куп ци ма или до бав ља чи ма, ло јал ност ку па ца,
учешће на тржиш ту и мар ке тин шка пра ва. Очиг лед но је, на осно ву на ве де ног
по пи са не ма те ри јал не имо ви не, да у њему нема гуд ви ла. Пот ре ба за при ка зи -
ва њем гуд ви ла као одво је не ком по нен те не ма те ри јал не имо ви не, јав ља се у
си ту а ци ја ма у ко ји ма до ла зи до по слов них спа ја ња. У тим си ту а ци ја ма гуд вил
пред став ља „будуће еко ном ске ко рис ти које на ста ју од дру гих сред ста ва сте -
че них у по слов ној ком би на ци ји која се не могу по је ди нач но иден ти фи ко ва ти
ни за себ но при зна ти” (па раг раф 11). 

Не ма те ри јал на имо ви на по чет но се одме ра ва по на бав ној вред нос ти (па -
раг раф 24), која се сас то ји од: на бав не цене, укљу чу јући увоз не ца ри не и по рез 
на про мет који се не ре фун ди ра, на кон одбит ка трго вин ских по пус та и ра ба та
и било как вих трош ко ва који се могу ди рек тно при пи са ти при пре ми имо ви не
за на ме ње ну упот ре бу (па раг раф 27).
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4) МРС 38 - Не ма те ри јал на имо ви на, Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског из веш та ва ња 2009, Са -
вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, Бе ог рад, 2009, стр. 51.

5) Исто, стр. 80. 



С об зи ром на чи ње ни цу да не ма те ри јал на имо ви на пред став ља део фик -
сне имо ви не при вред них друш та ва, ло гич но је да под ле же амор ти за ци ји.
Амортизација се об ра чу на ва само за став ке не ма те ри јал не имо ви не које има -
ју огра ни чен ко рис ни век тра ја ња, док се за не ма те ри јал ну имо ви ну са не огра -
ни че ним веком трајања не врши обрачун амортизације.

Обра чун амор ти за ци је за не ма те ри јал ну имо ви ну са огра ни че ним ко рис -
ним ве ком тра ја ња за по чи ње када имо ви на по ста не рас по ло жи ва за упот ре бу. 
Обра чун амор ти за ци је пре ста је на дан када се не ма те ри јал на имо ви на кла си -
фи ку је као имо ви на која се држи за про да ју или на дан на који пре ста је при -
зна ва ње имо ви не (па раг раф 97). За об ра чун трош ко ва амор ти за ци је не ма те -
ри јал не имо ви не могу се при ме њи ва ти раз ли чи те ме то де. Избор ме то да за ви -
си од „оче ки ва ног об рас ца по трош ње оче ки ва них будућих ко рис ти сад ржа -
них у имо ви ни и дос лед но се при ме њу је из пе ри о да у пе ри од, уко ли ко не дође
до про ме не оче ки ва ног об рас ца по трош ње еко ном ских ко рис ти које ће про -
ис тећи из те имо ви не (па раг раф 98).” Износ об ра чу на тих трош ко ва амор ти за -
ци је не ма те ри јал не имо ви не на јчешће се при зна је као рас ход у би лан су успе -
ха, мада може да буде укљу чен и у књи го во дстве ну вред ност за ли ха, када се
врши об ра чун амор ти за ци је не ма те ри јал не имо ви не која се ко рис ти у про из -
вод ном про це су.

На осно ву пре тходно на ве де них на јзна чај ни јих ка рак те рис ти ка по сту -
па ка ве за них за књи го во дстве но об ухва та ње не ма те ри јал не имо ви не, мог -
ло би се за кљу чи ти да нема по себ них про бле ма када је у пи та њу ра чу но во -
дстве ни трет ман овог дела фик сне имо ви не при вред них друш та ва.
Међутим, про блем на ста је у си ту а ци ја ма када не ма те ри јал ну имо ви ну тре -
ба одво је но при зна ти од гуд ви ла у про це си ма по слов них спа ја ња. О на чи -
ни ма за пре ва зи ла же ње овог про бле ма рас прав љаћемо де таљ ни је на кон
крат ког об раз ло же ња суш ти не књи го во дстве ног трет ма на по слов них спа -
ја ња, пре ма МРС 22.

2. Ра чу но во дство по слов них спа ја ња

Ра чу но во дстве ни трет ман по слов них ком би на ци ја пре ма МРС 22 –
Пос лов на спа ја ња - Пре ма МРС 22 – Пос лов на спа ја ња6 била су пред виђена
два раз ли чи та ра чу но во дстве на по ступ ка за сас тав ља ње основ ног фи нан сиј -
ског из веш та ја ен ти те та на ста лог као ре зул тат одређеног об ли ка рес трук ту -
ри ра ња кор по ра ци ја. На и ме, пре ма овом стан дар ду, фи нан сиј ски из веш та ји
који чине осно ву за саг ле да ва ње фи нан сиј ске по зи ци је, као и будућих пер фор -
ман си ен ти те та на ста лог по слов ним спа ја њем мог ли су да буду при прем ље ни
при ме ном једног од двају основних рачуноводствених метода: метода уд ру -
жи ва ња интереса и метода куповине.
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6) MRS 2000 (prevodi), Hrvatska zajednica ra~unovo|a i financijskih djelatnika, Zagreb. 



Када је реч о ме то ду удру жи ва ња ин те ре са (Pooling of interests method)7

у на ве де ном стан дар ду, али и до ку мен ти ма дру гих ра чу но во дстве них асо ци -
ја ци ја8, била је дата мање или више де таљ на лис та усло ва које је по смат ра на
транс акција мо ра ла да за до во љи како би била оква ли фи ко ва на као удру жи -
ва ње ин те ре са и за коју је било до пуш те но ко ришћење ра чу но во дстве ног ме -
то да који одго ва ра так вом типу транс акције. Нај зна чај ни ји усло ви били су ве -
за ни за:
= за јед нич ко управ ља ње но вонас та лим ен ти те том;
= за држа ва ње ис тог про цен ту ал ног уде ла у влас ниш тву ен ти те та на ста -

лог по слов ним спа ја њем, ка кав су учес ни ци по слов ног спа ја ња има ли у
кор по ра ци ја ма укљу че ним у транс акцију и

= раз ме ну на јма ње 90% уде ла у влас ниш тву са пра вом гла са у со пстве ном
при вред ном друш тву за уде ле у влас ниш тву но во фор ми ра ног ен ти те -
та9.

Пре ма ра чу но во дстве ном по ступ ку удру жи ва ња ин те ре са, по зи ци је имо -
ви не, об а ве за и влас нич ког ка пи та ла су јед нос тав ним са би ра њем ис то врсних
ка те го ри ја биле пре но ше не у би ланс но вонас та лог ен ти те та пре ма њи хо вим
књи го во дстве ним вред нос ти ма, од но сно пре ма вред нос ти ма из за кључ них
фи нан сиј ских из веш та ја учес ни ка по слов ног спа ја ња, чиме је ства ра на фик -
ци ја да су удру же ни ен ти те ти оду век били део ис тог из веш тај ног ен ти те та. С
об зи ром на то да се нису врши ла ак ту е ли зо ва ња књи го во дстве них вред нос ти
из за кључ них би лан са, тј. њи хо во свођење на вред ност на дан за вршет ка
транс акције, није се јав ља ла по тре ба ни за еви ден ти ра њем и укљу чи ва њем у
би ланс ком би но ва ног ен ти те та евен ту ал них раз ли ка између књи го во дстве -
них и са даш њих или фер вред нос ти. Пот ре ба за ко рек ци ја ма књи го во дстве -
них вред нос ти јав ља ла се ис кљу чи во када су учес ни ци укљу че ни у транс -
акцију при ме њи ва ли раз ли чи те ра чу но во дстве не по ли ти ке, тако да је било
по треб но пре узе ту вред ност неке по зи ци је имо ви не и об а ве за на дан за -
вршет ка транс акције свес ти на вред ност коју би она има ла на осно ву ра чу но -
во дстве не политике коју би примењивало новонастало корпоративно при в -
ред но друштво или, пак, на вредност коју би она имала на основу ра чу но во д -
стве не политике коју је примењивао корпоративни ентитет који врши
припајање.
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7) У Ве ли кој Бри та ни ји ко ришћен је из раз ра чу но во дство за мер џе ре (merger accounting). 
8) Осим МРС, про бле мом ра чу но во дстве ног трет ма на ба ви ли су се и: Амерички ин сти тут ов лаш ће -

них јав них ра чу но вођа, у до ку мен ту Миш ље ње број 16 из 1970. го ди не (Accounting Principles
Board Opinion No. 16, Business Combinations, American Institute of Certified Public Account ants) и
Одбор за ра чу но во дстве не стан дар де Инсти ту та овлашћених ра чу но вођа у Енглес кој и Вел су у
Стан дар ди ма фи нан сиј ског из веш та ва ња број 6 Аквизиције и мер џе ри и број 7 Фер вред нос ти у
ра чу но во дству за ак ви зи ци је, из сеп тем бра 1994. го ди не. 

9) При ме ра ради, у већ по ме ну том Миш ље њу број 16 у па раг ра фи ма од 46 до 48 била је дата де таљ на
лис та од 12 усло ва које је по смат ра на транс акција тре ба ло да за до во љи како би била оква ли фи ко -
ва на као удру жи ва ње ин те ре са, док је Одбор за ра чу но во дстве не стан дар де овлашћених ра чу но -
вођа у Енглес кој и Вел су у па раг ра фи ма од 6 до 11 ис ти цао пет кри те ри ју ма. Нај ма ње де таљ ну лис -
ту усло ва био је про пи сао Ко ми тет за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де. У па раг ра фу 8
МРС 22 удру жи ва ње ин те ре са је пред став ља ло по слов но спа ја ње пред узећа чије су фер вред нос ти
при ближ но исте и у ко јем учес ни ци за јед нич ки учес тву ју у ри зи ци ма и ко рис ти ма спо је ног суб јек -
та, тако да ни јед на стра на није мог ла да се иден ти фи ку је као сти ца лац.



Уко ли ко ма кар је дан од по став ље них усло ва за при ме ну ме то да пула ин -
те ре са по смат ра на транс акција није за до во ља ва ла, учес ни ци по слов ног спа -
ја ња има ли су об а ве зу да за из ра ду кон со ли до ва них фи нан сиј ских из веш та ја
при ме не ра чу но во дстве ни ме тод ку по ви не или сти ца ња (Purchase method).
При ме ном овог ра чу но во дстве ног ме то да, укљу чи ва ње иден ти фи ко ва них
сте че них сред ста ва и пре узе тих об а ве за циљ ног ен ти те та у кон со ли до ва не
фи нан сиј ске из веш та је сти ца тељ ске кор по ра ци је врши ло се, не пре ма њи хо -
вим књи го во дстве ним вред нос ти ма као код ра чу но во дстве ног по ступ ка
удру жи ва ња ин те ре са, већ пре ма њи хо вим рес пек тив ним фер вред нос ти ма
на дан ак ви зи ци је. Фер вред ност била је де фи ни са на као вред ност по ко јој се
„сре дства и об а ве зе могу за ме ни ти у транс акциј а ма на тржиш ту између ин -
фор ми са них и вољ них пар тне ра у усло ви ма који су раз ли чи ти од при сил не
или лик ви да ци о не про да је”10. С об зи ром на чи ње ни цу да је не ма те ри јал на
имо ви на пред мет на шег ин те ре со ва ња, об раз ло жићемо украт ко ре пе ре фер
вред нос ти који су били понуђени за ову врсту имо ви не. На и ме, фер вред ност
не ма те ри јал не имо ви не мог ла је да буде одређена на осно ву про це ње них
тржиш них вред нос ти или пре ма вред нос ти на јско ри је слич не транс акције у
слу ча је ви ма када за по смат ра ну имо ви ну по сто ји ак тив но тржиш те. Уко ли ко
оно не по сто ји, фер вред ност не ма те ри јал не имо ви не тре ба ло је да буде про -
це ње ни из нос који би пред узеће (при вред но друш тво) пла ти ло на да тум при -
бав ља ња, за сре дства у слич ној си гур ној транс акцији између упућених и
вољних страна, на основу најбоље расположиве информације. Коначно, у
случајевима када се фер вредност процењиване нематеријалне имовине није
могла утврдити на поуздан начин, та имовина се није исказивала као одвојена 
нематеријална имовина, већ је била укључена у гудвил.

Раз ли ка која би се по ја ви ла између фер вред нос ти иден ти фи ко ва них
сред ста ва и об а ве за, са јед не стра не, и фер из но са над окна да за сти ца ње које
чине укуп не трош ко ве ак ви зи ци је, са дру ге стра не, пред став ља по зи ти ван
или не га ти ван гуд вил.

По зи ти ван гуд вил по став љао је пред ра чу но вође про блем ње го вог ра чу -
но во дстве ног трет ма на, за који у на ве де ним до ку мен ти ма није понуђен је ди -
нствен одго вор, већ су се ре ше ња кре та ла од пред ло га да се он одмах от пи ше
на те рет ре зер ви или да се ка пи та ли зу је и от пи су је у вре мен ском пе ри о ду који 
се, у за вис нос ти од држа ве која је усво ји ла одред бе, кре тао од че ти ри до 40 го -
ди на. Пре ма па раг ра фи ма 44 и 45 МРС 22, пе ри од амор ти за ци је гуд ви ла об ич -
но није тре ба ло да буде дужи од 20 го ди на, по чев од тре нут ка при зна ва ња, а
тре ба ло је да буде утврђен на осно ву на јбо ље про це не вре мен ског пе ри о да у
току ко јег би иден ти фи ко ва не и ан ти ци пи ра не си нер гет ске ко рис ти при ти -
ца ле у но вонас та ли кор по ра тив ни ен ти тет.

За ра чу но во дстве ни трет ман не га тив ног гуд ви ла пред ло же но је сле -
деће:
= из нос не га тив ног гуд ви ла који није био виши од фер вред нос ти иден ти -

фи ко ва них сте че них не мо не тар них сред ста ва тре ба ло је да буде при знат 
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10) Chopping, D., Skerratt, L., (1994), The Application of FRS 6 & 7: Acquisitions and Mergers and Fair Values
in Acquisitions Accounting, Accountancy Books, The Institute of Chartered Accountants in England and
Wales, London, p. 118. 



као при ход у току пре оста лог века тра ја ња иден ти фи ко ва не сте че не
имо ви не која под ле же амор ти за ци ји и

= из нос не га тив ног гуд ви ла који је био виши од фер вред нос ти иден ти фи -
ко ва не сте че не не мо не тар не имо ви не тре ба ло је да одмах буде при знат
као при ход.

Проб ле ми ве за ни за ис пу ња ва ње по став ље них кри те ри ју ма за ква ли фи -
ко ва ње транс акције као удру жи ва ња ин те ре са, са јед не стра не, и раз ли чи ти
пред ло зи ве за ни за ра чу но во дстве ни трет ман гуд ви ла, са дру ге стра не, има ли 
су за по сле ди цу усва ја ње одго ва ра јућих из веш та ја од стра не Одбо ра за стан -
дар де фи нан сиј ског ра чу но во дства у 2001. го ди ни, који ће као крај њи ре зул -
тат има ти усва ја ње Међуна род ног стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња број 
3 – Пос лов на спа ја ња, о чему де таљ ни је го во ри мо у на став ку.

Ра чу но во дстве ни трет ман по слов них ком би на ци ја пре ма МСФИ 3 –
Пос лов на спа ја ња - Три го ди не на кон усва ја ња ре ви ди ра ног МРС 22, аме рич -
ки Одбор за стан дар де фи нан сиј ског ра чу но во дства (Financial Accounting
Standards Board) усва ја из веш та је број 141 - Пос лов на спа ја ња и број 142 - Гуд -
вил и оста ла не ма те ри јал на имо ви на, ко ји ма су из врше не на јзна чај ни је и на -
јдрас тич ни је мо ди фи ка ци је ра чу но во дстве не ме то до ло ги је која се бави по -
слов ним спа ја њи ма. Овим мо ди фи ка ци ја ма су „пре по лов ље на пра ви ла која
ана ли ти ча ри тре ба да пам те и при ме њу ју“11 и огле да ју се, пре све га, у ели ми -
ни са њу ра чу но во дстве ног ме то да удру жи ва ња ин те ре са за из ра ду кон со ли -
до ва них фи нан сиј ских из веш та ја ак те ра укљу че них у про це се ком би но ва ња
кор по ра тив них при вред них друш та ва и у ис кљу чи вој при ме ни ра чу но во д -
стве ног ме то да сти ца ња, који не доз во ља ва амор ти зо ва ње гуд ви ла, нити при -
ка зи ва ње не га тив ног гуд ви ла.

Одбор за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де је, има јући у виду на -
ве де не зна чај не про ме не у ра чу но во дстве ној ре гу ла ти ви која се од но си на об -
ухва та ње по слов них спа ја ња и која је по че ла да се при ме њу је у Аустралији, Ка -
на ди и САД, 2001. го ди не „за по чео про је кат про ве ре МРС 22 ... са ци љем унап -
ређења ква ли те та и тра же ња међуна род не усклађенос ти у ра чу но во дстве -
ном об ухва та њу по слов них спа ја ња“12. Та коз ва на прва фаза про јек та за по че та 
је у де цем бру 2002. го ди не, об јав љи ва њем Нац рта за дис ку си ју број 3
(Exposure Draft 3), Пос лов на спа ја ња. Пос ту пак ра чу но во дстве ног ре гу ли са ња
по слов них спа ја ња за вршен је усва ја њем МСФИ 3, чије одред бе су се при ме њи -
ва ле на ра чу но во дстве но об ухва та ње по слов них спа ја ња чији да тум уго во ра
је био 31.03.2004. го ди не или кас ни је. Зав ршет ком дру ге фазе про јек та Пос -
лов на спа ја ња усво јен је ре ви ди ра ни МСФИ 3 који се „при ме њу је про спек тив -
но на по слов не ком би на ци је чији је да тум сти ца ња на дан по чет ка првог го -
диш њег из веш тај ног пе ри о да или кас ни је, а тај пе ри од по чи ње 01.07.2009. го -
ди не или кас ни је“13. Усва ја њем ре ви ди ра ног МСФИ 3 ство ре ни су пред усло ви
да ра чу но во дство за по слов на спа ја ња буде исто, „без об зи ра на то да ли ен ти -
те ти укљу че ни у транс акцију при ме њу ју међуна род ни стан дард фи нан сиј -

142  Ра чу но во дство 1/2016

11) Morris, J. E., (2004), Accounting for M&A, Equity, and Credit Analysts, McGraw-Hill, New York, p. 197. 
12) Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског из веш та ва ња, Прва књи га, Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра

Срби је, Бе ог рад, 2005, стр. 306. 
13) МСФИ 3 - Пос лов не ком би на ци је (2009) (па раг раф 64), у: Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског

из веш та ва ња 2009, Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, Бе ог рад, стр. 25.



ског из веш та ва ња или аме рич ке Општеп рих ваћене ра чу но во дстве не при -
нци пе (General Accepted Accounting Principles - GAAP).“14

3. Ра чу но во дстве ни трет ман не ма те ри јал не имо ви не и
гуд ви ла пре ма МСФИ 3 – Пос лов на спа ја ња

Осим „драс тич не“ про ме не ве за не за ели ми ни са ње ме то да удру жи ва ња
ин те ре са, који је от во рио про блем утврђива ња сти ца о ца у транс акциј а ма које
би мог ле да за до во ље кри те ри ју ме за при ме ну ра чу но во дстве ног ме то да
удру жи ва ња ин те ре са, зна чај не про ме не које сад ржи ре ви ди ра ни МСФИ 3 од -
но се се и на ра чу но во дстве ни трет ман не ма те ри јал не имо ви не и гуд ви ла. Са
јед не стра не, гуд вил се тре ти ра на дру га чи ји на чин од оног који је био при ме -
њи ван у скла ду са МРС 22 док се, са дру ге стра не, пред учес ни ке у транс акцији
по став ља за хтев да се из гуд ви ла ели ми ни ше сва не ма те ри јал на имо ви на која
за до во ља ва кри те ри ју ме за при зна ва ње и вред но ва ње у виду по себ не би лан -
сне по зи ци је.

Гуд вил се у При ло гу А Де фи ни ци је МСФИ 3 де фи ни ше као „имо ви на која
пред став ља будуће еко ном ске ко рис ти које по ти чу од дру ге имо ви не сте че не
у по слов ној ком би на ци ји која се не може по је ди нач но иден ти фи ко ва ти и
одво је но при зна ти“, док се у па раг ра фу 32 МСФИ 3 об раз ла же на чин ње го вог
из ра чу на ва ња15. Утврђени гуд вил се не амор ти зу је, као што је био слу чај пре -
ма МРС 22, „већ се мора тес ти ра ти ради утврђива ња ума ње ња вред нос ти јед -
ном го диш ње или чешће уко ли ко догађаји или про ме не окол нос ти ука зу ју да
је он мо гао да буде об ез вређен“16. Сма ње ње или об ез вређење по чет но
утврђене вред нос ти гуд ви ла по треб но је из врши ти у свим слу ча је ви ма у ко ји -
ма ре а ли за ци ја ан ти ци пи ра них и иден ти фи ко ва них си нер гет ских ефе ка та у
на ред ним об ра чун ским пе ри о ди ма изо ста не, а утврђени из нос ума ње ња
вред нос ти тре ба да буде при ка зан у би лан су успе ха као рас ход по осно ву об ез -
вређења вред нос ти не ма те ри јал не имо ви не, у скла ду са одред ба ма МРС 3617.
Бит но је на по ме ну ти и да МСФИ 3 пред ла же по тпу но дру га чи ји при ступ у
трет ма ну тзв. до би та ка од по вољ не ку по ви не (не га тив ног гуд ви ла). На и ме,
ви шак нето из но са пре поз нат љи ве сте че не имо ви не и пре узе тих об а ве за у од -
но су на збир на кна да на ве де них у па раг ра фу 32(а) МСФИ 3 тре ба да буде при -
знат као при ход тек на кон по нов ног про це њи ва ња свих ком по не на та које
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14) International Accounting Standards Board, „Business Combinations Phase II,“ Project Summary and
Feedback Statement, January 2008, p. 4. У ис том из веш та ју, на стра ни 6, за кљу чу је се да у мо мен ту
ње го вог об јав љи ва ња ипак није по стиг ну та по тпу на усклађеност МСФИ 3 и аме рич ких GAAP
због раз ли ка које по сто је између дру гих МСФИ и/или МРС, са јед не стра не, и по ме ну тих GAAP, са
дру ге стра не.

15) Ви шак зби ра пре не се не на кна де одме ре не у скла ду са овим МСФИ, који ге не рал но за хте ва фер
вред ност на дан сти ца ња; из но са учешћа без пра ва кон тро ле у сте че ном ен ти те ту одме ре ног у
скла ду са овим МСФИ и фер вред нос ти на да тум сти ца ња сти ца о че вог пре тход но држав ног
учешћа у ка пи та лу у сте че ном ен ти те ту (код по слов них спа ја ња у фа за ма) и нето из но са пре поз -
нат љи ве сте че не имо ви не и пре узе тих об а ве за одме ре них у скла ду са овим МСФИ на да тум сти -
ца ња (па раг раф 32(а)).

16) Ђорђевић, С. М., (2007), Пос лов не ком би на ци је – Ра чу но во дстве ни ас пект, Еко ном ски фа кул тет,
Приш ти на, стр. 201-2. 

17) Бу ди мир, Н., (2014), „Би лан си ра ње гуд ви ла,“ Еко но ми ја – Те о ри ја и прак са, број 4/14, ФИМЕК,
Нови Сад, стр. 75. 



ути чу на вред ност гуд ви ла (пре поз нат љи ва сте че на имо ви на и пре узе те об а -
ве зе; учешћа без пра ва кон тро ле у сте че ном ен ти те ту, ако по сто је; сти ца те ље -
во пре тход но држав но учешће у ка пи та лу у сте че ном ен ти те ту, за по слов ну
ком би на ци ју оства ре ну у фа за ма и пре не се на на кна да).

Приз на ва ње не ма те ри јал не имо ви не – Теж ња за утврђива њем што об -
јек тив ни јег фи нан сиј ског по ло жа ја ен ти те та који на ста је по слов ним спа ја -
њем ути ца ла је и на укљу чи ва ње у одред бе МСФИ 3 за хте ва да се из гуд ви ла
ис кљу чи сва она не ма те ри јал на имо ви на која за до во ља ва кри те ри јум пре поз -
нат љи вос ти, без об зи ра на то да ли је та имо ви на већ била при зна та у би лан су
ста ња циљ не кор по ра ци је или пре тход но није при зна та, а сте че на је као део
транс акције.18 Не ма те ри јал на имо ви на која се може иден ти фи ко ва ти, од но -
сно која за до во ља ва кри те ри јум пре поз нат љи вос ти је:
= одво ји ва (може се одво ји ти, са мос тал но или као део шире ску пи не сред -

ста ва, или оде ли ти од ен ти те та и про да ти, пре не ти, ли цен ци ра ти, из нај -
ми ти или раз ме ни ти, било по је ди нач но или за јед но са по ве за ним уго во -
ром, пре поз нат љи вом имо ви ном или об а ве зом, без об зи ра на то да ли ен -
ти тет има на ме ру да то ура ди) или

= на ста је по осно ву уго вор них или за кон ских пра ва, без об зи ра на то да ли су
та пра ва пре но си ва или одво ји ва од ен ти те та или дру гих пра ва или об а -
ве за19.

Пот реб но је, дак ле, да не ма те ри јал на имо ви на за до во љи било који од на -
пред на ве де них кри те ри ју ма. Сто га, ако не ма те ри јал на имо ви на за до во ља ва,
при ме ра ради, уго вор но-прав ни кри те ри јум није по треб но да буде одво ји ва и
об рну то, мада по сто је сег мен ти не ма те ри јал не имо ви не који би мог ли да за -
до во ље оба кри те ри ју ма20. Уз на ве де не кри те ри ју ме бит но је на по ме ну ти да
се по осно ву ко ришћења не ма те ри јал не имо ви не могу оче ки ва ти еко ном ске
ко рис ти које ће у наредним периодима притицати у корпорацију која је
извршила пословно спајање.

Про на ла же ње не ма те ри јал не имо ви не може да буде сло жен и из а зо ван за -
да так. Да би се тај за да так из вршио, по треб но је раз уме ти по сло ва ње циљ не
кор по ра ци је, од које не ма те ри јал не имо ви не оно за ви си и како се та имо ви на
може иден ти фи ко ва ти21. Из тог раз ло га је у илус тра тив ним при ме ри ма да тим 
уз МСФИ 3, али и у при руч ни ци ма који се од но се на не ма те ри јал ну имо ви ну у
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18) Castedello, M., Klingbeil, Ch., Intangible Assets and Goodwill in the context of Business Combinations, An
industry study, KPMG, 2010, p. 5. 

19) МРС 38 (па раг раф 12), у Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског из веш та ва ња 2009, Са вез ра чу но -
вођа и ре ви зо ра Срби је, Бе ог рад, стр. 52.

20) „Не ма те ри јал на имо ви на која за до во ља ва уго вор но-прав ни од нос може да буде и одво ји ва, али у 
том слу ча ју то није за хтев да би се она смат ра ла пре поз нат љи вом. Слич но, не ма те ри јал на имо -
ви на која за до во ља ва кри те ри јум одво ји вос ти не тре ба да про ис ти че из уго вор них или прав них
од но са.“ A Roadmap to Accounting for Business Combinations and Related Topics, Updated December
2009, Deloitte, p. 65.

21) Intangible Assets in a Business Combination, Identifying and valuing intangibles under IFRS 3, Grant
Thornton International Ltd, May 2008, p 10.



по слов ним спа ја њи ма22 приложена листа ове имовине груписане у следећих
пет категорија:
= не ма те ри јал на имо ви на по ве за на са мар ке тин гом (Marketing-related

intangible assets);
= не ма те ри јал на имо ви на по ве за на са по тро ша чи ма (Customer-related

intangible assets);
= не ма те ри јал на имо ви на по ве за на са умет ношћу (Artistic-related

intangible assets);
= не ма те ри јал на имо ви на која се за сни ва на уго во ри ма (Contract-based

intangible assets) и
= не ма те ри јал на имо ви на која се за сни ва на тех но ло ги ји (Tech -

nology-based intangible assets).
На ве де на под е ла не ма те ри јал не имо ви не нема на ме ру да буде све о бух -

ват на, као ни под е ла об јав ље на у дру гом при руч ни ку ре ви зор ске куће Deloitte, 
који сад ржи спи сак могућих сег ме на та не ма те ри јал не имо ви не по гра на ма23.

Не ма те ри јал на имо ви на по ве за на са мар ке тин гом – ко рис ти се у про мо -
ви са њу про из во да или услу га, а чине је: трго вач ке мар ке, трго вач ка име на,
услуж не мар ке, ко лек тив не мар ке и дек ла ра ци је; па ко ва ње (је ди нстве на боја, 
об лик или диз ајн па ко ва ња); но вин ски им пре су ми; на зи ви ин тер нет до ме на
и не кон ку ре нтски спо ра зу ми. За сву ову не ма те ри јал ну имо ви ну ка рак те рис -
тич но је по сто ја ње уго вор но-прав ног од но са као кри те ри ју ма пре поз нат љи -
вос ти. Ипак, уко ли ко, при ме ра ради, трго вач ке и слич не мар ке нису за кон ски
за штићене ре гис тра ци јом код над леж них држав них служ би, оне се могу „при -
зна ти одво је но од гуд ви ла ако се за до во љи кри те ри јум одво ји вос ти, што је уо -
би ча је но слу чај“24.

Не ма те ри јал ну имо ви ну по ве за ну са по тро ша чи ма – чине: лис те по тро ша -
ча; не и зврше не по руџ би не или про из вод ња; уго во ри са по тро ша чи ма и са
њима по ве за ни од но си са по тро ша чи ма и не уго вор ни од но си са по тро ша чи -
ма. Лис те по тро ша ча и не уго вор ни од но си са по тро ша чи ма могу се при ка за ти
одво је но од гуд ви ла ако за до во ља ва ју кри те ри јум одво ји вос ти, док се не и -
зврше не по руџ би не или про из вод ња и уго во ри са по тро ша чи ма и са њима по -
ве за ни од но си са по тро ша чи ма при зна ју на осно ву уго вор но-прав них односа.

Не ма те ри јал на имо ви на по ве за на са умет ношћу – углав ном про ис ти че из
уго вор но-прав них од но са, а чине је: дра ме, опе ре и ба ле ти; књи ге, ча со пи си,
но ви не и дру га ли те рар на дела; му зич ка дела (ком по зи ци је, тек сто ви пе са ма,
и рек лам ни џин гло ви); сли ке и фо тог ра фи је и ви део и ви део-ви зу ел ни ма те -
ри јал (филмови, музички спотови и телевизијски програми).

Не ма те ри јал на имо ви на која се за сни ва на уго во ри ма – из са мог на зи ва је
очиг лед но да је уго вор но-прав ни од нос осно ва за пре поз нат љи вост не ма те -
ри јал не имо ви не која је укљу че на у ову ка те го ри ју сред ста ва. При ме ри не ма -
те ри јал не имо ви не која на ста је из уго вор них аран жма на су: уго во ри о ли цен -
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22) Castedello, M., Klingbeil, Ch., op. it., p. 21, Intangible Assets ..., p. 14, Business combinations and changes
in ownership interests, A guide to the revised IFRS 3 and IAS 27, Deloitte, 2008, p. 45-51.

23) A Roadmap to Accounting ..., p. 77.
24) МСФИ 3, стр. 176. 



ци ра њу, тан ти је ма ма и ми ро ва њу; уго во ри о огла ша ва њу, из град њи, управ -
ља њу, услу га ма или снаб де ва њу; уго во ри о ли зин гу; грађевин ске доз во ле;
уго во ри о фран ши зи; пра ва за рад и ди фуз но еми то ва ње; услуж ни уго во ри;
уговори о раду и права коришћења (право на бушење, воду, ваздух, минерале,
сечу дрвећа и путеве).

Не ма те ри јал на имо ви на која се за сни ва на тех но ло ги ји – може се иден ти -
фи ко ва ти на осно ву уго вор но-прав ног од но са (па тен ти ра на тех но ло ги ја; ра -
чу нар ски со фтвер и то пог ра фи ја по луп ро вод нич ких про из во да и тај не за на -
та, као што су тај не фор му ле, про це си или ре цеп ти) или на осно ву одво ји вос ти 
(не па тен ти ра на тех но ло ги ја и базе под а та ка, укљу чу јући влас нич ке књи ге).
Уко ли ко је база под а та ка сте че на у по слов ној ком би на ци ји за штићена ау тор -
ским пра ви ма, она за до во ља ва уго вор но-прав ни кри те ри јум. Са дру ге стра не,
пак, ако тај не за на та нису законски заштићене, оне су препознатљиве само
ако је испуњен критеријум одвојивости, што је најчешће случај.

Ко нач но, по сто ји и не ма те ри јал на имо ви на која може ути ца ти на вред -
ност дру гих сред ста ва, об а ве за и/или по тен ци јал них об а ве за или се јед нос -
тав но може укљу чи ти у гуд вил. Неш то де таљ ни ја лис та став ки које не за до во -
ља ва ју кри те ри јум пре поз нат љи вос ти сад ржи сле деће еле мен те25:
= пре тход но утврђени гуд вил (Previously recognised goodwill) – није ре зул -

тат уго вор них или дру гих за кон ских пра ва и не може се одво ји ти или
под е ли ти од ен ти те та у хи по те тич кој транс акцији;

= по сто јећа рад на сна га (Assembled workforce) – се не може одво ји ти, јер не
по сто ји уго вор који се може пре не ти на сти ца тељ ску кор по ра ци ју, на на -
чин на који уго вор може пре не ти по је ди нац. Даље, по сто јећа рад на сна га
се „не може про да ти, пре не ти, ли цен ци ра ти, из нај ми ти или на дру ги на -
чин раз ме ни ти, а да то не из а зо ве пре кид по сло ва ња сти ца о ца“26;

= си нер ги ја (Synergies) – пред став ља на јчешће навођени мо тив за упуш та -
ње у транс акције рес трук ту ри ра ња кор по ра тив них при вред них друш та -
ва. Ипак, она се не може одво ји ти од циљ не кор по ра ци је и би лан си ра ти
као за себ на по зи ци ја, јер не за ви си од уго вор них или дру гих за кон ских
пра ва;

= тржиш но учешће, тржиш ни по тен ци јал, мо но пол ска по зи ци ја или слич -
не „стра теш ке вред нос ти“ (Market share, market potential, monopoly
situations or similar „strategic values“) – по вољ на по зи ци ја на тржиш ту коју
може има ти циљ на кор по ра ци ја може по бољ ша ти вред ност не ма те ри -
јал не имо ви не по ве за не са тржиш тем или оне која се за сни ва на тех но ло -
ги ји. Ипак, так ва по зи ци ја не за до во ља ва кри те ри јум пре поз нат љи вос -
ти, јер так ви еко ном ски усло ви не ука зу ју на по тен ци јал не будуће еко -
ном ске ко рис ти које се могу кон тро ли са ти; и

= ви сок кре дит ни реј тинг или не огра ни че ност по сло ва ња (High credit
rating or going concern) – ови кри те ри ју ми могу ути ца ти на цену по ко јој
ће се по слов но спа ја ње ре а ли зо ва ти. Међутим, те вред нос ти об ич но не
за до во ља ва ју кри те ри јум пре поз нат љи вос ти и пред став ља ју будуће
еко ном ске ко рис ти над ко ји ма ен ти тет об ич но нема до вољ ну кон тро лу.
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25) Пре ма, Intangible Assets in ..., p. 15. 
26) МСФИ 3, стр. 97. 



Вред но ва ње (про це њи ва ње) не ма те ри јал не имо ви не – За до во ље ње
кри те ри ју ма пре поз нат љи вос ти или могућнос ти иден ти фи ко ва ња пред став -
ља само јед ну стра ну про бле ма при ка зи ва ња не ма те ри јал не имо ви не у фи -
нан сиј ским из веш та ји ма сти ца те ља, одво је но од гуд ви ла. На и ме, по треб но је
утврди ти и вред ност по ко јој не ма те ри јал на имо ви на која је одво ји ва или за -
до во ља ва уго вор но-прав ни кри те ри јум тре ба да буде вред но ва на. Општи
при ступ про це њи ва њу не ма те ри јал не имо ви не тре ба да буде одређива ње
про це ње не фер вред нос ти, од но сно „из но са за који се неко сре дство може раз -
ме ни ти или об а ве за из ми ри ти између об а веш те них, вољ них стра на у окви ру
не за вис не транс акције“27. Про це ње на фер вред нос ти може се, пак, утврди ти
при ме ном јед ног од сле дећа три приступа:
= тржиш ни при ступ (Market approach);
= трош ков ни при ступ (Cost approach) или
= при нос ни при ступ (Income approach).

Пос то ји општа саг лас ност да на јвећу при ме ну у про це њи ва њу фер вред -
нос ти не ма те ри јал не имо ви не има при нос ни при ступ. Ипак, није на одмет да
са же то об раз ло жи мо суш ти ну и прва два ме то да за утврђива ње про це ње не
фер вред нос ти, без об зи ра на њи хо ву малу упот реб ну вред ност када је у
питању вредновање нематеријалне имовине.

Тржиш ни при ступ28 об ез беђује ин ди ка ци ју фер вред нос ти не ма те ри јал не 
имо ви не упо ређива њем вред нос ти по ко ји ма су слич не или исте ком по нен те
не ма те ри јал не имо ви не про да ва не и/или ку по ва не на тржиш ту у блис кој
про шлос ти. С об зи ром на огра ни че ност так вих под а та ка, ин фор ма ци је са
тржиш та које могу бити на рас по ла га њу об ич но „за хте ва ју ком плек сна пре ра -
чу на ва ња како би одра зи ле ка рак те рис ти ке сред ста ва која се про це њу ју“29.

Са дру ге стра не, трош ков ни при ступ30 тежи утврђива њу из но са (фер
вред нос ти) који би били плаћени за по нов ну ку по ви ну ис тог сре дства или за -
ме ну сре дства које се про це њу је дру гим сре дством слич них ка рак те рис ти ка.
Овај при ступ об ич но не узи ма у об зир будуће еко ном ске ко рис ти које се могу
оче ки ва ти од сре дства које се про це њу је, а на ро чи то је огра ни че на ње го ва
при ме на у слу ча је ви ма вредновања уникатне (јединствене) нематеријалне
имовине.

Ко нач но, про це ње на фер вред ност не ма те ри јал не имо ви не, при ме ном
при нос ног при сту па31 из ра чу на ва се тако што се оче ки ва не будуће еко ном ске
ко рис ти у пре оста лом веку тра ја ња сре дства које се про це њу је дис кон ту ју на
вред ност на дан про це не. Дак ле, за про це ну фер вред нос ти применом при нос -
ног метода потребно је извршити:
= про це ну будућих еко ном ских ко рис ти;
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27) Исто, стр. 26. 
28) Опшир ни је о тржиш ном при сту пу ви де ти у: Intangible Assets ..., p. 24-6; Castedello, M., Klingbeil, Ch.,

op. cit., p. 22-3.
29) Intangible Assets ..., p. 17. 
30) Опшир ни је о трош ков ном при сту пу ви де ти у: Intangible Assets ..., p. 26-32; Castedello, M., Klingbeil,

Ch., op. cit., p. 22-3.
31) Опшир ни је о при нос ном при сту пу и раз ли чи тим ва ри јан та ма при нос не ме то де ви де ти у:

Intangible Assets ..., p. 32- 52.



= про це ну пре оста лог века тра ја ња и
= одре ди ти дис кон тну сто пу која ће се ко рис ти ти за свођење будућих еко -

ном ских ко рис ти на дан про це не.
Про це на будућих еко ном ских ко рис ти врши се на осно ву про спек тив них

фи нан сиј ских ин фор ма ци ја које у тре нут ку про це не сто је на рас по ла га њу
про це њи ва чи ма. Будуће еко ном ске ко рис ти могу бити про це ње на до бит, то -
ко ви го то ви не, уште де у трош ко ви ма, и сл., које се могу ре а ли зо ва ти ко -
ришћењем не ма те ри јал не имовине од стране типичног учесника на
тржишту.

Про це на пре оста лог века тра ја ња сре дства које се про це њу је ре ла тив но је
јед нос тав на у слу ча је ви ма када по сто ји уго вор но-прав ни од нос. Ипак, адек -
ват на про це на пре оста лог века тра ја ња тре ба ло би да об ухва ти сле деће ас -
пек те:32

= за кон ске, прав не или уго вор не одред бе које могу огра ни чи ти век ко -
ришћења сре дства или оне мо гућити об нав ља ње или про ду же ње уго во -
ра;

= жи вот ни цик лус про из во да за чију про из вод њу се ко рис ти не ма те ри јал -
на имо ви на која се про це њу је или мар ке тинг стра те ги је;

= оче ки ва ну упот ре бу и ти пич не мо де ле деп ре си ја ци је вред нос ти слич не
имо ви не;

= оче ки ва ну тех нич ку, еко ном ску или за ста ре лост дру ге врсте;
= оче ки ва не ак ци је по сто јећих или по тен ци јал них кон ку ре на та и
= еко ном ски век тра ја ња дру гих сред ста ва која се ко рис те за јед но са не ма -

те ри јал ном имо ви ном која ге не ри ше будуће еко ном ске ко рис ти.
Нај зад, за дис кон то ва ње будућих еко ном ских ко рис ти на вред ност на дан

про це не об ич но се пре по ру чу је по нде ри са на про сеч на цена ка пи та ла (Weigh -
ted Average Cost of Capital - WACC), која по ла зи од пре тпос тав ке да пред узеће
фи нан си ра сво ја сре дства ком би но ва њем со пстве них и по зај мље них из во ра
за које утврђује ми ни мал ну сто пу при но са. Сто га се у за вис нос ти од од но са со -
пстве них и по зај мље них из во ра за фи нан си ра ње раз ли чи тих сег ме на та не ма -
те ри јал не имовине може користити и различита пондерисана просечна цена
капитала. 

Иако су ра чу но во дстве ни ау то ри те ти који су учес тво ва ли у хар мо ни за ци -
ји ре гу ла ти ве која се бави по слов ним спа ја њи ма свес ни да се при ли ком при -
зна ва ња и вред но ва ња „за хте ва зна чај на моћ расуђива ња за про це ну фер
вред нос ти“33, ипак за кљу чу ју да одво је но при зна ва ње не ма те ри јал не имо ви -
не по про це ње ним фер вред нос ти ма пру жа боље ин фор ма ци је ко рис ни ци ма
фи нан сиј ских из веш та ја. У при лог том за кључ ку мо же мо на вес ти неке од ре -
зул та та ис тра жи вач ке сту ди је коју је об ја ви ла ре ви зор ска кућа KPMG, која на
при ме ру 127 не мач ких ком па ни ја из но си под ат ке да је, при ме ра ради, „код
26,8% свих ана ли зи ра них ком па ни ја вред ност гуд ви ла из но си ла више од 50% 
со пстве ног ка пи та ла, док је код 17,3% ком па ни ја од нос гуд ви ла пре ма фик -
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32) Ibid., p. 35. 
33) МСФИ 3, стр. 96. 



сној имо ви ни пре ва зи ла зио 50%“34. На рав но, про цен ти се раз ли ку ју од гра не
до гра не, па је тако на јвећи део укуп ног трош ка ак ви зи ци је (цене по ко јој је из -
врше на транс акција) ало ци ран на goodwill у ком па ни ја ма које се баве трго ви -
ном пу тем ин тер не та (Internet & E-Commerce) и из град њом и ко нструк ци јом
(Building & Construction) – 70,4 % од но сно 68,4%, док је на јвећи део трош ка ак -
ви зи ци је ало ци ран на не ма те ри јал ну имо ви ну у ком па ни ја ма које се баве по -
тро шач ким про из во ди ма и услу га ма (Customer Products & Services) и пру жа -
њем здра встве них услу га (Life Science & Healthcare) – 57,0% од но сно 45,1%.

Зак љу чак

Раз вој ви со кок ва ли тет них, раз умљи вих и при мен љи вих гло бал них ра чу -
но во дстве них стан дар да пред став ља про цес који тра је већ не ко ли ко де це ни -
ја. У том, ре ла тив но ду гом вре мен ском пе ри о ду усва ја не су раз ли чи те ва ри -
јан те стан дар да ко ји ма се ре гу ли ше ра чу но во дстве ни трет ман по слов них
спа ја ња (ком би на ци ја). Актуелни МСФИ 3, између оста лог, пред ла же дру га чи -
ји на чин тре ти ра ња не ма те ри јал не имо ви не и гуд ви ла у од но су на пре тход ни
МРС 22. Ипак, на осно ву пре тход но на ве де ног може се за кљу чи ти да про цес
„ели ми ни са ња“ пре поз нат љи ве не ма те ри јал не имо ви не из гуд ви ла, на кон за -
врше ног по ступ ка пре узи ма ња, није ни ма ло јед нос та ван за да так који тре ба
да из врши сти ца тељ ска кор по ра ци ја како би у фи нан сиј ским из веш та ји ма
била при ка за на њена што об јек тив ни ја по зи ци ја на кон по слов ног спа ја ња.
Чи ње ни ца је да је тај за да так скоп чан са дос та по теш коћа које тре ба пре ва -
зићи. Без об зи ра на све про бле ме и сла бос ти пред ло же ног ра чу но во дстве ног
трет ма на, по сто ји општа саг лас ност ре ле ван тних ра чу но во дстве них ау то ри -
те та да одво је но при зна ва ње не ма те ри јал не имо ви не по про це ње ној фер
вред нос ти пру жа боље ин фор ма ци је ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја у
од но су на јед нос тав но укљу чи ва ње вред нос ти тих по зи ци ја у гуд вил.
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Про це на оче ки ва них 
гу би та ка у скла ду са МСФИ 9

Ре зи ме 

МСФИ 9 је до нет са ци љем учвршћива ња по ве ре ња ин вес ти то ра у фи нан сиј ске
из веш та је, пре све га из веш та је ба на ка, као и ста би ли за ци је фи нан сиј ског сис -
те ма у це ли ни. Међутим, оце њу је се да при ме на овог стан дар да може има ти
дес та би ли зу јући ефе кат. При ме на мо де ла оче ки ва ног гу бит ка имаће за по сле -
ди цу раст цене ка пи та ла фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, уз ве ро ва тан раст ак -
тив них ка мат них сто па. Оба ве за фор ми ра ња ре зер ви са ња, као по сле ди ца при -
ме не мо де ла оче ки ва ног гу бит ка, може ути ца ти на кре дит ну и ин вес ти ци о ну
по ли ти ку фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Теш ко су саг ле ди ве по сле ди це по тен ци -
јал но сма ње не кре дит не ак тив нос ти ба на ка, уз го то во не из бе жан раст цене
кре ди та, на при вре ду. По себ но за бри ња ва ефе кат повећања цене кре ди та у на -
шој зем љи, коју ина че ка рак те ри шу из узет но ви со ке ка мат не сто пе и ге не рал -
но не по во љан фи нан сиј ски по ло жај при вре де.
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Увод

Ре фор ма ра чу но водственог об ухва та ња фи нан сиј ских инстру ме на та на -
мет ну та је фи нан сиј ском кри зом, која је на ста ла као по сле ди ца слаб ље ња ре -
гу ла ци је фи нан сиј ског сек то ра и ком плек сне, већини ин вес ти то ра не јас не,
ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве на ме ње не вред но вању фи нан сиј ских инстру ме -
на та. То ком и на кон кри зе чес то је ис ти ца но да су по је ди на ре ше ња сад ржа на
у МСФИ, а на ро чи то при ме на кон цеп та фер вред нос ти, доп ри не ла раз бук та ва -
њу фи нан сиј ске кри зе, уводећи во ла тил ност и омо гућава јући бан ка ма да ис -
ка зу ју увећане до бит ке и фор ми ра ју нижа ре зер ви са ња. 

Гру па 20, која је и уста нов ље на са ци љем усаг ла ша ва ња раз ви је них ин дус -
триј ских зе ма ља о ак ци о ном пла ну ста би ли за ци је еко но ми је и спре ча ва ња кри -
за, за хте ва ла је од IASB (Одбо ра за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де) по -
јед нос тав ље ње пра ви ла за из веш та ва ње о фи нан сиј ским инстру мен ти ма. IASB је 
ува жио кри ти ке које су се од но си ле на ком плек сност пра ви ла из веш та ва ња о
фи нан сиј ским инстру мен ти ма и от по чео про је кат чија ре а ли за ци ја је тре ба ло да
до ве де до јед нос тав ни јег и транс па рен тни јег из веш та ва ња усме ре ног на
учвршћива ње по ве ре ња ин вес ти то ра у фи нан сиј ске из веш та је, пре све га из веш -
та је ба на ка, као и ста би ли за ци ју фи нан сиј ског сис те ма у це ли ни. 

На кон мно гоб рој них из ме на и аман дма на које је пре трпео МРС 39, IASB у
јулу 2014. го ди не до но си МСФИ 9 - Фи нан сиј ски инстру мен ти (IFRS 9 –
Fnancial instruments) за окру жив ши тиме свој одго вор на фи нан сиј ску кри зу.
Има јући у виду ино ва тив ност у кре и ра њу фи нан сиј ских инстру ме на та, што је
има ло за по сле ди цу зна ча јан раст раз ли чи тих врста фи нан сиј ских инстру ме -
на та и њи хо во све веће учешће у имо ви ни и об а ве за ма ен ти те та, што је у вези
и са све интензив ни јим раз во јем фи нан сиј ских тржиш та, може се за кљу чи ти
да је у пи та њу ве о ма ва жан стан дард.

До но ше њем МСФИ 9 у зна чај ној мери су измењена пра ви ла кла си фи ка ци -
је фи нан сиј ских инстру ме на та и на чин њи хо вог вред но ва ња. Про ме не у окви -
ру МСФИ 9 има ле су за циљ да до ве ду до по јед нос тављења стан дар да МРС 39,
као и до транс па рен тни јег из веш та ва ња о фи нан сиј ским инстру мен ти ма. Јед -
нос тав ни ји него МРС 39, МСФИ 9 ипак оста је об и ман и сло жен стан дард.

1. Идеј не осно ве МСФИ 9

МСФИ 9 је на стао као ре зул тат за јед нич ког про јек та FASB (аме рич -
ки Одбор за стан дар де фи нан сиј ског ра чу но во дства) и IASB усме рен ка по јед -
нос тављењу и унап ређивању стан дар да за из веш та ва ње о фи нан сиј ским
инстру мен ти ма. FASB и IASB су мар та 2008. го ди не об ја ви ле до ку мен та за рас -
пра ву (FASB, 2008; IASB, 2008) у ко ји ма се пред ла же да се сви фи нан сиј ски
инстру мен ти вред ну ју по фер вред нос ти. FASB и IASB се нису сло жи ли у вези
са не ко ли ко важ них пи та ња, а за узе ли су раз ли чи те ста во ве и у вези са при -
ступом раз воју но вог стан дар да за фи нан сиј ске инстру мен те. Док је FASB раз -
ви јао све о бух ва тан стан дард, који ис тов ре ме но об ухва та кла си фи ка ци ју и
вред но ва ње, об ез вређење и ра чу но во дство хе џинг транс акција (на црт стан -
дар да који об ухва та све три ком по нен те об јав љен је 2010. го ди не), IASB се
опре де лио да раз ви ја нови стан дард у фа за ма, раз рађујући сва ку ком по нен ту
но вог стан дар да одво је но. IASB је 12. но вем бра об ја вио прву (пар ци јал ну) вер -
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зи ју стан дар да МСФИ 9 - Фи нан сиј ски инстру мен ти, која је ис кљу чи во об ухва -
та ла кла си фи ка ци ју и вред но ва ње фи нан сиј ских инстру ме на та. До но ше њем
овог стан дар да про ме њене су класификација и вредновање финансијских
инструмената, али нису суспендована друга поглавља МРС 39. 

Дру га (пар ци јал на) вер зи ја об јав ље на 28. октоб ра 2010. го ди не, ре гу ли са ла
је пи та ње кла си фи ка ци је и вред но ва ња фи нан сиј ских об а ве за, при зна ва ња и
пре стан ка при зна ва ња, као и пи та ње одва ја ња уграђених де ри ва та. У од но су на
пре тход но ре ше ње којим је пред виђано да се сви до би ци и гу би ци по осно ву про -
ме на фер вред нос ти фи нан сиј ских об а ве за које су озна че не као фи нан сиј ске об а -
ве зе по фер вред нос ти у би лан су успе ха (FVTPL) при зна ју у би лан су успе ха,
МСФИ 9 из 2010. го ди не на ла гао је да се, у већини слу ча је ва, за хте ва да се про ме -
не фер вред нос ти у вези са кре дит ним ри зи ком об а ве за при зна ју у окви ру оста -
лог укуп ног ре зул та та. Осим тога, вер зи ја МСФИ 9 из 2010. го ди не до не ла је и
про ме ну да се одређене де ри ват не фи нан сиј ске об а ве зе које за ре зул тат има ју
ис по ру ку не ко ти ра них инстру ме на та ка пи та ла, вред ну ју по фер вред нос ти,
умес то по на бав ној вред нос ти, како је пред виђао МСФИ 9 из 2009. го ди не. Ново
по глав ље нор ме МСФИ 9 под на зи вом “ра чу но во дство хе џинг транс акција” пуб -
ли ко ва но је 19. но вем бра 2013, као и аман дма ни на IFRS 9, IFRS 7 - Фи нан сиј ски
инстру мен ти: при зна ва ње и об е ло да њи ва ња и МРС 39 - Фи нан сиј ски инстру мен -
ти: при зна ва ње и вред но ва ње. Ко нач на вер зи ја МСФИ 9, об је ди њу јући три фазе
које су чи ни ле про је кат (кла си фи ка ци ја и вред но ва ње, об ез вређење и ра чу но во -
дство хе џинг транс акција) об јав ље на је 24. јула 2014. го ди не.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), EBA (European Banking 
Authority) и ECB (European Central Bank) под ржа ле су при ме ну МСФИ 9, смат ра -
јући да ће мо дел оче ки ва ног гу бит ка доп ри не ти фи нан сиј ској ста бил нос ти
(Veron, 2015).

Упркос томе што је МСФИ 9 на стао као ре зул тат за јед нич ког про јек та
FASB и IASB, за јед нич ка пра ви ла нису успос тав ље на, па сход но томе не по сто -
ји упо ре ди вост ен ти те та који сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је пре ма МСФИ
и аме рич ким Општеп рих ваћеним ра чу но во дстве ним при нци пи ма (GAAP). Ово
озна ча ва и увећане трош ко ве за фи нан сиј ске ин сти ту ци је које мо ра ју да при -
пре ме из веш та је ува жа ва јући оба ра чу но во дстве на окви ра.

2. Обез вређење фи нан сиј ских инстру ме на та пре ма МРС 39

Обез вређење фи нан сиј ских инстру ме на та може се врши ти када по сто ји
об јек ти ван до каз да је дош ло до об ез вређења или када по сто је ин ди ци је да ће
доћи до об ез вређења. У скла ду са тим, об ез вређење фи нан сиј ских инстру ме -
на та може се врши ти при ме ном мо де ла на ста лог гу бит ка (incurred loss model)
или при ме ном мо де ла оче ки ва ног гу бит ка (expected loss model).

МРС 39 пред виђа да се фи нан сиј ски инстру мен ти об ез вређују при ме ном
мо де ла на ста лог гу бит ка. Мо дел на ста лог гу бит ка је јед нос та ван мо дел ба зи -
ран на об јек тив ним чи ње ни ца ма да је до об ез вређења дош ло у одређеном мо -
мен ту на кон ини ци јал ног при зна ва ња. Овом мо де лу се не може спо ри ти об -
јек тив ност и про вер љи вост. Међутим, ко рис ни ци фи нан сиј ских из веш та ја
оста ју ускраћени за ин фор ма ци је о кре та њу кре дит ног ри зи ка фи нан сиј ског
инстру мен та, све до тре нут ка на сту па ња догађаја који се смат ра об јек тив ним
до ка зом (trigger event) да је гу би так на стао. Изло же ност кре дит ном ри зи ку је,
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са дру ге стра не, уграђена у све инвестиционе одлуке и укључена у цену
финансијских инструмената.

Не га тив не ре пер ку си је одло же ног при зна ва ња гу би та ка на да тим за јмо -
ви ма и дру гим фи нан сиј ским инстру мен ти ма све до на стан ка догађаја који се
смат ра об јек тив ним до ка зом (trigger event) да је дош ло до ума ње ња вред нос -
ти фи нан сиј ског инстру мен та, по себ но су дош ле до из ра жа ја то ком фи нан сиј -
ске кри зе, те је при ме на мо де ла на ста лог гу бит ка на гла ше на као зна чај на сла -
бост ра чу но во дстве них стан дар да. На и ме, про це њи ва ње гу бит ка на фи нан -
сиј ском инстру мен ту тек по на сту па њу догађаја који се смат ра об јек тив ним
до ка зом (trigger event) ума ње ња вред нос ти тог инстру мен та, има за по сле ди -
цу не само не пра вов ре ме но ис ка зи ва ње гу бит ка у фи нан сиј ским из веш та ји -
ма, већ и не бла гов ре ме но иден ти фи ко ва ње гу бит ка, што има по себ но не га -
тив не ре пер ку си је на бан кар ски сек тор, будући да, не рас по ла жући одго ва ра -
јућим ин фор ма ци ја ма, ме наџ мент не може адек ват но да об ли ку је обим и
струк ту ру из во ра фи нан си ра ња, као ни да адек ват но спро во ди по ли ти ку
плас ма на и по ли ти ку рас по де ле ди ви ден ди.

Смат ра се да је не бла гов ре ме но из веш та ва ње о гу би ци ма на фи нан сиј -
ским инстру мен ти ма има ло по гу бан ефе кат на ин вес ти то ре, будући да су по -
слов не одлу ке до но си ли на осно ву не ре ле ван тних ин фор ма ци ја. Мо дел на -
ста лог гу бит ка је тако ди рек тно ути цао на по ја ву не га тив не се лек ци је, на во -
дећи ин вес ти то ре да ула жу ка пи тал у ин вес ти ци о не ал тер на ти ве које су
услед не дос тат ка ин фор ма ци ја о гу би ци ма на фи нан сиј ским инстру ментима
смат ра ли по жељ ним, иако би оне у сис те му у ко јем вла да ин фор ма ци о на си -
мет ри ја и адек ват на ин фор ми са ност, биле смат ра не суб опти мал ним ал тер на -
ти ва ма за ула га ње. На овај на чин до ла зи ло је до суб опти мал не ало ка ци је ре -
сур са у при вре ди у це ли ни. У усло ви ма кри зе, мно ги ин вес ти то ри су из веш та -
ва ње о гу би ци ма на фи нан сиј ским инстру мен ти ма при ме ном мо де ла на ста -
лог гу бит ка, на зи ва ли “су ви ше мало, су ви ше кас но” (eng. “too little - too late”).

Оце ње но је такође да при ме на МРС 39 има за по сле ди цу не кон зис тен тно
ра чу но во дство об ез вређења за слич не фи нан сиј ске инстру мен те међу раз ли -
чи тим ен ти те ти ма, због тога што ен ти те ти на раз ли чи те на чи не де фи ни шу
догађај који се смат ра об јек тив ним до ка зом да је дош ло до об ез вређења
(trigger event) и/или оце њу ју исте догађајe (trigger event) раз ли чи то. Зна чај
изо став ља ња на че ла опрез нос ти из кон цеп ту ал ног окви ра по себ но је ве ли ки
при ли ком де фи ни сања и оце њи вања догађајa који се смат ра ју до ка зом об ез -
вређења. Без об зи ра на то што је IASB проце нио по сто ја ње на че ла опрез нос ти
не кон зис тен тним са не утрал ним из веш та ва њем (ви де ти опшир ни је код:
Шка рић Јова но вић, 2015), чини се да је при ме на на че ла опрез нос ти у овом
слу ча ју и више него пре по руч љи ва. На род на бан ка Срби је, у до ку мен ту под
на зи вом Смер ни це за при ме ну МРС 39, који се од но си на сас тав ља ње фи нан сиј -
ских из веш та ја за 2016. го ди ну ис ти че да на јбо ља прак са при ме не МРС 39 под -
ра зу ме ва при ме ну на че ла опрез нос ти опе ра ци о на ли зо ва ну кроз:
(1) по себ но опрез но саг ле да ва ње об јек тив них до ка за за об ез вређење

плас ма на;
(2) при ме ну до вољ но кон зер ва тив них про це на и пре тпос тав ки у вези са

над окна ди вом вред ношћу; и
(3) по себ но опрез но про це њи вање пре тпос тав ки при ли ком утврђива ња

ума ње ња вред нос ти плас ма на са из ме ње ним усло ви ма от пла те услед
фи нан сиј ских теш коћа дуж ни ка (према: НБС, 2016, стр. 6-7).
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Као по сле ди ца уоче них сла бос ти мо де ла оче ки ва ног гу би та ка, Са ве то дав -
на гру па за фи нан сиј ску кри зу - FCAG (Financial Crisis Advisory Group), која је и
на ста ла као плод са рад ње IASB и FASB са ци љем раз мат ра ња на чи на унап -
ређива ња фи нан сиј ског из веш та ва ња како би се оја ча ло по ве ре ње ин вес ти -
то ра у фи нан сиј ска тржиш та и ради са ве то ва ња одбо ра о зна чај ним ра чу но во -
дстве ним пи та њи ма која за хте ва ју хит ну паж њу одбо ра, као и она која тре ба
да буду пред мет ду го роч них раз мат ра ња, пре по ру чи ла је ис тра жи ва ње ал тер -
на ти ва за мо дел на ста лих гу би та ка, које би биле ба зи ра не на ин фор ма ци ја ма
које су више окре ну те ка будућнос ти. Као до датну сла бост ра чу но во дстве них
стан дар да FCAG је иден ти фи ко ва ла и сло же ност која происти че из по сто ја ња
више раз ли чи тих мо де ла об ез вређења. Зах тев за про на ла же ње ал тер на ти ве
мо дела на ста лог гу бит ка упутила је и Група 20, као и нека друга тела. У скла ду
са тим, IASB и FASB су за јед нич ки за по че ле про је кат раз ви ја ња мо де ла об ез -
вређива ња више оријентисаног на будућност.

3. Обез вређење фи нан сиј ских инстру ме на та пре ма МСФИ 9

Умес то при ме не мо де ла на ста лог гу бит ка, који је про пи си вао МРС 39,
МСФИ 9 на ла же при ме ну мо де ла оче ки ва ног гу бит ка (expected loss model) за
об ез вређење фи нан сиј ских инстру ме на та. За раз ли ку од МРС 39 којим је про -
пи си вано да се гу би так на фи нан сиј ском инстру мен ту ис ка же уко ли ко по сто -
ји об јек тив ни до каз о на стан ку гу бит ка, од но сно уко ли ко на сту пи догађај
услед ко јег се смат ра да је фи нан сиј ски инстру мент об ез вређен (trigger event),
пре ма МСФИ 9, об јек ти ван до каз није не опхо дан кри те ри јум за при зна ва ње
об ез вређења, а будући да trigger event не по сто ји, об ез вређење је засновано на
процени новчаних токова и процени вероватноће ненаплативости. 

Мо дел оче ки ва ног гу бит ка при ме њу је се на дуж нич ке фи нан сиј ске
инстру мен те који се ис казују по амор ти зо ва ној вред нос ти и на дуж нич ке фи -
нан сиј ске инстру мен те који су кла си фи ко ва ни у фи нан сиј ска сре дства по фер
вред нос ти кроз оста ли уку пан ре зул тат, (FVTOCI), као што су за јмо ви (loans),
дуж нич ке хар ти је од вред нос ти и по тра жи ва ња на ста лих из уго во ра с куп ци -
ма, на које се при ме њу је МСФИ 15, по тра жи ва ња по осно ву ли зинг транс -
акција на која се при ме њу је МРС 17 и већине уго во ре них за јмо ва и фи нан сиј -
ских га ран ци ја, у скла ду са МСФИ 9.

Смат ра се да, за раз ли ку од мо де ла на ста лог гу бит ка, мо дел оче ки ва ног
гу бит ка омо гућава пра вов ре ме но ин фор ми са ње ко рис ни ка фи нан сиј ских из -
веш та ја о про ме на ма кре дит ног ри зи ка ко јем је инстру мент из ло жен од ини -
ци јал не на бав ке па све до кра ја његовог животног века, односно до доспећа.

Мо дел про це не оче ки ва ног гу бит ка за сни ва се на примени:
1) про це не два на ес то ме сеч ног оче ки ва ног гу бит ка (прва фаза) који се

при ме њу је на све фи нан сиј ске инстру мен те об ухваћене МСФИ 9, од
ини ци јал ног при зна ва ња па све док не на сту пи зна чај но по гор ша ње
кре дит ног ри зи ка; и 

2) про це не гу бит ка у жи вот ном веку фи нан сиј ског инстру мен та (дру га и
трећа фаза) која се при ме њу је на све фи нан сиј ске инстру мен те када
дође до зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка на по је ди нач ном фи -
нан сиј ском инстру мен ту или на гру па ци ји фи нан сиј ских инстру ме на та.
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(1) Мо дел два на ес то ме сеч ног оче ки ва ног гу бит ка (12 month expected
credit losses) про це њу је оче ки ва ни два на ес то ме сеч ни гу би так по
осно ву не нап ла тив нос ти глав ни це, ка ма те и оста лих при но са на фи -
нан сиј ске инстру мен те. При ме њу је се то ком иници јал ног при зна ва -
ња, као и у свим на ред ним пе ри о ди ма, уко ли ко не дође до зна чај ног
по гор ша ња кре дит ног ри зи ка. Мо дел два на ес то ме сеч ног гу бит ка
при ме њу је се код свих фи нан сиј ских инстру ме на та који су кла си фи -
ко ва ни по мо де лу амор ти зо ва не вред нос ти (пре све га дуж нич ки фи -
нан сиј ски инстру мен ти), као и они у ка те го ри ји кроз оста ли уку пан
ре зул тат без об зи ра на њи хов реј тинг и ин вес ти ци о ни ранг (МСФИ 9,
9.5.5). 

(2) Мо дел оче ки ва ног гу бит ка у жи вот ном веку фи нан сиј ског инстру -
мен та (lifetime expected credit losses) про це њу је оче ки ва ни гу би так по
осно ву свих догађаја не нап лаћива ња глав ни це и ка ма те, доц ње и об -
ез вређења који се могу оче ки ва ти то ком це ло куп ног жи вот ног века
инстру мен та, од но сно до ње го вог дос пећа. Са мо де ла два на ес то ме -
сеч ног оче ки ва ног гу бит ка пре ла зи се на мо дел оче ки ва ног гу бит ка у
жи вот ном веку, када на сту пи зна чај но по гор ша ње кре дит ног ризика.

Оче ки ва ни гу би так пред став ља раз ли ку између уго во ре ног нов ча ног
тока и нов ча ног тока који ен ти тет оче ку је по осно ву тог инстру мен та, дис кон -
то ва ног ефек тив ном ка мат ном сто пом утврђеном у по чет ном тре нут ку сту -
па ња у кредитни аранжман. 

Оче ки ва ни гу би ци ра чу на ју се на осно ву об рас ца:

EL PD I LGD I
drt t t

t
t

t

N
= ⋅

+










=
∑ ( ) ( )

( )11
при чему су: 

ELt – оче ки ва ни гу би ци у жи вот ном веку;
PDt(It) - (ку му ла тив на) ве ро ват ноћа не нап ла ти вос ти (probability of default); 
LGD(It)– гу би так услед не нап ла ти вос ти; и
dr – дис кон тна сто па.

Сви па ра мет ри се про це њу ју по при је му нове ин фор ма ци је у ”t” вре ме ну (It).
Енти тет тре ба да про це њу је оче ки ва не гу бит ке на фи нан сиј ском инстру -

мен ту на на чин који одражава: 
(1) не прис тра сан и ве ро ват ноћом по нде ри сан из нос утврђен про це ном

низа могућих ис хо да; 
(2) вре мен ску вред ност нов ца; и 
(3) раз умне и до ка зи ве ин фор ма ци је које су, без не прим eре них трош ко ва 

или на по ра, дос туп не на дан из веш та ва ња, о догађаји ма из про шлос -
ти, са даш њим усло ви ма и про гно за ма будућих еко ном ских усло ва
(MSFI 9, 5.5.17).

Пре ма мо де лу оче ки ва ног гу бит ка, гу би так се про це њу је у кон тек сту кре -
дит ног ри зи ка, који је има нен тан сва ком фи нан сиј ском инстру мен ту, док је
пре ма мо де лу на ста лог гу бит ка, чију упот ре бу на ла же МРС 39, вре мен ско при -
зна ва ње гу би та ка на фи нан сиј ском инстру мен ту одло же но све до тре нут ка
на стан ка догађаја услед кога смат ра мо да је гу би так на стао, од но сно све док
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не по сто је адек ват ни до ка зи об ез вређења. На Слици 1 уоча ва се да се фи нан -
сиј ски инстру мен ти ни ског кре дит ног ри зи ка об ез вређују при ме ном мо де ла
два на ес то ме сеч ног оче ки ва ног гу бит ка, док се фи нан сиј ски инстру мен ти
повећаног кре дит ног ри зи ка и инстру мен ти са из вес ним гу бит ком об ез -
вређују при ме ном мо де ла оче ки ва ног гу бит ка у жи вот ном веку. За раз ли ку од 
МСФИ 9, ра чу но во дстве ни стан дард МРС 39 за хте вао је при зна ва ње гу би та ка
тек када постану извесни, односно захтевао је примену модела насталог
губитка.

Сли ка 1 - Мо де ли об ез вређења пре ма МСФИ 9 и МРС 39

Нас ту па њем по гор ша ња кре дит ног реј тин га фи нан сиј ског инстру мен та,
ен ти тет има об а везу да про це ни оче ки ва ни гу би так то ком жи вот ног века и да 
це ло ку пан из нос гу бит ка то ком жи вот ног века ис ка же у билансу успеха
обрачунског периода. 

Мо дел оче ки ва ног гу бит ка за сни ва се на ева лу а ци ји свих ра ци о нал них и
ар гу мен то ва них чи ње ни ца дос тупних ме наџ мен ту то ком жи вот ног века фи -
нан сиј ског инстру мен та. Овај мо дел про це њу је раз ли чи те ин фор ма ци је дос -
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туп не ме наџ мен ту, као што су ка рак те рис ти ке фи нан сиј ског инстру мен та, ка -
рак те рис ти ке еми тен та, као и про це не мак ро е ко ном ских пре тпос тав ки. Про -
це не се врше на ни воу по ртфо ли ја фи нан сиј ских инстру ме на та и на ни воу по -
је ди нач ног инстру мен та. На ни воу по ртфо ли ја могуће је ра ни је уви де ти про -
ме ну кре дит ног ри зи ка за це ло куп ну гру пу инстру ме на та, него на ни воу сва -
ког по је ди нач ног инстру мен та. Пре ма МСФИ 9, инстру мен те тре ба гру пи са ти
у по ртфо лио уко ли ко деле неке за јед нич ке осо би не кре дит ног ри зи ка, као
што су: тип инстру мен та, сли чан реј тинг утврђен од стра не реј тинг аген ци ја,
тип ко ла те ра ла, да тум еми то ва ња, оста так жи вот ног века до дос пећа, де лат -
ност еми тен та, ге ог раф ска локација итд. 

Мо де ла оче ки ва ног гу бит ка при ме њу је се и на по тра жи ва ња од ку па ца.
Као це лис ход но сре дство об ра чу на об ез вређења по тра жи ва ња од ку па ца при -
ме ном мо де ла оче ки ва них гу би та ка, пре по ру чу је се при ме на мат ри це
(provision matrix - IFRS Foundation, IFRS – 9 Financial Instruments, Bases for
Conclusions, july, 2014, стр. 118). Мат ри цом се про це њу је оче ки ва ни гу би так на
по тра жи ва њи ма, тако што се прво дос пе ла, а не нап лаћена по тра жи ва ња од
ку па ца кла си фи ку ју у не ко ли ко ка те го ри ја: по тра жи ва ња која су у доц њи од 1
до 30 дана, од 31 до 60 дана, од 61 до 90 дана и по тра жи ва ња која су у доц њи
дуже од 90 дана. На кон тога, про це њу је се сто па не нап ла ти вос ти за сва ку уста -
нов ље ну ка те го ри ју. Износ исправке вредности обрачунава се применом
установљене стопе ненаплативости на сваку категорију потраживања. 

У јав ној рас пра ви про це ње но је да при ме на мо де ла оче ки ва ног гу бит ка на
по тра жи ва ња од ку па ца неће пред став ља ти по се бан из а зов, од но сно да ће се
ова ме то да лако ин кор по ри ра ти у по сто јеће ме то до ло ги је про це не (Ibidem,
стр. 139). 

С об зи ром да је про це на два на ес то ме сеч ног гу бит ка, а на ро чи то про це на
гу бит ка то ком жи вот ног века фи нан сиј ског инстру мен та ве о ма ком пли ко ва -
на и да за хте ва дос та на по ра и вре ме на, за оце ну оче ки ва ног гу бит ка на фи -
нан сиј ским инстру мен ти ма ни ског кре дит ног ри зи ка (low credit risk
instruments), као и за по тра жи ва ња од ку па ца, при ме њу је се по јед нос тав ље на
вер зи ја мо де ла оче ки ва ног гу би та ка. Инстру мен ти ма ни ског кре дит ног ри -
зи ка смат ра ју се држав не об вез ни це и инстру мен ти тре зо ра, као и по тра жи ва -
ња од ен ти те та за које се може до ка за ти ка па ци тет ис пу ња ва ња пре узе тих об -
а ве за, ува жа ва јући по тен ци јал не про ме не мак ро е ко ном ских пре тпос тав ки.
За инстру мен те који при па да ју овој ка те го ри ји примењује се по јед нос тав ље -
ни модел према коме се врши само процена очекиваног губитка за два на ес то -
ме сеч ни период, након иницијалног признавања. 

Има јући у виду кра так жи вот ни век по тра жи ва ња од ку па ца, који не пре -
ла зи два на ес то ме сеч ни пе ри од, мо дел оче ки ва них гу би та ка при ме њу је се на
це ло ку пан жи вот ни век по тра жи ва ња. Сход но томе, ен ти тет мора да про це ни
све фак то ре по сло ва ња са да тим куп цем и да про це ни по тен ци јал ни гу би так
до дос пећа по тра жи ва ња, од но сно до на пла те по тра жи ва ња. На Слици 2 уоча -
ва се да МСФИ 9 за хте ва при ме ну по јед нос тав ље ног мо де ла про це не оче ки ва -
них гу би та ка тако што се на фи нан сиј ске инстру мен те ни ског кре дит ног ри -
зи ка при ме њу је два на ес то ме сеч ни мо дел, док се на остала краткорочна
потраживања примењује модел очекиваног губитка у животном веку.
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Сли ка 2 - По јед нос тав ље на вер зи ја про це не оче ки ва них гу би та ка

4. Прет пос тав ке при ме не мо де ла оче ки ва ног гу бит ка
При ме на мо де ла оче ки ва ног гу бит ка под ра зу ме ва пре тход но де фи ни са -

ње “ни ског кре дит ног ри зи ка”, “зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка“ и
ода бир дис кон тне сто пе. Док је одређива ње “ни ског кре дит ног ри зи ка” и
“зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка“ пре пуш те но ен ти те ти ма, дис кон -
тна сто па де фи ни са на је стан дар дом.

4.1. Де фи ни са ње ни ског кре дит ног ри зи ка

Има јући у виду кри ти ке усме ре не на не јас ноћу кри те ри ју ма за одређива -
ње ри зич нос ти фи нан сиј ских инстру ме на та, што пред став ља пред услов за
при ме ну мо де ла оче ки ва них гу би та ка, IASB је у октобру 2013. го ди не дао де -
таљ ни је ту ма че ње “ни ског кре дит ног ри зи ка”. Пре ма овом ту ма че њу, смат ра
се да по сто ји низак кре дит ни ри зик уколико:
= је ри зик не нап ла ти вос ти низ ак (default);
= дуж ник има сна жан ка па ци тет бла гов ре ме ног из ми ре ња об а ве за, по -

смат ра но на краћи рок; и 
= ка па ци тет дуж ни ка неће осла би ти услед про ме на у по слов ном и еко ном -

ском окру же њу на дужи рок (Deloitte, 2014, стр. 9).
Пре ма томе, оце њу је се да је кре дит ни ри зик низ ак, уко ли ко се оце ни да је

дуж ник лик ви дан и со лвен тан (ви де ти опшир ни је о лик вид нос ти и со лвен -
тнос ти у: Пав ло вић, Ми ла чић, 2013; Пав ло вић, Кне же вић, Ми ла чић, 2016). 

Про це на ве ро ват ноће не нап ла ти вос ти и (Probability Default - PD) и про це -
на ви си не оче ки ва ног гу бит ка (Loss Given Default – LGD) за жи вот ни век
инстру мен та зна чај на је ак тив ност у првој фази при ме не мо де ла оче ки ва ног
гу бит ка. За про це ну ве ро ват ноће не нап ла ти вос ти и про це ну ви си не оче ки ва -
ног гу бит ка на јвећи обим под а та ка до би ја се из ин тер ног сис те ма фи нан сиј -
ске ин сти ту ци је. Про цењује се да ће, тек 10% укуп но при бав ље них под а та ка
бити при купљено из ек стер них из во ра, од чега 4% на осно ву упо ређива ња ен -
ти те та са дру гим ен ти те ти ма у ин дус триј ској гра ни (Deloitte, 2014, стр. 9).

4.2. Де фи ни са ње зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка

Зна чај но по гор ша ње кре дит ног ри зи ка озна ча ва ста ње у коме је по тра жи -
ва ње из ло же но не га тив ном де јству уочљи вих догађаја, при чему гу би ци још
нису из вес ни. У слу ча ју зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка, пре ла зи се са
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два на ес то ме сеч ног мо де ла на мо дел оче ки ва ног гу бит ка у жи вот ном веку
фи нан сиј ског инстру мен та, што им пли ци ра фор ми ра ње ре зер ви са ња за оче -
ки ва не гу бит ке то ком чи та вог жи вот ног века фи нан сиј ског инстру мен та, од -
но сно до ње го вог дос пећа. Услед тога, једна од кључ них пре тпос тав ки при ме -
не мо де ла оче ки ва ног губитка је дефинисање када се сматра да је наступило
значајно погоршање кредитног ризика. 

У на че лу, смат ра се да каш ње ње пре ко 30 дана озна ча ва на сту па ње по гор -
ша ња кре дит ног ри зи ка, као и по гор ша ње кре дит ног реј тин га фи нан сиј ског
инстру мен та. МСФИ 9 је усво јио ову пре тпос тав ку (IFRS 9, 5.5.11). Међутим,
каш ње ње у на пла ти уго во ре них из но са од 30 дана не озна ча ва нуж но и да је
дош ло до зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка. На и ме, уко ли ко ен ти тет
рас по ла же ре ле ван тним ин фор ма ци ја ма, које су му дос туп не без не пот реб -
них трош ко ва или учи ње ног на по ра, ово каш ње ње неће озна чи ти на сту па ње
зна чај ног повећања кре дит ног ри зи ка (IFRS 9, 5.5.11). Одређива ње на сту па ња 
значајног погоршања кредитног ризика обавља интерна служба задужена за
управљање кредитним ризиком.

За оце њи ва ње да ли је дош ло до зна чај ног повећања кре дит ног ри зи ка на -
кон ини ци јал ног при зна ва ња, не опход но је (PWC, стр. 9):
= утврди ти мак си малан кре дит ни ри зик по ртфо ли ја пре ма врсти фи нан -

сиј ског инстру мен та или ре ги ји еми тен та и врши ти поређење са кре дит -
ним ри зи ком у тре нут ку ини ци јал ног при зна ва ња;

= утврди ти по раст кре дит ног ри зи ка у кре дит ном аран жма ну све док
таквим про ценама могу да се оства ре ци љеви мо де ла про це не оче ки ва -
ног гу бит ка и има ју везе с њим;

= саг ле да ти из веш та је ек стер них ин сти ту ци ја за оце ну бо ни те та (реј тинг
аген ци је) о про ме на ма у реј тин гу фи нан сиј ских инстру ме на та.

На зна чај но по гор ша ње кре дит ног ри зи ка на ни воу по ртфо ли ја ука зу ју
про ме не мак ро е ко ном ских по ка за те ља. На по гор ша ње кре дит ног ри зи ка
одоб ре них кре ди та ста нов ниш тву ука зују каш ње ње у плаћању рата и про ме -
не у ста ту су ко рис ни ка кре ди та, док на по гор ша ње ква ли те та кор по ра тив них
кре ди та ука зу ју по гор ша ни усло ви по сло ва ња на одређеном географском
простору, индустрији и појединачној компанији.

Не по сто ји је ди нстве на ме то до ло ги ја ко јом се оце њу је да ли је дош ло до
зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка. Нај зна чај ни ји кри те ри ју ми за оце ну
да је дош ло до зна чај ног по гор ша ња кре дит ног ри зи ка су: (1) доц ња у на пла ти 
јед не рате; (2) про ме на ве ро ват ноће не нап ла ти вос ти у од но су на пре тход ни
пе ри од из над де тер ми ни са не вред нос ти; (3) раст ве ро ват ноће не нап ла ти вос -
ти из над де тер ми ни са не вред нос ти; (4) модификације услова несвојствених
тржишту и одсуство тржишта за кредите. 

Енти те ти сами одређују при ступ одређивању када је дош ло до зна чај ног
по гор ша ња кре дит ног ри зи ка за по тре бе при ме не мо де ла оче ки ва ног гу бит -
ка, у скла ду са МСФИ 9. При род но, када је у пи та њу бан кар ски сек тор, ре гу ла -
тор фа во ри зу је при сту пе који ука зу ју на по гор ша ње кре дит ног ри зи ка у ра ни -
јим фа за ма, односно пре него што дође до кашњења у наплати.

За не хи по те кар не кре ди те одоб ре не при вред ним друш тви ма на јзна чај -
ни ји кри те ри ју ми су про ме на ве ро ват ноће не нап ла ти вос ти у од но су на пре -
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тход ни пе ри од из над де тер ми ни са не вред нос ти и раст ве ро ват ноће не нап ла -
ти вос ти из над де тер ми ни са не вред нос ти; за хи по те кар не кре ди те и не хи по -
те кар не кре ди те одоб ре не фи зич ким ли ци ма на јзна чај ни ји кри те ри ју ми су
доц ња у на пла ти јед не рате и раст ве ро ват ноће не нап ла ти вос ти из над де тер -
ми ни са не вред нос ти. Нај зна чај ни ји кри те ри ју ми за оце ну на сту па ња зна чај -
ног по гор ша ња ква ли те та дуж нич ких хар ти ја од вред нос ти су про ме на ве ро -
ват ноће не нап ла ти вос ти у од но су на пре тход ни пе ри од и раст ве ро ват ноће
не нап ла ти вос ти из над де тер ми ни са не вред нос ти. Бан ке смат ра ју важ ним -
кри те ри јум рас та ве ро ват ноће не нап ла ти вос ти из над де тер ми ни са не вред -
нос ти за одређива ње мо мен та на сту па ња зна чај ног по гор ша ња кре дит ног
ри зи ка за сва по ртфо ли ја (према: Deloitte, 2014, стр.10). Испос тав ља се да је
оцена наступања значајног погоршања кредитног ризика под снажним
утицајем субјективних фактора. 

4.3. Де фи ни са ње пре тпос тав ки не нап ла ти вос ти (default)

Пот ра жи ва ње се проце њу је не нап ла ти вим уко ли ко је спо соб ност дуж ни -
ка да от пла ти дуг по гор ша на, од но сно уко ли ко је от пла та дуга у пу ном из но су
до ве де на у пи та ње. Смат ра се да доц ња дужа од 90 дана озна ча ва на сту па ње
догађаја услед кога се по тра жи ва ње оце њу је не нап ла ти вим. Про цену гу би та -
ка у овој трећој фази ка рак те ришу ин ди ви ду ал на иден ти фи ка ци ја и про це на
не нап ла ти вос ти по тра жи ва ња и чврст мо ни то ринг. На сас тан ку IASB, одржа -
ном у сеп тембру 2013. го ди не, усаг ла ше но је да пре тпос тав ка на сту па ња
догађаја не нап ла тив нос ти по тра жи ва ња по основу финансијског ин стру мен -
та треба да буде конзистентна са интерном процедуром управљања ризиком.

4.4. Де фи ни са ње дис кон тне сто пе као пре тпос тав ка
при ме не мо де ла оче ки ва них гу би та ка 

Мо дел оче ки ва ног гу бит ка за сно ван је на про це ни уго во ре них нов ча них
то ко ва по осно ву фи нан сиј ских инстру ме на та. Ви си на про це ње ног гу бит ка
не пос ред но је де тер ми ни са на при ме ње ном дис кон тном сто пом. Пос тав ља се
пи та ње ко јом дис кон тном сто пом тре ба дис кон то ва ти нов ча не то ко ве,
будући да је могуће при ме ни ти ши ро ку ле пе зу раз ли чи тих дис кон тних сто па,
од не ри зич не до ефек тив не ка мат не сто пе. У Нац рту о об ез вређењу (Exposure
draft) пред виђена је могућност из бо ра дис кон тне сто пе. Међутим, оце ње но је
да на ве де но ре ше ње омо гућава ве ли ку без разлож ну флек си бил ност, што има
за по сле ди цу не упо ре ди вост, а носи и ви сок сте пен ри зи ка од по тен ци јал них
ма ни пу ла ци ја. Сто га је на сас тан ку IASB, одржа ном у октоб ру 2013. го ди не, за -
узет одлу чан став да се за об ра чун оче ки ва ног гу бит ка при ме њу је ефек тив на
ка мат на сто па као дис кон тна сто па. Овај став је по сле ди ца оце не да при ме на
мо де ла оче ки ва ног гу бит ка, за сно ва ног на ефек тив ној ка мат ној сто пи, омо -
гућава ис ка зи ва ње ре ле ван тних, од но сно не утрал них и не прис трас них ин -
фор ма ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма о из но су, вре ме ну и не из вес нос ти
будућих нов ча них то ко ва, чиме се сма њу је могућност ма ни пу ла ци је, као и да
је овак во ре ше ње усаг ла ше но са кон цеп туалним окви ром (IFRS Foundation,
2014, стр.108). 
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5. Кри ти ке мо де ла оче ки ва ног гу бит ка

Кри ти ке мо де ла оче ки ва ног гу бит ка крећу се од ис ти ца ња да трош ко ви
тес ти ра ња об ез вређења овим мо де лом пре ва зи ла зе ко рист од до би је них ин -
фор ма ци ја, до ис ти ца ња да овај мо дел није адек ват но кон цеп ту ал но уте ме -
љен, да оне мо гућава по ште но и фер из веш та ва ње, да уноси волатилност, те да 
има процикличне ефекте.

При ме на МСФИ 9 под ра зу ме ва при куп ља ње мнош тва ин фор ма ци ја, како
о мак ро е ко ном ским пре тпос тав ка ма, тако и о кре дит ном реј тин гу кли је на та,
што је по себ но сло же но за фи нан сиј ске ин сти ту ци је. Из по ме ну тог происти че
да је повећање трош ко ва при бав ља ња ин фор ма ци ја си гур но јед на од првих
не га тив них по сле ди ца ње го ве при ме не. По се бан про блем пред став ља и не -
дос та так ис кус тва у при куп ља њу ин фор ма ци ја из ре ле ван тих из во ра за сва -
ког кли јен та, као и адек ват но де фи ни са ње из во ра ин фор ма ци ја који се могу
смат ра ти ре ле ван тним. МСФИ 9 им пли цит но за хте ва про ме ну ин фор ма ци о -
ног сис те ма ен ти те та и ње го во при ла гођава ње како би се об ухва тиле све ин -
фор ма ци је о про ме ни кре дит ног реј тин га инстру мен та. При ме на мо де ла оче -
ки ва ног гу бит ка за хте ва ко ор ди на ци ју сек то ра фи нан си ја, сек то ра за управ -
љање ри зи ком и IT сек то ра. Не сум њи во је да ће при ме на МСФИ 9 у фи нан сиј -
ском сек то ру има ти за по сле ди цу ви со ке трош ко ве. Про це њу је се да ће код ве -
ли ких бан кар ских гру па ци ја трош ко ви из но си ти од 500.000 евра до 100 ми -
ли о на евра (Deloitte, 2014, стр.19).

Са дру ге стра не, бан ке оце њу ју да је ве о ма мала ко рист од оце њи ва ња ве -
ро ват ноће не нап ла ти вос ти и про це њи ва ња ви си не оче ки ва ног гу бит ка у
усло ви ма по гор ша ња кре дит ног ри зи ка. Став да трош ко ви пре ва зи ла зе ко -
рист од про це не оче ки ва ног гу бит ка у жи вот ном веку фи нан сиј ског инстру -
мен та за узе ло је 80% ба на ка об ухваћених ан ке том Deloitte-а (Deloitte, 2014,
стр. 5). По је ди на ис тра жи ва ња до во де у сум њу и саму ко рис ност ових ин фор -
ма ци ја за одлу чи ва ње. Пре ма ис тра жи ва њу CFA ин сти ту та, тек 41% ис пи та -
ни ка, од но сно ин вес ти то ра, смат ра ин фор ма ци је до би јене при ме ном мо де ла
оче ки ва ног гу бит ка ко рис ним за одлу чи ва ње (CFA Institute, 2013).

МСФИ 9 су кри ти ко вали и бри тан ски ин вес ти тори, који су ина че жес то ки
кри ти ча ри IASB го ди на ма уна зад. Бри тан ски ин вес ти то ри смат ра ју да мо дел
оче ки ва ног гу бит ка не омо гућава по ште но и фер при ка зи ва ње (Veron, 2015,
стр. 2). Исти че се и да услед по греш не про це не кре дит ног ри зи ка, при ме на мо -
де ла оче ки ва ног гу бит ка може има ти за по сле ди цу волатилност резултата
исказаног у билансу успеха.

У Сту ди ји Општег ди рек то ра та за ин тер не по ли ти ке (Directorate – General
for internal policies) састављеног на за хтев Ко ми те та Европ ског парламен та за 
еко ном ску и мо не тар ну по ли ти ку, ис ти че се да мо дел оче ки ва ног гу бит ка ка -
рак те ришу ар бит рар ност и кон цеп ту ал на не кон зис тен тност, што чини на -
јвећу сла бост овог мо де ла (Directorate – General for internal policies, 2015). На и -
ме, мо дел оче ки ва ног гу бит ка чес то може има ти за по сле ди цу пре це њи ва ње
или по тце њи ва ње оче ки ва ног гу бит ка. У ко јој мери ће гу би так бити по тце -
њен, од но сно пре це њен, услов ље но је ре ле ван тношћу ин фор ма ци ја и учес та -
лошћу њиховог инкорпорирања у модел. 
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МРС 39 кри ти ко ван је као мо дел који доп ри но си про цик лич нос ти.
Међутим, оце њу је се, да ће и при ме на МСФИ 9 има ти про цик лич не ефек те,
будући да мо дел оче ки ва ног гу бит ка сад ржи ин кор по ри ра раз ли чи те еко -
ном ске па ра мет ре, те по са мој сво јој ко нструк ци ји одра жа ва про цик лич ност у
еко но ми ји (Directorate – General for internal policies, 2015). Ефек ти при ме не
мо де ла оче ки ва ног гу бит ка ипак су на јви ше услов ље ни про це ном будуће ве -
ро ват ноће не нап ла ти вос ти. Ако бан ке не буду у могућнос ти да пра вов ре мено
иден ти фи ку ју зна чај но повећање кре дит ног ри зи ка јавиће се про цик лич ни
ефек ти. Grhnberger-ова сту ди ја спро ве де на 2014. го ди не по ка зу је да при ме на
мо де ла оче ки ва них гу бит ка има про цик лич не ефек те, али да про цик лич ност
може бити ума ње на уко ли ко се адек ват но про це ни ве ро ват ноћа не нап ла ти -
вос ти плас ма на (Directorate – General for internal policies, 2015, стр. 33). При
том је важ но на по ме ну ти да број не бан ке још не рас по ла жу адек ват ним сис те -
мом, као ни ре ле ван тним ин фор ма ци ја ма за по узда не про це не (Directorate –
General for internal policies, 2015, стр. 33).

Мо дел оче ки ва них гу би та ка у ве ли кој мери је под ути ца јем дис кре ци о ног
одлу чи ва ња када су у пи та њу про це на об ез вређења фи нан сиј ског инстру мен -
та и вре ме при зна ва ња об ез вређења. Дис кре ци о но одлу чи ва ње ме наџ мен та
по себ но је зна чај но за одређива ње мо мен та када је дош ло до зна чај ног
повећања кре дит ног ри зи ка, будући да се тада пре ла зи са мо де ла два на ес то -
ме сеч ног оче ки ва ног гу бит ка на мо дел оче ки ва ног гу бит ка у жи вот ном веку
фи нан сиј ског инстру мен та и тиме не пос ред но ути че на ви си ну про це ње ног
гу бит ка у об ра чун ском пе ри о ду. Што је дужи рок дос пећа фи нан сиј ског
инстру мен та, то је про це на оче ки ва них гу би та ка мање по узда на и под лож ни -
ја суб јек тив ним про це на ма. У ра чу но во дстве ној ли те ра ту ри доб ро је по зна то
да да ва ње дис кре ци о них пра ва ме наџ мен ту пред став ља мач са две оштри це
(Directorate – General for internal policies, 2015. стр. 34.)

Мо дел на ста лог гу бит ка био је кри ти ко ван за не дос лед но ра чу но во дство
об ез вређења, што је ума њи ва ло упо ре ди вост фи нан сиј ских из веш та ја, сто га
што су за слич не фи нан сиј ске инстру мен те ен ти те ти на раз ли чи те на чи не де -
фи ни са ли догађаје који су озна ча ва ли као до каз на стан ка гу бит ка, од но сно
при ме њи ва ли су раз ли чи те trigger event, или су исте trigger event оце њи ва ли
раз ли чи то. Будући да при ме на мо де ла оче ки ва ног гу бит ка не за хте ва по сто ја -
ње trigger event да би се при знао гу би так, а да се гу би ци при зна ју за све кре ди -
те у по ртфо лију, ис ти ца но је да ће се, при ме ном мо де ла оче ки ва них гу би та ка
за об ез вређење фи нан сиј ских инстру ме на та укло ни ти раз ли ке које на ста ју
као по сле ди ца при ме не раз ли чи тих trigger event-a. Међутим, ве ро ват ни је је да 
при ме на мо де ла оче ки ва ног гу бит ка неће доп ри не ти повећању упо ре ди вос -
ти фи нан сиј ских из веш та ја, а при сут ни су ста во ви да ће упо ре ди вост чак бити
и до дат но ума ње на. Како по ка зу је ис тра жи ва ње Deloitte-а, спро ве де но над 54
ве ли ке бан кар ске гру па ци је, укљу чу јући и 14 гло бал но сис тем ски важ них фи -
нан сиј ских ин сти ту ци ја, 45% ис пи та ни ка оче ку је да ће при ме на МСФИ 9, као
по сле ди ца при ме не мо де ла на ста лог гу бит ка, ума њи ти упо ре ди вост фи нан -
сиј ских из веш та ја, будући да се мо дел оче ки ва ног гу бит ка у ве ли кој мери
осла ња на суб јек тив не про це не будућих догађаја. Један од кључ них фак то ра је 
на чин на који ће бан ке ин тер пре ти ра ти кључ не кон цеп те стан дар да МСФИ 9,
од но сно како ће ин тер пре ти ра ти “низ ак кре дит ни ри зик” и “зна чај но по гор -
ша ње кре дит ног ри зи ка”. На и ме, одређива ње кре дит ног ри зи ка пре пуш те но
је са мим фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, што остав ља про стор за раз ли чи те ин -
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тер пре та ци је. На ве де но пи та ње ве о ма је зна чај но када се има у виду да се на
осно ву ин тер них кри те ри ју ма за одређивање ранга ризичности фи нан сиј -
ских инструмената вреднује највећи део активе банака, а у петини ана ли зи ра -
них банака и целокупна актива (Deloitte, 2014, стр.9).

У ко јој мери ће из веш та ји бити упо ре ди ви за ви си од мере у ко јој ће фи нан -
сиј ске ин сти ту ци је на сли чан на чин об е ло да њи ва ти ин фор ма ци је у на по ме -
на ма. Када су у пи та њу на по ме не ве за не за при ме ну мо де лу оче ки ва ног гу бит -
ка, на ро чи то је важ но об е ло да ни ти пре тпос тав ке и тех ни ке ко ришћене за
про це ну оче ки ва них гу би та ка, по ли ти ку об ез вређења, кре дит ни реј тинг ин -
стру ме на та и дис кон тне сто пе. 

6.  Могући ефек ти при ме не мо де ла оче ки ва ног гу бит ка

Не сум њи во је да ће при ме на мо де ла оче ки ва ног гу бит ка на јви ше ути ца ти на
бан ке које ће мо ра ти да фор ми ра ју ре зер ви са ња за кре дит не гу бит ке у зна чај ни -
јем об и му, а имаће ути ца ја и на фи нан сиј ски по ло жај и ис ка за ну про фи та бил ност 
ком па ни ја које зна чај ни је ин вес ти ра ју у фи нан сиј ске инстру мен те, на ком па ни је
које има ју по тра жи ва ња по осно ву ли зинг аран жма на (ли зинг друш тва), као и на
ком па ни је које одоб ра ва ју одло же но плаћање куп ци ма. 

Ефек ти при ме не МСФИ 9 у фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма теш ко су саг ле -
ди ви. Иска зи ва ње већих гу би та ка, као и њи хо во ра ни је ис ка зи ва ње, услед
при ме не но вог МСФИ 9, ума њиће ка пи тал ба на ка. Има јући у виду за хте ве ре -
гу ла то ра, на ве де но може има ти за по сле ди цу еми то ва ње ак ци ја, сма ње ње ди -
ви ден ди, као и сма ње ни обим ула га ња, по себ но ула га ња у ри зич ни је плас ма -
не. При ме на мо де ла оче ки ва ног гу бит ка ути цаће на фи нан сиј ску ста бил ност
у мери у ко јој ис ка за ни гу би ци буду ути ца ли на инвестициону политику
банака, цену кредита, структуру извора финансирања и политику дивиденди.

Пре ма ис тра жи ва њу IASB, при не про ме ње ним мак ро е ко ном ским пре -
тпос тав ка ма, про це њу је се раст ре зер ви са ња по осно ву одоб ре них хи по те кар -
них кре ди та између 30% и 205% у од но су на фор ми ра на ре зер ви са ња пре ма
МРС 39, а за оста ла по ртфо ли ја про це њу је се раст између 25% и 60% (IFRS
Foundation, 2014, стр. 313). За раз ли ку од ре зул та та по ме ну тог ис тра жи ва ња,
пре ма ис тра жи ва њу Deloitte-а, раст ре зер ви са ња за хи по те кар не кре ди те про -
це њен је између 50% и 100% при не про ме ње ним мак ро е ко ном ским пре -
тпоставка ма (Deloitte, 2014, стр. 12).

Зна чај но повећање ре зер ви са ња на осно ву об ез вређења фи нан сиј ских
инстру ме на та у фи нан сиј ском сек то ру на сту пиће уко ли ко се проце ни да је на -
сту пи ло зна чај ни је по гор ша ње кре дит ног ри зи ка. На ве де но зна чи да ће из нос 
ис ка за них гу би та ка у ве ли кој мери бити одређен мак ро е ко ном ским пре тпос -
тав ка ма. Пре ма ис тра жи ва њу IASB, при усло ви ма по гор ша ња мак ро е ко ном -
ских пре тпос тав ки, про це њу је се раст ре зер ви са ња по одоб ре ним хи по те кар -
ним кре ди ти ма између 80% и 400%, а код не хи по те кар них фи нан сиј ских
инстру мен та између 50% и 150% (IFRS Foundation, 2014, стр. 313).

Као по сле ди ца под и за ња цене ка пи та ла ба на ка због фор ми ра ња ре зер ви -
са ња, али и због ви ших трош ко ва по сло ва ња на мет ну тих им пле мен та ци јом
мо де ла оче ки ва ног гу бит ка, оче ку је се да ће при ме на МСФИ 9 има ти за по сле -
ди цу раст цена у фи нан сиј ском сек то ру. По себ но је за бри ња ва јући ефе кат
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повећања цена кре ди та у на шој зем љи, коју ина че ка рак те ри шу ви со ке ка мат -
не сто пе и ге не рал но не по во љан фи нан сиј ски по ло жај при вре де. Повећање
ка мат них сто па при так вим усло ви ма може има ти по губ не ефек те по при вре -
ду и фи нан сиј ску ста бил ност. По себ на опас ност происти че из тога што више
ка мат не сто пе и по гор ша ње фи нан сиј ског по ло жа ја при вре де може има ти за
по сле ди цу про ме ну мак ро е ко ном ских пре тпос тав ки, што би до ве ло до ис ка -
зи ва ња повећаних гу би та ка на фи нан сиј ским инстру мен ти ма, што би пак по -
но во под иг ло цену ка пи та ла и ка мат не сто пе. По тен ци јал ни спи рал ни ефе кат
так вих не по вољ них де ша ва ња мо гао би има ти не саг ле ди ве по сле ди це по ре -
ал ни и фи нан сиј ски сек тор. Једно од кључ них пи та ња јес те на чин на који ће
бан ке оце ни ти тре ну так наступања значајног погоршања кредитног ризика.

Зак ључ на раз мат ра ња

МСФИ 9 је до нет као одго вор Одбо ра за Међуна род не ра чу но во дстве не
стан дар де на гло бал ну фи нан сиј ску кри зу. Овим стан дар дом су из ме ње на
пра ви ла кла си фи ка ци је фи нан сиј ских инстру ме на та и на чин њи хо вог вред -
но ва ња. Про це њу јући да при ме на мо де ла на ста лог гу бит ка има за по сле ди цу
не бла гов ре ме но из веш та ва ње о гу би ци ма на фи нан сиј ским инстру мен ти ма,
МСФИ 9 на ла же при ме ну мо де ла оче ки ва ног гу бит ка. Пре ма мо де лу оче ки ва -
ног гу бит ка, ис ка зу ју се два на ес то ме сеч ни оче ки ва ни гу би ци за све инстру -
мен те на кон ини ци јал ног при зна ва ња, све док не на сту пи зна чај но по гор ша -
ње кре дит ног ри зи ка, а након значајног повећања кредитног ризика, исказује 
се процењени губитак за цео животни век тог финансијског инструмента.

Број не су кри ти ке на ра чун МСФИ 9, од ко јих се већина од но си на при ме ну
мо де ла оче ки ва ног до бит ка. Исти че се да мо дел оче ки ва ног гу бит ка ка рак те -
ри шу ар бит рар ност и кон цеп ту ал на не кон зис тен тност, да је про це на об ез -
вређења фи нан сиј ских инстру ме на та и вре ме при зна ва ња об ез вређења у ве -
ли кој мери под ути ца јем дис кре ци о ног одлу чи ва ња, те да се об ез вређење у
зна чај ној мери за сни ва на суб јек тив ним про це на ма будућих догађаја, да ће
по греш не про це не кре дит ног ри зи ка има ти за по сле ди цу во ла тил ност ре зул -
та та, те да при ме на МСФИ 9 може до вес ти до про цик лич них ефе ка та. Као по -
сле ди ца зна чај ног ути ца ја суб јек тив них про це на на исказивање губитака
истиче се да примена МСФИ 9 може имати за последицу мању упоредивост
финансијских извештаја.

Осим тога, по став ља се пи та ње сврсис ход нос ти оце њи ва ња ве ро ват ноће
не нап ла ти вос ти и про це њи ва ња ви си не оче ки ва ног гу бит ка у усло ви ма по -
гор ша ња кре дит ног ри зи ка, а чес то се ис ти че да трош ко ви про це не оче ки ва -
ног гу бит ка у жи вот ном веку фи нан сиј ског инстру мен та превазилазе ко рис -
ност тих информација за одлучивање.

При ме на МСФИ 9 из 2014. го ди не пред виђена је од 2018. го ди не. Ова ко ве -
ли ки вре мен ски пе ри од по сле ди ца је не опход них об им них при пре ма за при -
ме ну стан дар да, али и чи ње ни це да су ефек ти при ме не овог стан дар да у фи -
нан сиј ским ин сти ту ци ја ма теш ко саг ле ди ви. При ме на мо де ла оче ки ва ног гу -
бит ка ути цаће на фи нан сиј ску ста бил ност у мери у ко јој ис ка за ни гу би ци буду 
ути ца ли на ин вес ти ци о ну по ли ти ку банака, цену кредита, структуру извора
финансирања и политику дивиденди.
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Има јући у виду сло же ност при пре ме фи нан сиј ског сек то ра за при ме ну
МСФИ 9, као и по тен ци јал не ефек те при зна ва ња оче ки ва них гу би та ка, а на ро -
чи то узи ма јући у об зир за хте ве за опрез ношћу ре гу ла то ра, ново одла га ње
при ме не МСФИ 9 неће представљати изненађење.
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др Ве се лин
ПЕРОВИЋ*

Уло га и зна чај при ме не 
кон тро лин га 

у по слов ној прак си 

‘’Да нас по сто ји пуно де фи ни ци ја кон тро лин га, 
само је про блем у томе што сва ко кон тро линг 

ту ма чи она ко како њему одго ва ра’’.
Андреас Прај снер

Ре зи ме

У на шој те о ри ји и прак си кон тро линг je сав ре ме ни инстру мент не опхо дан за
успеш но по сло ва ње пред узећа, а у одређеној мери је за пос тав љен. Пос лед њих де -
це ни ја дош ло је до раз во ја кон тро линг кон цеп та, на ро чи то у ин дус триј ским
пред узећима. Овом тврдњом се ства ра ути сак да кон тро линг има смис ла уво -
ди ти само у ин дус три ју. Анализом струч не ли те ра ту ре из ове об лас ти уочљи -
во је да се кон тро линг ко рис ти у го то во свим пред узећима зе ма ља не мач ког го -
вор ног под руч ја. Циљ овог рада јес те да се на осно ву саг ле да ва ња могућнос ти
при ме не кон тро лин га у по слов ној прак си у Срби ји пру жи и при каз кон тро лин га
као на учне дис цип ли не, која је у зем ља ма не мач ког го вор ног под руч ја афир ми -
са на већ 40 го ди на. На тај на чин, кроз са рад њу на уке и прак се смат ра мо да се
могу ство ри ти пред усло ви за по сте пе но увођење кон тро линг кон цеп та у нашу
по слов ну прак су. 

Кључ не речи: кон тро линг кон цепт, при ме на кон тро линг кон цеп та.

Увод

Пре него што пређемо на саг ле да ва ње уло ге кон тро лин га у по слов ној
прак си, по треб но је украт ко опи са ти ис то риј ски ас пект на стан ка кон тро лин -

УДК 005.6:334.72
Прег лед ни на учни рад

*) Фа кул тет тех нич ких на ука у Но вом Саду, e-mail: vesa@uns.ac.rs 
Прим ље но: 20.03.2016. Прих ваћено: 04.05.2016.

Контролинг као кон цепт 
ефи кас ног управљања



га. Први кон тро ле ри пре ма већини ау то ра били су Египћани, који су над гле да -
ли град њу и утро шак ма те ри ја ла при ли ком град ње пи ра ми да (Khck, 2009, 4).
Први пи са ни до ку мен ти о ко ришћењу на зи ва кон тро линг по јав љу ју се у XV
веку у Енглес кој. Countrollour је био на зив рад ног мес та, на ен глес ком кра љев -
ском дво ру, у чији за да так је спа да ло ре гис тро ва ње улас ка и из лас ка нов ца за
про ток робе. У Фран цус кој кон тро ле ри се по јав љу ју у сред њем веку под на зи -
вом contre-roule или counter-roler. У Америци су за кон ске осно ве за ула зак кон -
тро ле ра у држав ну служ бу ство ре не кра јем XVIII века. Comptroller је имао за да -
так да одржи рав но те жу између држав ног бу џе та и ко ришћења држав них
сред ста ва (Horv<th, 2009,19). Прва при ват на ком па ни ја која је 1882. го ди не
успос та ви ла рад но мес то кон тро ле ра била је транс пор тно пред узеће Atchison
Topeka & Santa Fe Railway System. За да ци који су били по ве ре ни кон тро ле ри ма
ове фир ме углав ном су били фи нан сиј ске при ро де. За да ци кон тро ле ра углав -
ном су фи нан сиј ске при ро де и од но се се пре све га на управ ља ње об вез ни ца ма, 
ак ци ја ма и дру гим вред нос ним па пи ри ма у влас ниш тву фир ме. General
Electric Company било је прво ин дус триј ско пред узеће у ко јем је по чет ком XX
века уве де но мес то кон тро ле ра. Нај ста ри ји инстру мент кон тро лин га раз ви -
јен је 1919. у хе миј ском кон цер ну Du-Pont. Сис тем по ка за те ља те ме љио се на
миш ље њу да не тре ба мак си ми зо ва ти ап со лут ну ве ли чи ну до бит ка, већ ре ла -
тив ну ве ли чи ну рен та бил нос ти ка пи та ла. Du-Pont сис тем раз ви јен је као по -
сле ди ца Првог свет ског рата. Du-Pont кон церн био је глав ни снаб де вач вој ске
експло зив ним ма те ри ја лом. На кон рата из гу био је на јваж ни је тржиш те и
дош ло је до ди вер зи фи ка ци је по сло ва ња. Инстру мент кон тро лин га омо гућио
је оце ну и из веш та ва ње при ла гођено мно гоб рој ним де ло ви ма ком па ни је који
су об ав ља ли раз ли чи те де лат нос ти. 

Кон тро линг као ин сти ту ци ја по ста је зна чај ни ји у вре ме Деп ре си је која је 
била по сле ди ца Ве ли ке еко ном ске кри зе од 1929. до 1932. го ди не (о тој теми
пи са ли су мно гоб рој ни ау то ри: Хор ват, Ве бер, Дејл, Кук и оста ли). Тада се
кон тро лер, по ред сво јих тра ди ци о нал них за да та ка ре ви зи је или фи нан сиј -
ско-при вред не функ ци је, окреће и по сло ви ма пла ни ра ња. Инсти тут за кон -
тро линг осно ван је 1931. го ди не у Америци. Кас ни је је пре и ме но ван у
Financial Executive Institute (FEI). Ва жан по сао FEI-a било је ства ра ње ка та ло га 
за да та ка који кон тро ле ру до де љу је пла ни ра ње, под но ше ње и ин тер пре та -
ци ју из веш та ја, про це њи ва ње и са ве то ва ње, по сло ве опо ре зи ва ња, под но -
ше ње из веш та ја о днев ним по сло ви ма, оси гу ра ва ње имо ви не и успос тав ља -
ње при вред них пла но ва. FEI је да нас про фе си о нал на ин сти ту ци ја са пре ко
15.000 чла но ва, од ко јих су 1.500 кон тро ле ри. Нај ви ше служ бе но зва ње у Ми -
нис та рству фи нан си ја Америке је кон тро лер. Његов за да так је кон тро ла
нов ча них то ко ва и из врша ва ње за кон ских об а ве за у пре ко 4.600 ба на ка. У
Ми нис та рству фи нан си ја Фран цус ке, такође, уста нов ље на је функ ци ја кон -
тро ле ра ан га жо ва них рас хо да.

1. Кра так опис кон тро лин га

Кон тро линг пред став ља јед ну од зна чај ни јих функ ци ја чији за да так је ре -
ша ва ње кон крет них про бле ма при ла гођава ња пред узећа унут раш њим и спо -
љаш њим про ме на ма које над ола зе. За да так функ ци о нал ног кон тро лин га је
да води ра чу на о транс па рен тним саг ле да ва њи ма и ис ка зи ва њи ма оства ре -
ног при хо да, трош ко ва, како и оства ре них ре зул та та као пре тпос тав ке за
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успеш но управ ља ње пред узећем. У САД и раз ви је ним ев роп ским зем ља ма
кон тро линг је још одав но при су тан и те о риј ски уоб ли чен, али је такође и у
прак си у ве ли кој мери при ме њи ван. Кон тро линг се рет ко по јав љу је као са мос -
тал на по слов на функ ци ја и по сле чак не ко ли ко де це ни ја ње го ве при ме не још
увек по сто ји ве ли ки број пред узећа која у сво јој орга ни за ци о ној струк ту ри
не ма ју функ ци ју кон тро лин га или не саг ле да ва ју све пред нос ти које он до но -
си као сав ре ме ни инстру мент управ ља ња пред узећем. Стра теш ки кон тро -
линг све више се среће у ли те ра ту ри, док у пред узећима још увек опе ра тив ни
кон тро линг има пред ност над стра теш ким, осим прак се не ких већих пред -
узећа (Ма ли нић, 2005, 95). Основ ни за да так кон тро лин га је учи ни ти фир му
успеш ном (Deyhle, и др. 2010, 9), као и ори јен та ци ја ка будућнос ти, која под ра -
зу ме ва стал но уче ње и по бољ ша ње.

Пот реб но је рећи пар речи о са мом по јму кон тро лин га који је дос та теш ко
јас но де фи ни са ти, али је пре ма на шем миш ље њу дос та при хват љи ва де фи ни -
ци ја: „Кон тро линг је про цес на ви га ци је ка при вред ним ци ље ви ма, где се управ -
ља ње, де фи ни ци ја по зи ци је, врши помоћу реда вож ње и праћења пла но ва”
(Deyhle, и др. 2010, 12). Де фи ни ци ја се по ис том ау то ру може сли ко ви то опи са -
ти и као: „Уло га кон трол eра се може упо ре ди ти са уло гом на ви га то ра на бро -
ду. Он по ма же ка пе та ну да стиг не на циљ, сав лађујући све пре пре ке и дајући
упу тства ко јим пу тем да се иде да би се стиг ло на циљ”. Када се по ку ша ји де -
фи ни ци је сис те ма ти зу ју, тада се могу раз ли ко ва ти оне де фи ни ци је које кон -
тро линг виде као ИНСТИТУЦИЈУ и оне које га виде као ФУНКЦИЈУ. Под схва та -
њем кон тро лин га као ин сти ту ци је, углав ном се раз миш ља о мес ту кон тро ле -
ра у це ло куп ној орга ни за ци ји, ње го вој еду ка ци ји, као и о ње го вој ком пе тен -
ци ји и дуж нос ти ма. Из по јма кон тро лин га као функ ци је мора се ис кљу чи ти
по ис то већива ње по јма кон тро линг са по јмом кон тро ла, јер функ ци ја кон тро -
ле об ухва та само је дан део ас пек та функ ци је кон тро лин га.

Не јас ноће у вези са са мим по јмом кон тро лин га на ста ју услед пре во да речи 
кон тро линг, јер само ту ма че ње речи упућује на кон тро лу и чес то до ла зи до за -
блу да и по вршних ту ма че ња. Да би се раз умео по јам кон тро лин га од ве ли ког
је зна ча ја раз уме ва ње од но са кон тро лин га и дру гих њему срод них функ ци ја.
Кон тро линг ве о ма блис ко сарађује са функ ци ја ма као што су: ра чу но во дство,
фи нан си је, ин тер на кон тро ла и ин тер на ре ви зи ја. Фун кци ја ра чу но во дства се
у сав ре ме ним пред узећима сас то ји од три под фун кци је: књи го во дство, ра чу -
но во дстве но пла ни ра ње и ра чу но во дстве на кон тро ла. Кон тро линг је по ве зан 
са све три под фун кци је. Књи го во дство се од но си на про шлост и бави се при -
куп ља њем под а та ка из про шлос ти и оно сад ржи те под ат ке до ку мен то ва не и
по се ду је по узда не ин фор ма ци је. Кон тро линг је усме рен ка будућнос ти, али
под ат ке који су му по треб ни као по лаз не ин фор ма ци је о са даш њос ти при бав -
ља из ра чу но во дства. 

Кон тро линг је функ ци ја која те ра чу но во дстве не ин фор ма ци је пре об ли -
ку је за по тре бе ру ко во дства. Дру га под фун кци ја је ра чу но во дстве но пла ни ра -
ње које је под ути ца јем кон тро линг функ ци је, која пру жа струч ну помоћ, али
такође и ко рис ти ре зул та те пла ни ра ња. Пос лед ња под фун кци ја је ра чу но во -
дстве на кон тро ла - кон тро линг усме ра ва ову под фун кци ју и ко рис ти њене ре -
зул та те. Фи нан си је су у сав ре ме ним усло ви ма ори јен ти са не на очу ва ње лик -
вид нос ти и фи нан сиј ске ста бил нос ти, а кон тро линг је тај који саг ле да ва и
ана ли зи ра фи нан сиј ске по сло ве. Интер на кон тро ла, њен основ ни за да так
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усме рен је на ис тра жи ва ње одсту па ња између пла ни ра ног или про пи са ног и
оства ре ног. Кон тро линг је тај који саг ле да ва ин фор ма ци је ин тер не кон тро ле
и ана ли зи ра их. Интер на ре ви зи ја има за циљ повећање пра вил нос ти одви ја -
ња по слов них про це са, као и повећање об јек тив нос ти ин фор ма ци ја о том по -
слов ном про це су и сма ње ње ри зи ка у по сло ва њу, као и повећање си гур нос ти
по слов них ак тив нос ти. Кон тро линг ко рис ти ре зул та те ин тер не ре ви зи је
како би оства рио сво ју сврху. Сврха кон тро лин га је повећање ви тал нос ти
пред узећа ради при ла гођава ња пред узећа унут раш њим и спо љаш њим про ме -
на ма. 

Кон тро линг у Евро пи. Кон тро линг се први пут по јав љу је у Евро пи 50-их
и 60-их го ди на про шлог века, у по чет ку пре ко фи ли ја ла аме рич ких ком па ни ја. 
За да ци кон тро лин га су били: књи го во дство, опо ре зи ва ње, об ра чун трош ко ва 
и еко ном ско са ве то ва ње. Све до ми нан тни ја под руч ја, као за да так кон тро ле -
ра, по ста ју по ред са ве то ва ња и из веш та ва ње, пла ни ра ње и из ра да пла на,
поређење по треб ног и оства ре ног, као и опе ра тив но пла ни ра ње. Кри за 70-их
го ди на, иако носи мно го не га тив них по сле ди ца као што су раст трош ко ва ка -
пи та ла, про ме на кур се ва, ви со ка ин фла ци ја, такође је доп ри не ла и ве ли ком
раз во ју кон тро лин га у Евро пи. Због ве ли ког раз во ја тржиш та по сто јећи опе -
ра тив ни инстру мен ти нису били до вољ ни да се сав ла да ју гу би ци кон ку ре -
нтских пред нос ти, тако да су инстру мен ти стра теш ког кон тро лин га по ста ли
нуж ни. По себ но ве ли ки зна чај за раз вој кон тро лин га у Не мач кој, а са мим тим
и у Евро пи, има др Алберехт Дејл, који је 1972. го ди не у јед ном гра ду у бли зи ни 
Мин хе на, осно вао Академију кон тро лин га (нем. Controller Akademie), чији је
основ ни за да так пред став ља ла об ука струч ња ка из об лас ти кон тро лин га.
Основ но об е леж је ње го ве кон цеп ци је је ви со ка јас ност и раз умљи вост да је
кон тро линг уско по ве зан са пла ни ра њем, одлу чи ва њем, при пре мом и пре зен -
та ци јом број ки које су ори јен ти са не пре ма циљу. Оно што такође знат но доп -
ри но си раз во ју кон тро лин га, хар мо ни за ци ји кон цеп ци ја кон тро лин га и тер -
ми но ло ги је је Интер на ци о нал на гру па за кон тро линг (енг. International Group
of Controlling – IGC), која је осно ва на у Не мач кој 1995. го ди не, у коју је укљу че но 
пре ко 6.000 ак тив них чла но ва из чи та ве Евро пе.

2. Кон тро линг као на учна дис цип ли на

Иако је кон тро линг одав но при хваћен у прак си, још увек се чес то по став -
ља пи та ње може ли се о кон тро лин гу го во ри ти као о на учној дис цип ли ни. Да
ли је кон тро линг само скуп веш ти на или већ спа да у на учне об лас ти? Да би
оно што пред став ља кон тро линг мог ло бити де фи ни са но као на учна дис цип -
ли на, по треб но је про учи ти сврсис ход ност и успеш ност по је ди них ре ше ња и
споз на ти која би од њих мог ла пред став ља ти стуб де лат нос ти кон тро лин га
као на учне дис цип ли не и опште при хваћене прак се. Аргументе да кон тро -
линг може бити на учна дис цип ли на, мо же мо наћи у чи ње ни ци да је то ин фор -
ма ци о на де лат ност која је на ме ње на одлу чи ва њу. Кон тро лер ска прак са, која
се веш ти на ма кон тро лин га ко рис ти већ ве ко ви ма, бори се како би се кон тро -
линг ко нач но узди гао на ниво на учне дис цип ли не. Иако је раз вој кон тро лин -
га у прак си уве ли ко дос ти гао ви со ке раз ме ре, кон тро линг је по сте пе но спо ри -
је по ста јао при знат и као на учна ди цип ли на у ака дем ским кру го ви ма. Пре ма
сту ди ји Бин дер-Ше фер, у 2004. го ди ни од укуп но 92 фа кул те та по слов не ад -
ми нис тра ци је на 72 уни вер зи те та су по сто ја ли одсе ци за кон тро линг. Осим
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тога, такође су по сто ја ли и неки ас пек ти кон тро лин га који су били по кри ве ни
не ким дру гим одсе ци ма. Анализом ових одсе ка дош ло се до ре зул та та да од
њих 72 само 15 по сто се од но си на чист кон тро линг, док је оста лих 85 по сто
по ве за но са не ким дру гим об лас ти ма. 

Кон тро линг може бити по ве зан са ве о ма раз ли чи тим ас пек ти ма. Кон тро -
линг се у на јвећој мери по ве зу је са ра чу но во дством, чак 36%, а за тим и са ре -
ви зи јом 13%. Раз вој кон тро лин га као на учне дис цип ли не и ње го ва при ме на
на уни вер зи те ти ма не мач ког го вор ног под руч ја по чи ње 1973. го ди не, када
Пе тер Хор ват осни ва нови одсек кон тро лин га на Тех нич ком уни вер зи те ту у
Да рмшта ту. Пос ле тога раз вој кон тро лин га као на учне дис цип ли не је ишао
врло спо ро, све до кра ја 1980. го ди не. На кон тога си ту а ци ја по чи ње брже да се
мења. У само не ко ли ко го ди на 14 одсе ка за кон тро линг је било фор ми ра но у
Источ ној Не мач кој, док је у За пад ној Не мач кој број дос ти гао чак 41. Овај по -
раст и про ме не у при ме ни кон тро лин га као на учне дис цип ли не у ве ли кој
мери су по ве за не са раз во јем кон тро лин га у прак си.

Анализом огла са за за пос ле ње од стра не Ве бе ра и Ше фе ра за пе ри од од
1949. до 1994. го ди не по ка за ло је зна ча јан по раст бро ја кон тро линг рад них
мес та, као и рад них мес та на слич ним по зи ци ја ма. Повећање при сут нос ти
кон тро лин га на уни вер зи те ти ма до ве ло је до повећања пуб ли ка ци ја о кон -
тро лин гу у ака дем ским члан ци ма у окви ру не мач ког го вор ног под руч ја.
Учешће чла на ка о кон тро лин гу кре та ло се између 4% и 6% у 1970. и 1980. го -
ди ни; тај број је удвос тру чен на про сеч них 12% по чет ком 1990. го ди не. По ред
уни вер зи те та и по слов них шко ла, уни вер зи те ти при ме ње них на ука одиг ра -
ли су зна чај ну уло гу у раз во ју кон тро лин га као са мос тал не на учне дис цип ли -
не. По чет ком 1971. го ди не про фе сор Елмар Ма jер је на Тех нич ком уни вер зи -
те ту у Да рмшта ту осно вао рад ну гру пу чија уло га је била об ука ад ми нис тра -
ци је из об лас ти кон тро лин га и ра чу но во дства на де пар тма ну Уни вер зи те та
при ме ње них на ука у Ко ло њу. Го ди не 1977. осно ван је и Одсек за кон тро линг и
ра чу но во дство на ис том уни вер зи те ту. До кра ја 1989. го ди не 34 од 40 уни вер -
зи те та при ме ње них на ука има ло је у окви ру сво јих ин сти ту ци ја одсек под на -
зи вом Ра чу но во дство и кон тро линг. 

2.1 Кон цеп ци је за раз вој кон тро лин га као на учне дис цип ли не

Мно ги фак то ри ути чу на раз вој кон тро лин га као те о риј ске дис цип ли не и
спе ци фич но је то да се кон тро линг раз ли чи то раз ви ја од зем ље до зем ље. То
по ти че од чи ње ни це да је сва ка зем ља, у скла ду са сво јим друш тве но-еко ном -
ским раз во јем, раз ви ла на свој на чин те о риј ски кон цепт кон тро лин га. Те о ри -
ја се де фи ни ше као сис тем тврдњи које опи су ју и об јаш ња ва ју фе но ме не у
прак си и које могу бити упот реб ље не за пред ик ци је будућег раз во ја. Кон тро -
лин гу су на рав но, по ред де фи ни са ног фе но ме на, по треб не и смер ни це за
прак су. Кон цеп ци је иг ра ју важ ну уло гу мос та између те о ри је и прак се, по став -
ља јући оквир који ће бити кон кре ти зо ван у прак си пред узећа, у за вис нос ти од 
спе ци фич нос ти усло ва по сло ва ња сва ког по је ди нач ног слу ча ја. До ми нан тна
ин сти ту ци ја кон тро ле ра на не мач ком го вор ном под руч ју јес те ра ни је спо ме -
ну та Међуна род на гру па за кон тро линг (IGC), за чије осни ва ње и раз уме ва ње
кон тро лин га је на јзас луж ни ји др Албрехт Дејл. Ова ин сти ту ци ја има ве ли ки
зна чај у об лас ти кон тро лин га, јер је дала сна жан доп ри нос хар мо ни за ци ји
кон цеп ци ја кон тро лин га и тер ми но ло ги је. Иде је ове гру пе могу бити про -
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нађене у кон цеп ци ја ма кон тро лин га, које су раз ви ли број ни уни вер зи тет ски
про фе со ри, међу ко ји ма су на јпоз на ти ји: Ма јер, Хор ват, Ве бер, Ше фер, Ку пер,
Хоф ман и оста ли. По се бан доп ри нос раз во ју кон тро лин га као на учне дис цип -
ли не на не мач ким уни вер зи те ти ма дао је проф. Јир ген Ве бер, који је омо гућио
је дан од на чи на гру пи са ња кон цеп ци ја са не мач ког го вор ног под руч ја пре ма
основ ном фо ку су сва ке од њих, а он под ра зу ме ва:
= кон тро линг ори јен ти сан на ин фор ми са ње;
= кон тро линг као кон тро ла ори јен ти са на на ре зул тат;
= кон тро линг као функ ци ја ко ор ди на ци је;
= кон тро линг као оси гу ра ње ра ци о нал нос ти управ ља ња.

Ране кон цеп ци је кон тро лин га фо ку си ра не су на ин фор ми са ње као суш ти -
ну кон тро лин га. Пре ма Хоф ма ну, кон тро линг је под ршка ме наџ мен ту кроз
ин фор ма ци је, од но сно као при куп ља ње, при пре ма ње и ко ор ди на ци ју ин фор -
ма ци ја како би оне биле упот реб љи ве од стра не ме на џе ра у усме ра ва њу по -
сло ва ња ка по став ље ним ци ље ви ма. У прак си одго вор нос ти кон тро ле ра иду
да ле ко из над ин фор ма циј ске функ ци је, те на тај на чин ова кон цеп ци ја, која
уско по ве зу је кон тро линг са ра чу но во дством, по кри ва само је дан део оно га
што кон тро линг за ис та пред став ља. 

Дру га рана кон цеп ци ја из јед на ча ва кон тро линг са кон тро лом ори јен ти са -
ном на ре зул тат, од но сно са кон стан тним усме ра ва њем ком па ни је ка ње ним
ци ље ви ма. За да так кон тро лин га сас то ји се у пре узи ма њу одго вор нос ти за
про фит, де фи ни са ног као циљ од стра не топ ме наџ мен та. Виђен на овај на чин, 
он пре ва зи ла зи ис кљу чи во ин фор ма ци о но-ори јен ти са ну одго вор ност ра чу -
но во дства. Фо кус кон тро лин га по чи ва на мо ни то рин гу и функ ци ји кон тро ле
које се кон стан тно при ла гођава ју но вим си ту а ци ја ма. Ова кон цеп ци ја за сно -
ва на је на по и ма њу ме наџ мен та као цик лу са управ ља ња. По чет ну тач ку про -
це са пред став ља де фи ни са ње ци ље ва ком па ни је и ње них је ди ни ца кроз про -
цес пла ни ра ња. По том сле ди праћење оства ре ња и поређење оства ре ног са
пла ни ра ним. Инфор ма ци је о евен ту ал ним одсту па њи ма могу бити упот реб -
ље не за из ме не у про це си ма, како би се ци ље ви ипак по стиг ли или за пре ис пи -
ти ва ње оправ да нос ти и ре ал нос ти план ских ве ли чи на.

Трећа гру па кон цеп ци ја види цен трал ни за да так кон тро лин га у ко ор ди -
на ци ји између раз ли чи тих под сис те ма ме наџ мен та. Хор ват ова кав сис тем ски
ба зи ран при ступ ар гу мен ту је под е лом сис те ма управ ља ња на пла ни ра ње и
кон тро лу на јед ној стра ни и снаб де ва ње ин фор ма ци ја ма на дру гој, што ства ра 
по тре бу за њи хо вом ко ор ди на ци јом од стра не кон тро лин га, који тако по ста је
трећи под сис тем ме наџ мен та. Ку пер раз ви ја сис тем ски при ступ, до да јући му
још два под сис те ма ме наџ мен та - орга ни за ци ју и ме наџ мент људ ских ре сур са. 
Пре ма ње го вом миш ље њу, за одго ва ра јући ниво ко ор ди на ци је не опход не су
адек ват на орга ни за ци о на струк ту ра и мо ти ва ци о ни сис тем. Кри ти ке овог
при сту па, пре све га, од но се се на не јас но де фи ни са не гра ни це између под сис -
те ма и на пре кла па ње за да та ка кон тро лин га са по слов ном ад ми нис тра ци јом,
од но сно на ства ра ње мета ме наџ мен та, што га уда ља ва од ње го вих из вор них
ак тив нос ти.

Ве бер и Ша фер раз ви ја ју нов при ступ пре ма ко јем је основ ни циљ кон тро -
лин га у оси гу ра ва њу ра ци о нал нос ти управ ља ња. Де фи цит у ра ци о нал нос ти
ме на џе ра може бити узро ко ван огра ни че њи ма спо соб нос ти и мо ти ва ци је.
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Основ на функ ци ја кон тро лин га јес те пре поз на ва ње де фи ци та уз ра ци о нал -
нос ти и на чи на на које се могу ре ду ко ва ти или ели ми ни са ти. Исти ау то ри раз -
ли ку ју три ни воа ра ци о нал нос ти: ра ци о нал ност ори јен ти са ну на ре зул тат,
ра ци о нал ност ори јен ти са ну на про це се и ра ци о нал ност ори јен ти са ну на им -
пу те. Упра во ова сав ре ме на кон цеп ци ја пред став ља пер спек ти ву из које се
кон тро линг да нас по смат ра.

На осно ву све га на ве де ног мо же мо из вес ти за кљу чак да се кроз ис то ри ју
кон цеп ци ја кон тро лин га и ње го во из уча ва ње као на учне дис цип ли не ме ња -
ло, али да ње го вом раз во ју ни ка ко није до шао крај. Оно што се пред виђа и о
чему се да нас на јви ше раз го ва ра у кру го ви ма струч ња ка из об лас ти кон тро -
лин га је ве ли ки ути цај који раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја већ сада има, а 
који ће тек има ти на кон тро линг. То ће ста ви ти кон тро ле ре пред нове за хте ве
који ће се те ме љи ти на све ефи кас ни јем при куп ља њу, све де таљ ни јем и ажур -
ни јем ана ли зи ра њу ин фор ма ци ја и до но ше њу пре циз ни јих, бржих и тач ни јих
одлу ка. Из тог раз ло га, тре ба ло би да буде јас но ко ли ко ће ова кон тро лер ска
веш ти на бити це ње на у будућнос ти.

2.2 Кон тро линг као на учна дис цип ли на 
у зем ља ма не мач ког го вор ног под руч ја у Евро пи

Истра жи ва ње је спро ве де но у три ев роп ске зем ље у ко ји ма је за бе ле же на
на јвећа при сут ност кон тро лин га на уни вер зи те ти ма. Ве о ма лако се може
уочи ти да је Не мач ка на јраз ви је ни ја зем ља, на јпре по бро ју уни вер зи те та, а
онда и по при сут нос ти кон тро лин га као на учне дис цип ли не. У Не мач кој по -
сто ји укуп но око 70 уни вер зи те та, а кон тро линг се као на учна дис цип ли на из -
уча ва на 56 уни вер зи те та. Не мач ка ујед но пред став ља зем љу са на јбо ље орга -
ни зо ва ним сис те мом из уча ва ња кон тро лин га. 

Уку пан број уни вер зи те та у Швај цар ској је 24, а број уни вер зи те та на ко ји -
ма се из уча ва кон тро линг је пет. Овде је слич на си ту а ци ја као и у Аустрији,
што се тиче при сут нос ти кон тро лин га као на учне дис и цип ли не. 

Раз вој ни пут кон тро лин га у Аустрији сли чан је оном у Не мач кој. У
Аустрији по сто је укуп но 23 држав на уни вер зи те та и 11 при ват них, што је
укуп но 34 уни вер зи те та. Кон тро линг се као на учна дис цип ли на про уча ва на
шест уни вер зи те та. Кон тро линг се у Аустрији из уча ва на уни вер зи те ти ма у:
Гра цу, Кла ген фур ту, Инсбру ку, Бечу и Лин цу. На не ким уни вер зи те ти ма по -
сто је кон тро линг де пар тма ни, док се на дру ги ма из уча ва у окви ру де пар тма -
на за еко но ми ју, ме наџ мент или ра чу но во дство. 

2.3 Кон тро линг као на учна дис цип ли на 
у Срби ји, Хрват ској и Сло ве ни ји

Сем по ме ну тих за пад них зе ма ља, кон тро линг је као на учна дис цип ли на
афир ми сан и у зем ља ма на шег на јбли жег окру же ња. У Хрват ској је кон тро -
линг као на учна дис цип ли на афир ми сан на Еко ном ском фа кул те ту у Заг ре бу,
за хва љу јући ви зи ји проф. др Ни џа ре Осма на гић-Бе де ник, која је школ ске
1993/94. го ди не по че ла да из во ди на ста ву из об лас ти кон тро лин га. У Хрват -
ској се кон тро линг из уча ва на Еко ном ском фа кул те ту у Ри је ци и Фа кул те ту за
ту ри зам и хо те ли је рство у Опа ти ји. Пос лед њих не ко ли ко го ди на об ласт кон -
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тро лин га се из уча ва и на више при ват них фа кул те та у Хрват ској. У Сло ве ни ји
је кон тро линг као на учна дис цип ли на афир ми сан за хва љу јући проф. др Фран -
цу Ко лет ни ку са Еко ном ског фа кул те та у Љуб ља ни. У Срби ји се ма те ри ја кон -
тро лин га из уча ва у окви ру пред ме та Управ љач ко ра чу но во дство на основ -
ним сту ди ја ма свих држав них уни вер зи те та. На еко ном ском фа кул те ту у Бе -
ог ра ду се од 2006. го ди не на мас тер сту ди ја ма из во ди на ста ва из пред ме та
Стра те гиј ски кон тро линг. На фа кул те ту тех нич ких на ука у Но вом Саду кон -
тро линг се из уча ва на стру ков ним спе ци ја лис тич ким сту ди ја ма од школ ске
2005/06. го ди не.

3. Кон тро линг у по слов ној прак си у Срби ји

Број на те о риј ска и ем пи риј ска ис тра жи ва ња доп ри но се упоз на ва њу кон -
тро лин га и ње го вих спе ци фич нос ти у по је ди ним зем ља ма. Пи та ње које се по -
став ља ис тра жи ва чи ма гла си: Како се одви ја при хва та ње кон тро лин га у по -
слов ној прак си у Срби ји? Ко ли ко је за ступ љен и које де тер ми нан те одређују
ње гов по ло жај? Ко ли ко дуго по сто ји кон тро линг у на шим орга ни за ци ја ма и
ко је био ини ци ја тор увођења кон тро лин га? Ко ли ко осо ба ради у одсе ку за
кон тро линг и који је ниво њи хо вог об ра зо ва ња? Коме је под ређен, а коме над -
ређен? Пос то је ли стан дар дни за да ци кон тро лин га, стан дар дни инстру мен ти 
који се ко рис те? Доп ри но си ли кон тро линг ефи кас нос ти по сло ва ња? Ова и
дру га пи та ња била су под сти цај за ис тра жи ва ње кон тро лин га у домаћој по -
слов ној прак си.

3.1. Ци ље ви и ме то де ис тра жи ва ња

Основ ни циљ по кре та ња ем пи риј ског ис тра жи ва ња био је да упоз на мо
ниво тре нут ног раз во ја кон тро лин га у по слов ној прак си у Срби ји и да иден ти -
фи ку је мо чи ни о це који ути чу на ниво раз во ја и ефи кас ност кон тро лин га.
Истра жи ва ње је урађено на осно ву упит ни ка који је осмис ли ла проф. др Ни џа -
ра Осма на гић-Бе де ник и који је пре тход но спро ве ден у Хрват ској, 2001. и
2007. го ди не. 

Хи по те зе ис тра жи ва ња ре ал нос ти кон тро лин га у орга ни за ци ја ма у Срби -
ји су сле деће:
= кон тро линг као функ ци ја и ин сти ту ци ја по сто ји у ве ли ким орга ни за ци -

ја ма у Срби ји;
= пре тпос тав ља се снаж на веза између ин сти ту ци о нал ног ас пек та кон тро -

лин га и пла на и ана ли зе;
= кон тро линг је функ ци о нал но усме рен пре ма опе ра тив ном управ ља њу.
= у инстру мен тал ном смис лу до ми ни ра ју инстру мен ти опе ра тив ног

управ ља ња;
= раз вој кон тро лин га у домаћој по слов ној прак си пра ти прав це ње го вог

раз во ја у по слов ној прак си раз ви је них тржиш них при вре да, пре све га у
смис лу веће при хваћенос ти, шире за ступ ље нос ти, те ши ре ња ње го вих
по је ди них ас пе ка та.

Истра жи ва ње у вези са ре ал ношћу кон тро лин га у Срби ји спро ве де но је у
пе ри о ду од сеп тем бра до де цем бра 2015. го ди не. Упит ник се сас то јао од 30 за -
тво ре них пи та ња и понуђених одго во ра на бра ја ња и ин тен зи те та.
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3.2. Узо рак ис тра жи ва ња

Адекватан из бор узор ка пред став ља по се бан про блем ис тра жи ва ња.
Наша паж ња фо ку си ра на је на орга ни за ци је за које се уз ви со ку ве ро ват ноћу
пре тпос тав ља ло да у сво јој орга ни за ци о ној струк ту ри има ју кон тро линг.
Истра жи ва ња у ев роп ском про сто ру по ка за ла су како ве ли ке орга ни за ци је и
орга ни за ци је кћери стра них ве ли ких орга ни за ци ја по пра ви лу има ју кон тро -
линг у ин сти ту ци о нал ном смис лу (Osmanagi}-Bedenik, 2007, 362–368). У спро -
ве де ном ис тра жи ва њу у Срби ји узо рак је би ран на осно ву Ре гис тра сред њих и
ве ли ких пред узећа, има јући у виду да смо по ку ша ли да ис тра жи мо ста ње кон -
тро лин га у по слов ној прак си пред узећа која оства ру ју на јвећи про мет, као и
ре но ми ра них пред узећа. Обли ко ва ли смо узо рак од 180 орга ни за ци ја и по сла -
ли упит ник на њи хо ве ад ре се. Истра жи ва ње је тра ја ло од октоб ра до де цем -
бра 2015. го ди не. До кра ја де цем бра при ми ли смо укуп но 87 ис пу ње них ан -
кет них упит ни ка (сто па по враћаја од 48,3% смат ра се из узет но по вољ ном).
Овим пу тем из ра жа ва мо за хвал ност за ак тив ну под ршку и раз уме ва ње струч -
ња ци ма из по слов не прак се који су се одаз ва ли на шој мол би и учес тво ва ли у
ис тра жи ва њу. 

У на ред ном делу рада при ка заћемо рад ну вер зи ју ис тра жи ва ња спро ве де -
ног у Срби ји од сеп тем бра до де цем бра 2015. го ди не. Ком па ра тив на ана ли за
ста ња кон тро лин га у Срби ји и Хрват ској биће за врше на у на ред ном пе ри о ду и
пред став ље на као за јед нич ко ис тра жи ва ње Фа кул те та тех нич ких на ука из
Но вог Сада и Еко ном ског фа кул те та из Заг ре ба.

3.3 Анализа ре зул та та ем пи риј ског ис тра жи ва ња

Струк ту ра де лат нос ти орга ни за ци ја у узор ку при ка за на је на Гра фи ко ну 1.
Гра фи кон 1 - Струк ту ра де лат нос ти орга ни за ци ја у узор ку

Из та бе ле је вид љи во да је у ис тра жи ва њу ин дус три ја за ступ ље на са 42
пред узећа (48%), услуж на са 38 (44%) и 7 (8%) трго вин ских. У раз ви је ним
тржиш ним при вре да ма кон тро линг се по чео раз ви ја ти у под руч ју про из вод -
ње, а за тим се на ста вио раз ви ја ти и у дру гим под руч ји ма услу га, на ро чи то
трго ви не и бан кар ских услу га. Анализа ре зул та та ис тра жи ва ња у Срби ји ука -
зу је да се узо рак може смат ра ти реп ре зен та тив ним, с об зи ром на за ступ ље -

176  Ра чу но во дство 1/2016



ност по је ди них де лат нос ти. Ве ли чи на орга ни за ци је је сле дећа ка рак те рис ти -
ка на осно ву које се може го во ри ти о зна ча ју кон тро лин га у одређеној зем љи.
У на шем је ис тра жи ва њу 2015. го ди не у узор ку, пре ма бро ју за пос ле них, за -
ступ ље но 75% ве ли ких орга ни за ци ја. Ори јен ти шући се на ве ли ке орга ни за -
ци је, оче ки ва ли смо већу ве ро ват ност по сто ја ња сек то ра за кон тро линг него у 
сред њим или ма лим орга ни за ци ја ма. С об зи ром на ста рост орга ни за ци ја у
узор ку су на јзас туп ље ни је оне које у Срби ји по слу ју до 30 го ди на (41%), за тим
сле де орга ни за ци је ста ре из над 50 го ди на (31%), а орга ни за ци је млађе од 10
го ди на чине 28% узор ка.

Сле деће пи та ње од но си ло се на ис тра жи ва ње по сто ја ња кон тро лин га у
орга ни за ци ји у ин сти ту ци о нал ном смис лу. Одго вор на то пи та ње при ка зан је
на Гра фи ко ну 2.

Гра фи кон 2 - Пос то ја ње кон тро лин га у ин сти ту ци о нал ном смис лу

Истра жи ва ње је по ка за ло да је само 32% ан ке ти ра них орга ни за ци ја има ло 
кон тро линг у ин сти ту ци о нал ном об ли ку це ли не. Ре зул та ти, ипак, охраб ру ју
и до ка зу ју како и у на шим усло ви ма по сло ва ња кон тро линг по ла ко до би ја све
већи зна чај.

Иден ти фи ка ци ја ин сти ту ци о нал не ди мен зи је кон тро лин га об ухва та ла је
пи та ња о ста рос ти оде ље ња за кон тро линг, под сти ца ји ма за ње го во увођење,
ве ли чи ни оде ље ња и ње го вог хи је рар хиј ског по ло жа ја у орга ни за ци ји. На пи -
та ње о ста рос ти оде ље ња за кон тро линг ис пи та ни ци су одго во ри ли као на
Гра фи ко ну бр. 3.

Гра фи кон 3 - Ста рост оде ље ња за кон тро линг
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Истра жи ва ње је по ка за ло да се ради о мла дој по слов ној функ ци ји: 23%
орга ни за ци ја је уво ди ло кон тро линг, а тамо где је уве ден по сто јао је у 14%
слу ча је ва до на јви ше три го ди не, док је 48% орга ни за ци ја има ло кон тро линг
дуже од че ти ри го ди не. Ова кав под а так све до чи о томе како је кон тро линг и у
на шим орга ни за ци ја ма пре поз нат као функ ци ја која по ма же бржем и бо љем
при ла гођава њу уну тар њим и спољ ним про ме на ма и по ста је део по слов не
прак се у домаћој, а не само стра ној по слов ној прак си.

У ана ли зи ис тра жи ва ња где су ис пи та ни ци одго ва ра ли на пи та ње ко тре -
ба да под сти че увођење кон тро лин га у њи хо ва пред узећа дош ло се до сле -
дећих под а та ка (Гра фи кон 4).

Гра фи кон 4 - Пре теж ни ути цај на увођење кон тро лин га

Инте ре сан тан је под а так да 2% ис пи та ни ка у Срби ји смат ра да би за пос ле -
ни тре ба ло да буду ини ци ја то ри за увођење кон тро лин га у пред узећима. По -
да так ука зу је на то да би кон тро линг тре ба ло да буде упо ре до афир ми сан као
на учна и као прак тич на дис цип ли на - као на учна дис цип ли на још увек није
пре поз нат у Ре пуб ли ци Срби ји. Ова тврдња може се по ткре пи ти и чи ње ни цом
да се кон тро линг из уча ва само на јед ном фа кул те ту у Срби ји. До лас ком стра -
ног ка пи та ла не мења се само влас нич ка струк ту ра, већ и по слов на кул ту ра
коју до но се ин вес ти то ри са раз ви је них тржиш та где се кон тро линг из уча ва
од 60-их го ди на про шлог века; мења се и свест о не опход нос ти кон тро лин га у
пред узећима у Срби ји. Сва ка ко је за по хва лу под а так да је код 46% пред узећа
ан ке ти ра них о увођењу кон тро лин га ини ци ја ти ва по тек ла од ме наџ мен та
орга ни за ци је.

По да так о томе коме ме на џер кон тро лин га тре ба да буде одго во ран
већина ис пи та ни ка је рек ла ме наџ мен ту пред узећа 36%, док 35% ис пи та ни ка
смат ра да би тре ба ло да је одго во ран ру ко во дству фи нан си ја и 16% ру ко во -
дству служ бе ра чу но во дства. Ука зу је на то да за пос ле ни у овим пред узећима
још не ма ју јас ну свест о томе шта кон тро линг ради и коме тре ба да одго ва ра. 

Анализа је по ка за ла да пред узећа која има ју оде ље ње за кон тро линг за -
пош ља ва ју не до во љан број са рад ни ка, што је при ка за но на Гра фи ко ну бр. 5.
Око 38% пред узећа која има ју кон тро линг има ју јед ног за пос ле ног, што сва ка -
ко не доп ри но си ква ли те ту рада оде ље ња за кон тро линг. Пре ду зећа која за -
пош ља ва ју пет и више за пос ле них у кон тро лин гу за ступ ље на су са 19%, што
по тврђује пре тход не тврдње да кон тро линг има будућност у пред узећима
која по слу ју на тржиш ту у Ре пуб ли ци Срби ји.
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Гра фи кон 5 - По да так о бро ју за пос ле них у оде ље њу за кон тро линг

Овој ана ли зи ис тра жи ва ња тре ба до да ти да су у оде ље њу кон тро лин га у
по смат ра ним пред узећима за ступ ље ни ква ли тет ни и об уче ни за пос ле ни, јер
око 79% за пос ле них су ви со ко струч ни, чак 6% по се ду је дип ло му ма гис тар -
ских, од но сно док тор ских сту ди ја. По раст ни воа ква ли фи ка ци о не струк ту ре
осо ба за пос ле них у кон тро лин гу до ка зу је по раст ни воа зна ња у овом под руч -
ју, чиме се ин ди рек тно до ка зу је и по раст важ нос ти кон тро лин га као струч не
помоћи ме наџ мен ту, као што је при ка за но на Гра фи ко ну 6.

Гра фи кон 6 - Ква ли фи ка ци о на струк ту ра за пос ле них 
у оде ље њу за кон тро линг

Сва ова ис тра жи ва ња би била уза луд на и не пот реб на, ако кон тро линг не
доп ри но си успеш нос ти по сло ва ња пред узећа која га има ју. На и ме, увођење и
при ме на кон тро лин га има ју сво је оправ да ње само уко ли ко ова функ ци ја доп -
ри но си успеш нос ти по сло ва ња орга ни за ци је. Једно од бит них пи та ња у овом
ис тра жи ва њу је било упра во доп ри нос кон тро лин га по сло ва њу пред узећа
(Гра фи кон 7). Иако се од кон тро лин га оче ку је доп ри нос ефек тив нос ти и ефи -
кас нос ти по сло ва ња, овде је због по јед нос тав ље ња у фо ку су био само доп ри -
нос успеш нос ти. 
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Гра фи кон 7 - Доп ри нос кон тро лин га успеш нос ти по сло ва ња

Анализа по ка зу је да 84% ана ли зи ра них пред узећа у Срби ји смат ра да кон -
тро линг доп ри но си успеш нос ти по сло ва ња. Овак ва струк ту ра одго во ра ис пи -
та ни ка го во ри о томе да је кон тро линг не опхо дан већини пред узећа. Трош ко -
ви увођења и по сло ва ња кон тро лин га у пред узећима су мно го мањи него ко -
рист коју ово оде ље ње до но си. 

Зак љу чак

Циљ овог члан ка био је да саг ле да ва ње прак тич не при мен љи вос ти и ко -
рис ти од им пле мен та ци је кон тро лин га пре све га у по слов ној прак си у Срби ји,
са по себ ним освртом на раз вој кон тро лин га као на учне дис цип ли не и мо -
гућност ње го ве при ме не у по слов ној прак си. 

На осно ву те о риј ских и прак тич них ис кус та ва у при ме ни кон тро лин га
може се рећи да је по траж ња за услу гом кон тро лин га већа у криз ним вре ме -
ни ма, као што је вре ме у коме тре нут но жи ви мо. Све више људи жели да саз на
више о кон тро лин гу, тако да се може рећи да по сто ји ди рек тна веза између
тре нут не гло бал не еко ном ске кри зе и по рас та ин те ре со ва ња за услу гу кон -
тро лин га на гло бал ном тржиш ту. Основ ни за да так кон тро лин га јес те да ме -
наџ мен ту по слу жи као сво је врсни еко ном ски на ви га тор који би тре ба ло да
об ез бе ди да брод који се зове пред узеће оства ри про фит не ци ље ве. Да би ис -
пу нио на ве де ни за да так кон тро лер или кон тро лер ка мора да буде си гу ран да
има орга ни за ци о ну и оста лу помоћ ме наџ мен та.

Кон тро линг се као на учна дис цип ли на афир ми сао у зем ља ма не мач ког го -
вор ног под руч ја, пре све га у: Не мач кој, Аустрији и Швај цар ској. На осно ву ана -
ли зе струч не ли те ра ту ре ви де ли смо да се кон тро линг као на учна дис цип ли -
на из уча ва на пре ко 130 ка тед ри у тим зем ља ма и да је кроз више од че ти ри де -
це ни је из уча ва ња на тим ин сти ту ци ја ма афир ми сан као ака дем ска дис цип ли -
на. У Хрват ској и Сло ве ни ји кон тро линг је афир ми сан као на учна дис цип ли на.
У Срби ји се об ласт кон тро лин га из уча ва на свим држав ним уни вер зи те ти ма у
окви ру пред ме та Управ љач ко ра чу но во дство. 

Што се тиче прак тич ног ис тра жи ва ња спро ве де ног са ци љем саг ле да ва ња 
могуће при ме не кон тро лин га у по слов ној прак си у Срби ји, спро ве де но је ис -
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тра жи ва ње од сеп тем бра до де цем бра 2015, на осно ву 87 ис пу ње них ан ке та,
од но сно до би је них одго во ра из 70 раз ли чи тих орга ни за ци ја. Осврнућемо се
на на јваж ни је де ло ве.

На осно ву до би је них под а та ка и њи хо ве ана ли зе може се ко мен та ри са ти
да је од при стиг лих ан ке та ин дус три ја била за ступ ље на са 48%, услуж на пред -
узећа са 44% и трго вин ска пред узећа са 8%. Пре ов лађују ин дус триј ска пред -
узећа, у ко ји ма је кон тро линг и на јзас туп ље ни ји, што је у скла ду и са те о риј -
ским и прак тич ним ис кус тви ма при ме не кон тро лин га у зем ља ма не мач ког
го вор ног под руч ја. Истра жи ва ње је по ка за ло да је само 32% ан ке ти ра них
орга ни за ци ја има ло кон тро линг у ин сти ту ци о нал ном об ли ку це ли не. Ре зул -
та ти, ипак, охраб ру ју и до ка зу ју како и у на шим усло ви ма по сло ва ња кон тро -
линг по ла ко до би ја све већи зна чај.

Сва ка ко је за по хва лу под а так да је у 46% ан ке ти ра них пред узећа за
увођење кон тро лин га ини ци ја ти ва по тек ла од ме наџ мен та орга ни за ци је, за -
тим 18% од ма тич них кућа, 2% ан ке ти ра них одго во ри ло да је ини ци ја ти ва по -
тек ла од оста лих за пос ле них у орга ни за ци ји.

Истра жи ва ње је даље по ка за ло да се ради о мла дој по слов ној функ ци ји:
23% орга ни за ци ја је уво ди ло кон тро линг, а тамо где је уве ден по сто јао је у
14% слу ча је ва до на јви ше три го ди не, док је 48% орга ни за ци ја има ло кон тро -
линг дуже од че ти ри го ди не. Ова кав под а так нам го во ри о томе како је кон -
тро линг и у на шим орга ни за ци ја ма пре поз нат као функ ци ја која по ма же
бржем и бо љем при ла гођава њу унут раш њим и спољ ним про ме на ма и по ста је
део по слов не прак се у домаћој, а не само стра ној по слов ној прак си.

Анализа је по ка за ла да пред узећа која има ју оде ље ње за кон тро линг за пош -
ља ва ју и не до во љан број са рад ни ка. Око 38% пред узећа, која има ју кон тро линг,
има ју јед ног за пос ле ног, што сва ка ко не доп ри но си ква ли те ту рада оде ље ња за
кон тро линг. Међутим, пред узећа која за пош ља ва ју пет и више за пос ле них у кон -
тро лин гу за ступ ље на су са 19%, што по тврђује пре тход не тврдње да кон тро линг
има будућност у пред узећима која по слу ју на тржиш ту у Ре пуб ли ци Срби ји.

Охраб ру је под а так да 84% орга ни за ци ја, које су по пу ни ле упит ник, смат ра 
да кон тро линг доп ри но си успеш нос ти по сло ва ња, што ука зу је на то да је кон -
тро линг не опхо дан већини пред узећа. 

Саг ле да ва њем кон тро лин га, као на учне и прак тич не дис цип ли не, смат ра -
мо да би у на ред ном пе ри о ду струч на удру же ња по пут Са ве за ра чу но вођа и
ре ви зо ра Срби је тре ба ло да омо гуће ње го ву бржу афир ма ци ју у по слов ној
прак си, орга ни за ци јом еду ка ци је из об лас ти кон тро лин га. 
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Др Ива на 
МЕДВЕД*

Зна чај орга ни зовања 
и функ ци о ни са ња сег мен тног 

фи нан сиј ског из веш та ва ња

Ре зи ме
Сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње не опход но је за успеш но функ ци о ни са ње
сав ре ме ног по сло ва ња ради оства ри ва ња трај них кон ку ре нтских пред нос ти
ен ти те та. Уко ли ко је бла гов ре ме но, ре ал но и ква ли тет но, об ез беђује веће
шан се да се адек ват но оце не при ро да и фи нан сиј ски ефек ти по слов них ак тив -
нос ти сег ме на та по сло ва ња и ен ти те та у це ли ни од стра не ек стер них и ин -
тер них ко рис ни ка фи нан сиј ских из веш та ја.
Актуелно је раз мат ра ње нор ма тив не ре гу ла ти ве, у домаћим и међуна род ним окви ри -
ма, ко јом се уређује об ласт ек стер ног сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња и из уча -
ва, те о риј ски и прак тич но, с ас пек та про фит них и ин вес ти ци о них цен та ра. Зна чај но је 
и из уча ва ње ком плек снос ти ин тер ног сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња, као по -
узда не и си гур не под ло ге за до но ше ње одређених по слов них одлу ка.
Ефи кас но функ ци о ни са ње и ква ли тет но ек стер но и ин тер но сег мен тно фи нан -
сиј ско из веш та ва ње под ра зу ме ва адек ват ну орга ни за ци ју ра чу но во дстве ног ин -
фор ма ци о ног сис те ма и об ра чу на трош ко ва сег ме на та по сло ва ња у ен ти те ту, а
услов ље но је врстом и ста ту сом сег ме на та по сло ва ња и по тре ба ма сег мен тног
фи нан сиј ског из веш та ва ња ек стер ног и ин тер ног ка рак те ра.
По ла зећи од на ве де ног, основ ни циљ рада је саг ле да ва ње зна ча ја и уло ге сег мен -
тног фи нан сиј ског из веш та ва ња и ука зи ва ње на то да по бољ ша њем ква ли те та 
ек стер ног и ин тер ног сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња може да се унап -
ре ди по узда ност и ин фор ма тив на сна га фи нан сиј ских из веш та ја и по бољ ша фи -
нан сиј ско из веш та ва ње ен ти те та у це ли ни.
Кључ не речи: сег мен ти по сло ва ња, фи нан сиј ско из веш та ва ње, ра чу но во -
дстве на ре гу ла ти ва.

УДК 006.44:657.2
658.14.011.1

Прег лед ни на учни рад

*) Еко ном ски фа кул тет у Су бо ти ци, Уни вер зи тет у Но вом Саду, е-mail: ivana@ef.uns.ac.rs
Прим ље но: 16.03.2016. Прих ваћено: 25.04.2016.



Увод

Фи нан сиј ски из веш та ји се сас тав ља ју и об јав љу ју у сврху об ез беђива ња
ре ле ван тних, по узда них, пра вов ре ме них и зна чај них ин фор ма ци ја за све ко -
рис ни ке фи нан сиј ских из веш та ја. Ква ли та тив на сво јства која се оче ку ју од
фи нан сиј ског из веш та ва ња опште на ме не, од но сно фи нан сиј ског из веш та ва -
ња за ен ти тет у це ли ни, оче ку ју се и од фи нан сиј ског из веш та ва ња по сег мен -
ти ма по сло ва ња. Фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња (сег -
мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње) спе ци фич на је фор ма фи нан сиј ског из -
веш та ва ња за ен ти тет у це ли ни, уз раш чла ња ва ње ен ти те та и об е ло да њи ва -
ње ин фор ма ци ја о сегментима пословања. 

Фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња пред мет је ис тра жи -
ва ња на учних и струч них на пи са но ви јег да ту ма, јер се ње го ва по ја ва ве зу је за
сре ди ну два де се тог века, на ро чи то у кон тек сту хар мо ни за ци је и кон вер ген -
ци је сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња и унап ређења у функ ци ји по бољ -
ша ња пер фор ман си по сло ва ња де ло ва и це ли не ен ти те та. Дак ле, сег мен тно
фи нан сиј ско из веш та ва ње је мла да дис цип ли на, која је на ста ла и не пре кид но
се раз ви ја за по тре бе успеш ног функ ци о ни са ња сав ре ме ног по сло ва ња.
Успеш но сав ре ме но по сло ва ње у усло ви ма гло ба ли за ци је по сло ва ња, ин тер -
на ци о на ли за ци је тржиш та, ка пи та ла, људи и зна ња, под ра зу ме ва по сти за ње
трај них (одржи вих) кон ку ре нтских пред нос ти у сврху рас та, раз во ја и опстан -
ка ен ти те та на тржиш ту. Про ме не при вред ног и друш тве ног окру же ња, про -
ме не орга ни за ци о не струк ту ре и ве ли чи не ен ти те та, про ме не њи хо ве прав не
фор ме, про ши ре ње ле пе зе ци ље ва по сло ва ња који се, уз до бит ни циљ, желе
оства ри ти, не ми нов но су усло ви ли усме ра ва ње паж ње на успеш ност по сло ва -
ња свих орга ни за ци о них де ло ва ен ти те та. У так вим окол нос ти ма ен ти те ти,
ува жа ва јући по тре бе тржиш та, не опход ност опстан ка на тржиш ту, рас та, раз -
во ја и има јући у виду оства рењe кон ку ре нтских пред нос ти, не пре кид но при -
ла гођава ју и унап ређују по слов не пер фор ман се и орга ни за ци о не спе ци фич -
нос ти. Нај чешће се, по смат ра но с орга ни за ци о ног и управ љач ког ас пек та,
при сту па унап ређењу управ ља ња, одлу чи ва ња, кон тро ле и мотивације на
свим управљачким нивоима ентитета. Како је врховни менаџмент, по пра ви -
лу, удаљен од пословних операција на нижим организационим ни во и ма,
неопходан је процес дивизионализације и/или децентрализације ентитета, у
сврху повећања ефикасности управљања, одлучивања и мо ти ва ци о н их ме ха -
ни за ма. 

Изград ња адек ват ног ра чу но во дстве но-ин фор ма ци о ног сис те ма, који
под ра зу ме ва пла ни ра ње, праћење и кон тро лу оства ре ња по орга ни за ци о ним
де ло ви ма ен ти те та, про це ну успеш нос ти ме на џе ра орга ни за ци о них де ло ва, и 
по том осно ву из веш та ва ње јес те про цес који пра ти успос тав ља ње ди ви зи о -
на ли зо ва не и/или де цен тра ли зо ва не орга ни за ци о не струк ту ре. Фи нан сиј ско 
из веш та ва ње по ужим орга ни за ци о ним де ло ви ма, раз ли чи тим по врсти и ста -
ту су, има зна чај ну ин фор ма ци о ну уло гу у оства ри ва њу ци ље ва де ло ва и це ли -
не ен ти те та. Нај зад, то ће се одра зи ти на оче ки ва ња и одлу ке ин вес ти то ра, по -
тен ци јал них ин вес ти то ра, по ве ри ла ца, али и дру гих за ин те ре со ва них стеј -
кхол де ра. 
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Адекватно фи нан сиј ско из веш та ва ње по сегментима пословања важно је
за екстерне и за интерне кориснике рачуноводствених информација. Ова
проблематика је актуелна и проучава се и због:
= уске по ве за нос ти са фор ми ра њем ра чу но во дстве них цен та ра одго вор -

нос ти у де цен тра ли зо ва ним орга ни за ци о ним струк ту ра ма, 
= ме ре ња оства ре них пер фор ман си у цен три ма одго вор нос ти и 
= унап ређења ин фор ма тив них и кон трол них могућнос ти и ме ха ни за ма

ра чу но во дстве ног из веш та ва ња за пе ри о де краће од по слов не го ди не у
функ ци ји, пре све га, опе ра тив ног по слов ног одлу чи ва ња и сти му ла тив -
ног на грађива ња ме на џе ра (ру ко во ди ла ца) сег ме на та по сло ва ња.

1. Обе леж ја сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња

Фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња под ра зу ме ва пла ни -
ра ње, ра чу но во дстве ни об ухват по слов них транс акција, кон тро лу из врше ња,
утврђива ње ре зул та та и ком по нен ти ре зул та та по ужим орга ни за ци о ним де -
ло ви ма ен ти те та. Прет пос тав ља из грађен адек ва тан ра чу но во дстве ни ин -
фор ма ци о ни сис тем, који об је ди њу је фи нан сиј ско и управ љач ко ра чу но во -
дство са об ра чу ном трош ко ва у функ ци ји де цен тра ли зо ва ног фи нан сиј ског
из веш та ва ња. Ква ли тет из веш та ва ња по сег мен ти ма по сло ва ња захтева исте
квалитативне карактеристике које се очекују од квалитетног званичног
финансијског извештавања.

Ци ље ви фи нан сиј ског из веш та ва ња по сег мен ти ма по сло ва ња у функ ци ји 
су ис пу ње ња ин фор ма тив них по тре ба ин тер них и ек стер них ко рис ни ка ра чу -
но во дстве них ин фор ма ци ја о сегментима пословања кроз:
= утврђива ње (не)успеш нос ти по сло ва ња сег ме на та и њи хо вог доп ри но са 

(не)успе ху це ли не ен ти те та;
= пла ни ра ње и кон тро лу трош ко ва, при хо да, ре зул та та, од но сно праћење,

пре све га, еко но мич нос ти и про фи та бил нос ти сег ме на та,
= мо ти ви са ње ме на џе ра и за пос ле них на оства ри ва ње ци ље ва ен ти те та

кроз оства ре ње ци ље ва сег ме на та;
= ис пу ње ње за хте ва по ве за них са ко му ни ци ра њем и ин фор ми са њем

између сег ме на та и/или сег ме на та и управ љач ког врха ен ти те та;
= праћење из врше ња и на ста лих одсту па ња за по тре бе утврђива ња одго -

вор нос ти за (не)успех у по сло ва њу сег ме на та и дру го.
Сис тем фи нан сиј ског из веш та ва ња по сег мен ти ма по сло ва ња усме рен је,

дак ле, на из веш та ва ње ин тер ног и ек стер ног ка рак те ра и у скла ду са тим има
раз ли чи те об ли ке фи нан сиј ских инстру ме на та и ме ри ла, као и ци ље ва ко ји ма
слу жи. У ту сврху, у ен ти те ту је зна чај но пи та ње адек ват не орга ни за ци о не
фор ме ана ли тич ки раз ви је ног об ра чу на трош ко ва и ре зул та та по ужим орга -
ни за ци о ним де ло ви ма – сег мен ти ма за које се ре зул тат пла ни ра, пра ти ње го -
во оства ре ње, о томе из веш та ва и ве зу је за одго вор ност. Аналитички раз ви јен 
об ра чун трош ко ва и ре зул та та за сег мен те по сло ва ња ди рек тно за ви си од ве -
ли чи не ен ти те та, типа орга ни за ци о не струк ту ре и при вред не гра не у ко јој ен -
ти тет по слу је. 

И. МЕДВЕД, ЗНАЧАЈ ОРГАНИЗОВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА 
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Због тога, у сврху оце не оправ да нос ти из град ње ана ли тич ки раз ви је ног об -
ра чу на трош ко ва за сег мен те по сло ва ња, зна чај но је раз мат ра ти сле дећа пи та ња:
= да ли се ради о ве ли кој орга ни за ци ји (јер код мно гих ве ли ких де цен тра -

ли зо ва них орга ни за ци ја би ме ре ње и из веш та ва ње о ре зул та ти ма ужих
орга ни за ци о них де ло ва било не оствар љи во без ана ли тич ки раз ви је ног
об ра чу на трош ко ва и ре зул та та по ужим орга ни за ци о ним де ло ви ма);

= да ли је у пи та њу функ ци о нал на, ди ви зи о нал на, мат рич на или нека дру -
га орга ни за ци о на струк ту ра, што се одра жа ва на из бор сег ме на та по сло -
ва ња који се фор ми ра ју и за које се из веш та ва (пре све га, мис ли се на
трош ков не, при ход не, про фит не и ин вес ти ци о не цен тре, али и гру пе
про из во да, про из во де, ге ог раф ска под руч ја и дру го);

= да ли се ради о про из вод ној, услуж ној или трго вин ској орга ни за ци ји,
што се одра жа ва на ме то до лош ки по сту пак об ра чу на трош ко ва и кал ку -
ла ци је у сег мен ти ма по сло ва ња;

= које ка те го ри је ре зул та та се мере и ис ка зу ју (раш чла њи ва ње оства ре ног
ре зул та та по себ но је зна чај но за из ра ду ин тер них из веш та ја о пер фор -
ман са ма, уз могућност ко ришћења раз ли чи тих фи нан сиј ских и не фи -
нан сиј ских ме ри ла пер фор ман си и дру го);

= али и дру га пи та ња од зна ча ја за об ра чун трош ко ва сег ме на та по сло ва -
ња у кон крет ном ен ти те ту.

Инфор ма ци је о сег мен ти ма по сло ва ња су ква ли та тив не и кван ти та тив не
при ро де и под ра зу ме ва ју следећа обелодањивања:
= фак то ри који се ко рис те за иден ти фи ка ци ју сег ме на та по сло ва ња;
= иден ти фи ко ва ни сег мен ти по сло ва ња о ко ји ма се из веш та ва (из веш тај -

ни сег мен ти);
= врсте про из во да и услу га за сва ки сег мент по сло ва ња;
= осно ва орга ни за ци је (да ли су то про из вод не ли ни је, ге ог раф ска под руч ја, гру -

пе про из во да или услу га, ра чу но во дстве на под руч ја одго вор нос ти и дру го); 
= при хо ди од ек стер них ку па ца;
= при хо ди и рас хо ди ка ма та;
= сре дства и об а ве зе по сег мен ти ма по сло ва ња;
= деп ре си ја ци ја и амор ти за ци ја;
= до би так или гу би так; и дру го.

Ове и друге ин фор ма ци је о имо ви ни, об а ве за ма, до бит ку и гу бит ку сва -
ког сег мен та по сло ва ња, о оства ре ним при хо ди ма од про да је по про из во -
ди ма, гру па ма про из во да, по ге ог раф ским об лас ти ма или по је ди ним куп -
ци ма об ез беђује фи нан сиј ско ра чу но во дство и об ра чун трош ко ва и учи на -
ка ен ти те та. 

Сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње зна чај но је за ек стер не и ин тер не
ко рис ни ке фи нан сиј ских из веш та ја. Екстер но сег мен тно фи нан сиј ско из веш -
та ва ње по себ но је зна чај но за ин вес ти то ре и по ве ри о це. За ана ли зу ин вес ти -
ци ја не опход но је да се саз на и раз уме на који на чин раз ли чи ти ужи де ло ви ен -
ти те та – иден ти фи ко ва ни као сег мен ти по сло ва ња, еко ном ски по слу ју. 



„Раз ли чи ти сег мен ти по сло ва ња ће ге не ри са ти не јед нак про ток нов ча них 
сред ста ва са ко ји ма су по ве за ни раз ли чи ти ри зи ци који до но се је ди нстве ну
вред ност“1. Про ис ти че да, без раш чла ња ва ња ен ти те та на сег мен те по сло ва -
ња, нема адек ват ног на чи на да се пред ви ди укуп на ко ли чи на, вре ме или ри -
зик будућих нов ча них то ко ва ен ти те та у це ли ни2. Интер но сег мен тно фи нан -
сиј ско из веш та ва ње зна чај но је за ме на џе ре, на ро чи то у окол нос ти ма од во је -
нос ти влас ниш тва над ка пи та лом ен ти те та од управљања ентитетом. 

Фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња, због свог зна ча ја
за хте ва стал на унап ређења ра чу но во дстве не те о ри је и прак се, као и фи нан -
сиј ског из веш та ва ња. Усав рша ва ње фи нан сиј ског из веш та ва ња пра ти на ста -
нак и раз вој при ме ре не нор ма тив не ре гу ла ти ве за фи нан сиј ско из веш та ва ње
по сег мен ти ма по сло ва ња. Без на ме ре да се об ез вре ди зна чај за кон ске и ин -
тер не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве, ис ти че се кључ на уло га про фе си о нал не
ре гу ла ти ве за сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње. У већини зе ма ља про -
бле ма ти ка об е ло да њи ва ња ин фор ма ци ја о сег мен ти ма по сло ва ња, углав ном,
ре гу ли са на је стан дар дом који чини сас тав ни део јед ног од два свет ски на ју -
ти цај ни ја сета пра ви ла фи нан сиј ског из веш та ва ња. Реч је о Међуна род ном
стан дар ду фи нан сиј ског из веш та ва ња 8 – Сег мен ти по сло ва ња3 (МСФИ 8) или 
о аме рич ком стан дар ду фи нан сиј ског ра чу но во дства 131 - Објав љи ва ње о сег -
мен ти ма ен ти те та и по ве за не ин фор ма ци је4 (SFAS 131).

Увођењем МСФИ 8 из врше на је међуна род на кон вер ген ци ја сег мен тног фи -
нан сиј ског из веш та ва ња. Кон вер ген ци јом фи нан сиј ског из веш та ва ња по сег -
мен ти ма по сло ва ња ума ње не су раз ли ке између два свет ски на ју ти цај ни ја сета
пра ви ла фи нан сиј ског из веш та ва ња, у смис лу уређива ња ове про б ле ма ти ке.

2. Ком па ра тив ни пре глед нор ма тив не ре гу ла ти ве сег мен тног
фи нан сиј ског из веш та ва ња у домаћим и међуна род ним окви ри ма

2.1. Ре гу ла тор ни оквир сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња 
у Ре пуб ли ци Срби ји

Фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња, због из узет ног зна -
ча ја за сав ре ме но по сло ва ње, мора бити бла гов ре ме но и ква ли тет но. Упра во
већи ква ли тет сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња под ра зу ме ва веће
шан се да се адек ват но оце не при ро да и фи нан сиј ски ефек ти по слов них ак тив -
нос ти сег ме на та по сло ва ња и ен ти те та у це ли ни од стра не ко рис ни ка фи нан -
сиј ских из веш та ја. У теж њи за ства ра њем усло ва за сас тав ља ње ква ли тет них
фи нан сиј ских из веш та ја по сег мен ти ма по сло ва ња и хар мо ни за ци ју истих у
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међународним оквирима, нормативна рачуноводствена регулатива се не п ре -
кид но развија. 

У Ре пуб ли ци Срби ји је, фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва -
ња пре ма на ме ни, од но сно у за вис нос ти од ек стер не или ин тер не ори јен та ци -
је фи нан сиј ског из веш та ва ња, ре гу ли са но за кон ском, про фе си о нал ном и ин -
тер ном ра чу но во дстве ном ре гу ла ти вом – трос лој ним ре гу ла тор ним окви -
ром. У на став ку је дат кра так пре глед ек стер ног и ин тер ног сег мен тног фи -
нан сиј ског из веш та ва ња са ас пек та нор ма тив не уређенос ти, зна ча ја и ин фор -
ма тив не ко рис нос ти (Преглед бр. 1), а тумачење представљеног предмет је
даљег разматрања у раду.

Прег лед 1 - Ре гу ла тор ни оквир и усле ре ност 
ек стер ног и ин тер ног сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња

Сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње
Екстер но сег мен тно 

фи нан сиј ско из веш та ва ње
Интер но сег мен тно 

фи нан сиј ско из веш та ва ње

Ре гу ла -
тор ни
оквир

= за кон ска;
= про фе си о нал на; и
= ин тер на ра чу но во д стве -

на ре гу ла ти ва

= ин тер на ра чу но во д стве -
на ре гу ла ти ва

Инфор -
ма ци о не
по тре бе
ме наџ -
мен та

По ла га ње ра чу на о ста њу и
успе ху ен ти те та

Пос лов но одлу чи ва ње и управ -
љач ка кон тро ла у свим сег мен -

ти ма по сло ва ња, али и за
це ли ну ентитета

Ра чу но -
во дстве -

на 
под ршка

= фи нан сиј ско 
ра чу но во дство

= стра те гиј ско управ љач -
ко ра чу но во дство

= тра ди ци о нал но управ -
љач ко ра чу но во дство

= тра ди ци о нал но управ -
љач ко ра чу но во дство

= ра чу но во дство одго вор -
нос ти

= ана ли тич ка књи го во дства
= оста ле опе ра тив не еви -

ден ци је

Ко рис ни -
ци ра чу -
но во дст
ве них ин -
фор ма -

ци ја

= држа ва, држав ни орга ни,
по рес ке влас ти и аген ци је;

= ста тис тич ки за во ди,
при в ред не ко мо ре и
раз на дру га удру же ња;

= На род на бан ка Срби је,
бан ке и дру ге фи нан сиј -
ске ин сти ту ци је;

= ин вес ти то ри и по тен ци -
јал ни ин вес ти то ри;

= по слов ни пар тне ри (до -
бав ља чи, куп ци) и по -
тен ци јал ни по слов ни
пар тне ри;

= и дру ги.

= влас ни ци ка пи та ла;
= ме на џе ри и дру ги за -

пос ле ни;
= ра чу но во дство и дру ге

струч не служ бе ен ти те -
та;

= син ди кат ен ти те та.
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Ра чу но во дстве на прак са у Ре пуб ли ци Срби ји под ле же ле га лиз му, што зна -
чи да су држа ва и држав ни орга ни овлашћени да утврђују ре гу ла ти ву која се у
ра чу но во дстве ној прак си при ме њу је. За ко ном о ра чу но во дству5 који пред став -
ља за кон ску ра чу но во дстве ну ре гу ла ти ву, није по себ но ре гу ли са но, од но сно
уређено сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње. Ипак, За кон о ра чу но во дству
упућује на при ме ну МРС/МСФИ (Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да /
Међуна род них стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња) за при зна ва ње, вред но -
ва ње, пре зен та ци ју и об е ло да њи ва ње по зи ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма,
за ве ли ка прав на лица6, прав на лица која има ју об а ве зу сас тав ља ња кон со ли до -
ва них фи нан сиј ских из веш та ја (ма тич на прав на лица), јав на друш тва, од но сно
друш тва која се при пре ма ју да по ста ну јав на, у скла ду са за ко ном ко јим се
уређује тржиш те ка пи та ла, не за вис но од ве ли чи не7. То зна чи да се За ко ном о
ра чу но во дству про пи су је при ме на МРС/МСФИ за одређене ен ти те те и на тај
на чин при ме ном међуна род не про фе си о нал не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве
уређује фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња.
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Прег лед 2 - Кључ на об е леж ја МСФИ 8 

Суш ти на 
стан дар да МСФИ 8

Ко при ме њу је
стан дард?

Пос лов ни суб јек ти чи јим се дуж нич ким инстру мен ти ма
или инстру мен ти ма ка пи та ла јав но тргу је или који дос -
тав ља ју или су у про це су дос тав ља ња фи нан сиј ских из -
веш та ја ре гу ла тор ној орга ни за ци ји у сврху еми то ва ња
било које кла се инстру ме на та на јав ном тржиш ту.

Шта је сег мент
по сло ва ња?

Пос лов не ак тив нос ти које оства ру ју при хо де и узро ку ју
рас хо де, чије ре зул та те по сло ва ња ре дов но пре гле да
глав ни орган управ ља ња и за које су дос туп не по себ не
фи нан сиј ске ин фор ма ци је.

О ко јим 
ин фор ма ци ја ма
сег мен та 
по сло ва ња се 
из веш та ва?

Инфор ма ци је о ко ји ма се из веш та ва су ин фор ма ци је које 
ме наџ мент ко рис ти за вођење по сло ва ња.

На ко јим се
одме ра ва њи ма
за сни ва об е ло да -
њи ва ње сег ме на -
та по сло ва ња?

Обе ло да њи ва ња о сег мен ту по сло ва ња су за сно ва на на
управ љач ким ин фор ма ци ја ма о ко ји ма се из веш та ва
глав ном орга ну управ ља ња.

5) За кон о ра чу но во дству, „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 62/2013.
6) Вели ким прав ним ли ци ма, у смис лу по ме ну тог за ко на, смат ра ју се На род на бан ка Срби је, бан ке и дру -

ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је над ко ји ма над зор врши На род на бан ка Срби је, друш тва за оси гу ра ње, да -
ва о ци фи нан сиј ског ли зин га, доб ро вољ ни пен зиј ски фон до ви, друш тва за управ ља ње доб ро вољ ним
пен зиј ским фон до ви ма, от во ре ни и за тво ре ни ин вес ти ци о ни фон до ви, друш тва за управ ља ње ин вес -
ти ци о ним фон до ви ма, бер зе и бро кер ско-ди лер ска друш тва и фак то ринг друш тва.

7) Пре ма, За кон о ра чу но во дству, „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 62/2013, члан 20.



 Про фе си о нал на ре гу ла ти ва фи нан сиј ског из веш та ва ња по сег мен ти ма
по сло ва ња кон крет но, те о риј ски и прак тич но, уређује и про пи су је пра ви ла
сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња. Актуелан, зва нич ни Међуна род ни
стан дард фи нан сиј ског из веш та ва ња (МСФИ) 8 – Сег мен ти по сло ва ња8 ре гу -
ли ше фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња, пре све га, за по -
тре бе ек стер ног из веш та ва ња, али пре ма по тре би и за интерно сегментно
финансијско извештавање, што је у Прегледу 1 и истакнуто.

Од 1. ја ну а ра 2005. год. зем ље чла ни це Европ ске уни је об а вез не су да при -
ме њу ју МРС/МСФИ на кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је по слов них суб -
је ка та у Европ ској уни ји, чи јим хар ти ја ма од вред нос ти се тргу је на јав ним
тржиш ти ма хар ти ја од вред нос ти (од но сно чије ак ци је се ко ти ра ју на бер за ма
– eнг. listed company), што зна чи да је и при ме на МСФИ 8, након његовог
доношења, за њих постала обавезујућа.

Интер на ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва, по ла зећи од за кон ске и про фе си о -
нал не ре гу ла ти ве, пред став ља њи хо во пре циз но раз рађива ње. Ра зум љи во,
јер „ра чу но во дстве но из веш та ва ње из об ра чу на трош ко ва и учи на ка уопште,
па и ра чу но во дстве но из веш та ва ње по цен три ма одго вор нос ти за трош ко ве,
бу џе ти ра не рас хо де, при хо де и ре зул тат, уопште узев, ка рак те ри ше не пос то -
ја ње об а ве зу јуће ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве – за кон ске и про фе си о нал не,
било садржане у међународним или националним рачуноводственим стан -
дар ди ма, у смислу:
= про пи са них об а вез них по је ди нач них врста ра чу но во дстве них из веш та ја,
= про пи са них фор ми и сад ржа ја (струк ту ре) ра чу но во дстве них из веш та ја,
= ни воа из веш та ва ња и ко рис ни ка ра чу но во дстве них из веш та ја и
= про пи са не учес та лос ти из веш та ва ња, од но сно ро ко ва за сас тав ља ње и

пре зен та ци ју ра чу но во дстве них из веш та ја по цен три ма одго вор нос ти“9.
Дак ле, ин тер на ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва има ва жан за да так омо -

гућава ња успеш ног функ ци о ни са ња ра чу но во дства ен ти те та у це ли ни, али и
по сег мен ти ма по сло ва ња, уз оства ри ва ње по став ље них ци ље ва ен ти те та и
спро вођења фор му ли са них стра те ги ја, омо гућава јући и ко рек тно по што ва ње
за кон ске и про фе си о нал не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. Интер ном ра чу но -
во дстве ном ре гу ла ти вом не опход но је об ез бе ди ти ко рек тно ме ре ње и из веш -
та ва ње о резултатима сегмената пословања и коначно, коректно из веш та ва -
ње о резултатима ентитета у целини. 
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8) МСФИ 8 – Сег мен ти по сло ва ња, до но си про пи се који се од но се на сле дећа пи та ња:
= кри те ри ју ми за иден ти фи ка ци ју сег ме на та по сло ва ња, 
= кри те ри ју ми за иден ти фи ка ци ју сег ме на та по сло ва ња о ко ји ма се из веш та ва, 
= кри те ри ју ми за гру пи са ње сег ме на та по сло ва ња, 
= кри те ри ју ми за ода бир ин фор ма ци ја које се о сег мен ти ма по сло ва ња об е ло да њу ју, 
= кри те ри ју ми за из веш та ва ње о до бит ку или гу бит ку, као и имо ви ни и об а ве за ма сег ме на та

по сло ва ња,
= кри те ри ју ми за одме ра ва ње, усклађива ње и пре прав ља ње пре тход но об јав ље них ин фор ма -

ци ја о сег мен ти ма по сло ва ња, 
9) Ма ли нић С. (2008), Управ љач ко ра чу но во дство, Еко ном ски фа кул тет, Кра гу је вац, стр. 358-359.



2.2. Раз мат ра ње про фе си о нал не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве 
сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња

Амерички Одбор за стан дар де фи нан сиј ског ра чу но во дства (FASB), 1997.
го ди не, утврдио је SFAS 131 – Објав љи ва ње о сег мен ти ма ен ти те та и по ве за -
не ин фор ма ци је који је и да нас ак ту е лан. За по тре бе кон вер ген ци је међуна -
род ног фи нан сиј ског из веш та ва ња, од но сно при бли жа ва ња МРС/МСФИ и
аме рич ких Општеп рих ваћених ра чу но во дстве них при нци па, а уз ува жа ва ње
пред нос ти и не дос та та ка аме рич ког СФАС 131, Одбор за Међуна род не ра чу -
но во дстве не стан дар де (IASB – International Accounting Standards Board) кре и -
рао је МСФИ 8 (Међуна род ни стан дард фи нан сиј ског из веш та ва ња 8 – Сег мен -
ти по сло ва ња).

МСФИ 8 је об ја вио Одбор за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де, 30.
но вем бра 2006. го ди не. Упот реб ља ва се за фи нан сиј ске из веш та је који се од -
но се на пе ри од од 1. ја ну а ра 2009. го ди не и кас ни је, али била је до пуш те на и
ранија употреба стандарда. 

Иако се МСФИ 8 при ме њу је са на ме ром да убла жи раз ли ке између МСФИ 8
и SFAS 131, мора се на по ме ну ти да из вес не раз ли ке и даље по сто је, али су све -
де не на три зна чај на одсту па ња МСФИ од SFAS 131 у смислу:
= об е ло да њи ва ња об а ве за сег ме на та по сло ва ња,
= одређива ња де фи ни ци је ду го роч них сред ста ва за об е ло да њи ва ње и
= сег мен та ци је мат рич не орга ни за ци о не струк ту ре,
= што је у Прег ле ду 2 пред став ље но де таљ ни је.

Прег лед 3 - Зна чајне раз лике између МСФИ 8 и SFAS 13110

Кри те ри ју ми МСФИ 8 Кри те ри ју ми SFAS 131 Суш тин ске раз ли ке

Упот реб ља ва се по јам
стал на (фик сна) имо ви -
на (сре дства - eнг.
non-current assets)

Упот реб ља ва се по јам
ду го роч на имо ви на
(сре дства - eнг. long
lived assets)

Ду го роч на имо ви на је
де фи ни са на као фи зич -
ка имо ви на (eng.
physical assets), а стал на 
имо ви на укљу чу је и не -
ма те ри јал на ула га ња
(енг. intangible assets -
intangibles)

Зах те ва се об е ло да њи -
ва ње о об а ве за ма сег ме -
на та када су
ин фор ма ци је про пи са -
не и об ез беђене од
стра не глав ног орга на
управ ља ња

Не за хте ва се ово об е ло -
да њи ва ње

Ути че на об е ло да њи ва -
ње код не ких по слов -
них суб је ка та
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10) Пре ма, PricewaterhouseCoopers – A practical guide to segment reporting, стр. 33,
 http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/segment-reporting.pdf



До пуш та се по слов ним
суб јек ти ма са мат рич -
ном струк ту ром да из -
врше сег мен та ци ју или
на бази про из во -
да/услу га или на бази
ге ог раф ских под руч ја

Зах те ва се од по слов них 
суб је ка та са мат рич ном
струк ту ром да сег мен -
та ци ју из врше на бази
про из во да или услу га

Код при ме не МСФИ 8,
по слов ни суб јек ти мо -
ра ју да одре де осно ву
сег мен та ци је која им
об ез беђује на јко рис ни је 
ин фор ма ци је

Сег мент по сло ва ња (енг. operating segment) се, у скла ду са МСФИ 8 и SFAS
131, одређује као орга ни за ци о ни део ен ти те та: 
1) који у по слов ним ак тив нос ти ма оства ру је при хо де, али и рас хо де

(укљу чу јући и при хо де и рас хо де ве за не за транс акције са дру гим де -
ло ви ма исте орга ни за ци је), или се бави по слов ним ак тив нос ти ма ко -
ји ма тек тре ба да оства ри при ход; 

2) за који су рас по ло жи ве и дос туп не фи нан сиј ске ин фор ма ци је, да би
ње го во по сло ва ње пра тио и ана ли зи рао ме наџ мент, 

3) чије ре зул та те по сло ва ња глав ни орган управ ља ња пра ти и кон тро -
ли ше у сврху до но ше ња одлу ка о ало ка ци ји ре сур са сег ме на та по сло -
ва ња и оце не оства ре них пер фор ман си и успеш нос ти по сло ва ња
сег ме на та по сло ва ња.

Иден ти фи ко ва ни сег мен ти по сло ва ња мо ра ју ис пу ња ва ти одређене усло -
ве у скла ду са МСФИ 8 и SFAS 131, да би се о њима ек стер но из веш та ва ло. За
иден ти фи ко ва ње сег ме на та по сло ва ња о ко ји ма се из веш та ва ко рис те се три
основ на кри те ри ју ма, која се про ве ра ва ју пу тем кван ти та тив них тес то ва, а
на кон де фи ни са ња сег ме на та о ко ји ма се из веш та ва, при сту па се тес ти ра њу
до вољ нос ти идентификованих сегмената пословања, што је представљено у
Прег ле ду 4.
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Прег лед 4 - Основ ни по сту пак кван ти та тив ног тес ти ра ња 
сег ме на та по сло ва ња у скла ду са МСФИ 8 и SFAS 131 – 

Утврђива ње сег ме на та по сло ва ња о ко ји ма се из веш та ва

Кван ти та -
тив ни тест Усло ви

1) Тест 
при хо да

При ход сег мен та из но си 10% или више од за јед нич ког при -
хо да. 
На по ме на: Уку пан при ход укљу чу је и про да је ек стер ним куп -
ци ма и ин тер не транс фе ре између сег ме на та по сло ва ња.

2) Тест 
до бит ка или
гу бит ка

Aпсо лут ни из нос до бит ка или гу бит ка сег мен та из но си
10% или више од укуп ног до бит ка свих про фи та бил них
сег ме на та или од укуп ног гу бит ка свих сег ме на та који су
ис ка за ли гу би так.



За по тре бе ек стер них ко рис ни ка фи нан сиј ских из веш та ја о сег мен ти ма
по сло ва ња зва нич но се из веш та ва у усло ви ма пред виђеним МСФИ 8 – Сег мен -
ти по сло ва ња, кроз по себ не или по је ди нач не фи нан сиј ске из веш та је ен ти те -
та и кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је неке гру пе са ма тич ним ен ти те -
том, уко ли ко се њи хо вим хар ти ја ма од вред нос ти тргу је на јав ном тржиш ту
или уко ли ко дос тав ља ју сво је фи нан сиј ске из веш та је (кон со ли до ва не фи нан -
сиј ске из веш та је) Ко ми си ји за хар ти је од вред нос ти или не кој дру гој ре гу ла -
тор ној орга ни за ци ји, са ци љем еми то ва ња раз ли чи тих врста хар ти ја од вред -
нос ти на не ком јав ном тржиш ту11.

О свим сег мен ти ма по сло ва ња ен ти те та не мора се ек стер но из веш та ва ти, 
али у слу ча ју ек стер ног из веш та ва ња сег мен та ци ја за по тре бе ин тер ног и ек -
стер ног из веш та ва ња мора да буде иден тич на. То је ре зул тат ме наџ мент
(управ љач ког) при сту па који се за хте ва у скла ду са МСФИ 8 – Сег мен ти по сло -
ва ња, а који је пре узет из аме рич ког SFAS 131. Ме наџ мент при ступ одређива -
њу сег ме на та по сло ва ња за сни ва се на на чи ну на који ме наџ мент врши раш -
чла ња ва ње ен ти те та за по тре бе по слов ног одлу чи ва ња уну тар саме орга ни -
за ци је. Раш чла ња ва ње ен ти те та је про цес утврђива ња ужих орга ни за ци о них
де ло ва, од но сно рас ло ја ва ња ен ти те та, а омо гућава га ди ви зи о на ли за ци ја
и/или де цен тра ли за ци ја. Ме на џе ри ће, у сврху по слов ног одлу чи ва ња, ме ре -
ња пер фор ман си и кон тро ле организације, извршити сегментовање ентитета 
у складу са интерном организационом структуираношћу (интерно иден ти -
фи ко ва ње сегмената пословања). 
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3) Тест 
сред ста ва Сре дства (имо ви на) сег мен та по сло ва ња из но се 10% или

више од укуп не имо ви не свих сег ме на та.

= До вољ но је да сег мент по сло ва ња ис пу ња ва бар је дан од кван ти та -
тив них тес то ва да би се о њему ек стер но из веш та ва ло.

4) Тест 
до вољ нос ти
сег ме на та
по сло ва ња о
ко ји ма се 
из веш та ва

При ход сег ме на та о ко ји ма се из веш та ва мора бити јед нак
или већи од 75% укуп них при хо да ен ти те та (по слов ног суб -
јек та). 
На по ме на: Износ ин тер них транс фе ра ис кљу чен је из вред -
нос ти при хо да сег ме на та по сло ва ња.

= Не оп ход но је до да ва ти сег мен те о ко ји ма се из веш та ва све док се
не ис пу ни за хтев да се 75% укуп них при хо да ен ти те та на ла зи у
сег мен ти ма по сло ва ња о ко ји ма се из веш та ва.

На по ме на: Пре по ру чу је се да број сег ме на та о ко ји ма се из веш та ва буде
мањи од 10, што прак тич но пред став ља огра ни че ње бро ја сег ме на та о ко -
ји ма се из веш та ва.

11) Пре ма: Ре ше ње о утврђива њу пре во да Кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње и
основ них тек сто ва Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да, од но сно Међуна род них стан -
дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња, „Сл. глас ник РС“, бр. 35/2014; МСФИ 8, па раг раф 2, стр. 308.



Суш ти на ме наџ мент при сту па, у скла ду са стан дар ди ма МСФИ 8 и SFAS
131, огле да се у томе да при ступ (осно ва) који је при ме њен за одређива ње сег -
ме на та по сло ва ња за ин тер но фи нан сиј ско из веш та ва ње тре ба да буде ко -
ришћен и за одређива ње сег ме на та за по тре бе ек стер ног фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. Пре ма томе, ко рис ни ци фи нан сиј ских из веш та ја могу саг ле да ти
функ ци о ни са ње орга ни за ци је и про ту ма чи ти фи нан сиј ске из веш та је на на -
чин на који то чине ме на џе ри, од но сно „очи ма ме на џе ра“12. 

Зах ва љу јући увођењу ме наџ мент при сту па, Одбор за Међуна род не ра чу -
но во дстве не стан дар де из вршио је зна чај ну кон вер ген ци ју МСФИ 8 са SFAS
13113. 

Пре ма МСФИ 8 осно ва сег мен та ци је ен ти те та може бити про из вод и услу -
га, ге ог раф ско под руч је, њи хо ва ком би на ци ја или неки дру ги кри те ри јум,
што за ви си од до но си о ца по слов них одлу ка (глав ног орга на управ ља ња), сис -
те ма одго вор нос ти, при ро де ак тив нос ти ен ти те та, орга ни за ци о не струк ту ре, 
ге ог раф ске (те ри то ри јал не) дис ло ци ра нос ти и дру го. У вези са де фи ни са њем
сег ме на та по сло ва ња, стан дар ди МСФИ 8 и SFAS 131 се под уда ра ју, из узев, као
што је ре че но, за по тре бе мат рич не орга ни за ци о не струк ту ре. Пре ма МСФИ 8,
ен ти те ти са мат рич ном орга ни за ци о ном струк ту ром могу да из врше сег мен -
та ци ју или на осно ву про из во да/услу га или на осно ву ге ог раф ских под руч ја –
ен ти тет „одређује који скуп ком по нен ти пред став ља сег мен те по сло ва ња“14 у
скла ду са основ ним при нци пом из веш та ва ња по сег мен ти ма. Пре ма SFAS 131,
ен ти те ти са мат рич ном орга ни за ци о ном струк ту ром одређују сег мен те по -
сло ва ња на бази про из во да/услу га15.

3. Ком плек сност функ ци о ни са ња ек стер ног и 
ин тер ног сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња

Про цес ин тер ног и ек стер ног из веш та ва ња по сег мен ти ма по сло ва ња, као 
и до но ше ње по слов них одлу ка у ен ти те ту, ин фор ма тив но су под ржа ни сав ре -
ме ним ин фор ма ци о ним и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма које об ез беђују
раз ли чи та ап ли ка тив на ре ше ња пре ма за да тим кри те ри ју ми ма. Зах ва љу јући
овак вим ап ли ка тив ним могућнос ти ма, из веш та ва ње (а на ро чи то ин тер но из -
веш та ва ње) и до но ше ње по слов них одлу ка је зна чај но убрза но и под ржа но
ква ли тет ном ин фор ма тив ном осно вом. То је по себ но зна чај но код де цен тра -
ли зо ва них ен ти те та јер, при ме на ин фор ма ци о них тех но ло ги ја об ез беђује из -
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12) Енг. „Throught the eyes of management“ или „очи ма ме на џе ра“ je из раз ко јим се об јаш ња ва ме наџ -
мент при ступ. Пре ма, „Making sense of a complex world - IFRS 8 Operating Segments“, PWC -
PricewaterhouseCoopers LLP, 2009.
http://www.pwc.com/en_GX/gx/communications/pdf/pwc-making-sense-of-a_complex-world-ifrs-
8-operating-segments-pdf.pdf; EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group,
 http://www.efrag.org/Front/p266-1-272/Autumn-2012-Outreach-Events.aspx.

13) Бит но је истаћи да је већ ре ви ди ра ни МРС 14 увео ме наџ мент при ступ иден ти фи ка ци ју при мар -
них сег ме на та о ко ји ма се из веш та ва, у сврху при бли жа ва ња SFAS 131. 

14) Ре ше ње о утврђива њу пре во да Кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње и основ них
тек сто ва Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да, од но сно Међуна род них стан дар да фи -
нан сиј ског из веш та ва ња, „Сл. глас ник РС“, бр. 35/2014; МСФИ 8, па раг раф 10, стр. 308.

15) Пре ма: „Statement of Financial Accounting Standards No. 131 Disclosures about Segments of an
Enterprise and Related Information”, Financial Accounting Standards Board, па раг раф 15.



веш та је који пру жа ју раз ли чи те могућнос ти у вези са ана ли зом про јек то ва не
будућнос ти и на томе за сно ва ним по слов ним одлу чи ва њем. При том, при ли -
ком моделирања извештаја, различитих по форми, садржини и рочности,
полазиште представља, као што је већ речено, организациона струк ту ри ра -
ност ентитета. 

Сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње, као и фи нан сиј ско из веш та ва ње за
це ли ну ен ти те та, може бити усме ре но на из веш та ва ње ек стер ног и/или ин -
тер ног ка рак те ра, у за вис нос ти од тога да ли је суш ти на (ин фор ма тив на сад -
ржи на) об ез беђених ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја усме ре на у ек стер не
или у ин тер не сврхе, од но сно за екстерне или интерне кориснике
рачуноводствених информација.

По да ци и ин фор ма ци је за по тре бе ек стер ног фи нан сиј ског из веш та ва ња
по сег мен ти ма по сло ва ња пре ма МСФИ 8 – Сег мен ти по сло ва ња, пред став ље -
ни су у Прег ле ду бр. 5.16

Прег лед 5 - Зах те ва на об е ло да њи ва ња у скла ду са МСФИ 8 

Ка те го ри је
за об е ло да -

њи ва ње
Зах те ва на об е ло да њи ва ња

Опште ин -
фор ма ци је

= Фак то ри који су ко ришћени за иден ти фи ка ци ју из -
веш тај них сег ме на та по сло ва ња.

= Врсте про из во да и услу га на осно ву ко јих из веш тај -
ни сег мент по сло ва ња оства ру је при хо де.

Инфор ма ци -
је о из веш -

тај ном
сег мен ту, до -

бит ку или
гу бит ку, при -
хо ди ма, рас -

хо ди ма,
сре дстви ма,
об а ве за ма и
осно ва ма за
одме ра ва ње

= Одме ра ва ње до бит ка или гу бит ка и укуп них сред -
ста ва.

= Број спе ци фич них об е ло да њи ва ња као што су при -
хо ди од ек стер них ку па ца, ако су укљу че ни у до би -
так или гу би так сег мен та и ре дов но се о њима из -
веш та ва глав ном орга ну управ ља ња.

= Објаш ње ње одме ра ва ња об е ло да њи ва ња о сег мен ту.
= Ра чу но во дстве на осно ва за транс акције између из -

веш тај них сег ме на та.
= При ро да раз ли ка на ста лих по осно ву одме ра ва ња

об е ло да њи ва ња о сег мен ту и ком па ра тив них под а -
та ка у фи нан сиј ском из веш та ју ен ти те та (нпр. раз -
ли ке у ра чу но во дстве ним по ли ти ка ма и аси мет рич -
ним ало ка ци ја ма).

Усклађива -
ња

= Укуп ни при хо ди сег ме на та по сло ва ња, ис ка за ни до -
би ци или гу би ци сег ме на та, имо ви на сег ме на та, об -
а ве зе сег ме на та и дру ге ма те ри јал но зна чај не став -
ке сег ме на та по сло ва ња мо ра ју ко рес пон ди ра ти са
укуп ним из но си ма у фи нан сиј ским из веш та ји ма.
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Обе ло да њи -
ва ња за цео

ен ти тет

= При хо ди од ек стер них ку па ца за сва ки про из вод
или услу гу или за сва ку гру пу слич них про из во да
или услу га.

= При хо ди од ек стер них ку па ца при пи са них зем љи у
ко јој је се диш те ен ти те та и при пи са них свим стра -
ним зем ља ма од ко јих ен ти тет оства ру је при хо де.

= При хо ди од ек стер них ку па ца при пи са них по је ди -
нач ној стра ној зем љи, уко ли ко су зна чај ни.

= Стал на имо ви на (осим фи нан сиј ских инстру ме на та,
одло же них по рес ких сред ста ва, нето сред ста ва по
осно ву де фи ни са них при ма ња и пра ва која про ис ти -
чу из уго во ра о оси гу ра њу) која се на ла зи у зем љи
пре би ва лиш та ен ти те та и у свим стра ним зем ља ма
у ко ји ма ен ти тет има имо ви ну.

= Сте пен осла ња ња на глав не куп це, укљу чу јући де та -
ље да ли је при ход од не ког куп ца већи од 10%
укуп них при хо да ен ти те та.

Екстер но фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња фи на ли зу -
је се сас тав ља њем Извеш та ја о сег мен ти ма по сло ва ња или Инфор ма ци ја о
сег мен ти ма по сло ва ња и пред став ља из дво је ни или сас тав ни део На по ме на уз 
зва нич не фи нан сиј ске из веш та је. Сад ржи ин фор ма ци је о сег мен ти ма по сло ва -
ња које ме наџ мент смат ра важ ним за ру ко вођење ен ти те том. Те ин фор ма -
ци је су, како је ис так ну то у скла ду са за хте ви ма МСФИ 8 и SFAS 131, опис не
(ква ли та тив не) и број ча не (кван ти та тив не). Зна чај об ра чу на трошкова је у
обезбеђивању информативне подршке бројчаним обелодањивањима о сег мен -
ти ма пословања. 

Број ча на (кван ти та тив на) об е ло да њи ва ња о сег мен ти ма по сло ва ња над -
ове зу ју се на основ не фи нан сиј ске из веш та је – би ланс ста ња, би ланс успе ха,
из веш тај о то ко ви ма го то ви не и из веш тај о про ме на на ка пи та лу. Сег мен ти
по сло ва ња о ко ји ма се може ек стер но из веш та ва ти су про фит ни и ин вес ти ци -
о ни цен три. То зна чи да се, као сас тав ни или из дво је ни део на по ме на уз зва -
нич не фи нан сиј ске из веш та је не ког ен ти те та могу, евентуално, наћи само
обелодањивања о профитним и инвестиционим центрима. 

Пос лов на прак са ен ти те та у Ре пуб ли ци Срби ји по ка зу је да се о сег мен ти -
ма по сло ва ња об е ло да њу ју ин фор ма ци је за текућу и пре тход ну го ди ну. Енти -
те ти у инос тра нству, не рет ко, об е ло да њу ју ин фор ма ци је о сег мен ти ма
пословања за текућу и претходне две године. 

По зи ци је које се об е ло да њу ју у из веш та ју или ин фор ма ци ја ма о сег мен ти -
ма по сло ва ња нису пре циз но про пи са не стан дар ди ма МСФИ 8 и SFAS 131, па је
пре пуш те но ме наџ мен ту сва ког ен ти те та да про це ни која одме ра ва ња имо -
ви не, об а ве за, до бит ка или губитка сегмената пословања жели да користи:

1) При хо ди од про да је. По зи ци ја при хо да од про да је може, по ред кван ти -
та тив них вред нос ти сад ржа ти и опис не кон ста та ци је, како се из ра чу на ва или
шта сад ржи при ход од про да је, али је чес то на ве де на кон ста та ци ја да де та љан
пре глед при хо да од про да је по врста ма про из во да или услу га чини сас тав ни
део неке дру ге на по ме не уз фи нан сиј ске из веш та је. Раш чла ња ва ње по зи ци је
при хо да од про да је про из во да или услу га об а вез но је за при хо де од ек стер них
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ку па ца за сва ки про из вод или услу гу или за сва ку гру пу слич них про из во да
или услу га, за при хо де од ек стер них ку па ца при пи са них зем љи у ко јој је се -
диш те ен ти те та и при пи са них свим стра ним зем ља ма од ко јих ен ти тет оства -
ру је при хо де и за при хо де од ек стер них ку па ца при пи са них по је ди нач ној
стра ној зем љи, уко ли ко су зна чај ни. Такође, об е ло да њу је се на чин одме ра ва -
ња по зи ци је при хо да од продаје. Значајна информација може бити раздвајање 
прихода од продаје остварених екстерно од оних остварених интерним
обрачуном између сегмената пословања.

2) До би так или гу би так. Извеш та ва ње о оства ре ном ре зул та ту, на -
јчешће, под ра зу ме ва ис ка зи ва ње нето до бит ка (гу бит ка) и/или до бит ка (гу -
бит ка) пре опо ре зи ва ња, мада су могући и дру га чи ји кон цеп ти ре зул та та, у за -
вис нос ти од ме ри ла ре зул та та о ко јем се ре дов но из веш та ва глав ном орга ну
управ ља ња ен ти те том. Исти че се при том зна чај ме то де утврђива ња ре зул та -
та (ме то да укуп них трош ко ва или ме то да трош ко ва про да тих про из во да). У
прак си се при мећује при ме на ме то де укуп них трош ко ва која се ко рис ти и у
зва нич ном би лан су успе ха, јер је у пи та њу ек стер но фи нан сиј ско из веш та ва -
ње. Из тих раз ло га, између оста лог, по јав љу је се по зи ци ја повећања вред нос ти 
за ли ха учи на ка. При об ра чу ну трош ко ва и учи на ка при хват љи ва је ме то да
трош ко ва про да тих про из во да, при чему се не појављује повећање и смањење
залиха учинака, и користи се, углавном, за интерно финансијско из веш та ва -
ње по сегментима пословања.

3) Пос лов ни рас хо ди. По зи ци ја по слов них рас хо да чес то се у по слов ној
прак си ен ти те та у Ре пуб ли ци Срби ји не раш чла ња ва до вољ но, иако би трош -
ко ве амор ти за ци је, трош ко ве за ра да, на кна де за ра да и оста ле лич не рас хо де,
трош ко ве за ку па и оста ле по слов не рас хо де тре ба ло раш чла ни ти и об е ло да -
ни ти одво је но. Инфор ма ци о на под ршка ис ка зи ва њу трош ко ва по врста ма и
трош ко ва по функ ци ја ма пред став ља аналитички развијен обрачун трош ко -
ва и учинака по сегментима пословања. 

4) Сре дства и об а ве зе. Обе ло да њи ва ње об а ве за по сег мен ти ма по сло ва -
ња није на исти на чин уређено у МСФИ 8 и SFAS 131. На и ме, из веш та ва се о
одме ра ва њу об а ве за за сва ки из веш тај ни сег мент по сло ва ња, ако се так ви из -
но си ре дов но об ез беђују глав ном орга ну управ ља ња у скла ду са МСФИ 8, али
не и пре ма SFAS 131. Изно си одло же них по рес ких сред ста ва, као и по рес ких
рас хо да пе ри о да, углав ном се ис ка зу ју за це ли ну ен ти те та или гру пе. Оба ве зе
за по рез на до би так могу се об е ло да ни ти за це ли ну ен ти те та или по је ди нач но 
по из веш тај ним сег мен ти ма по сло ва ња. Обе ло да њи ва ње ме то да и кри те ри ју -
ма ало ка ци је за јед нич ке имо ви не на из веш тај не сег мен те по сло ва ња може
има ти ве ли ки по зи ти ван ути цај на ин фор ма тив ну способност финансијског
извештавања по сегментима, али се ређе појављује у напоменама уз фи нан сиј -
ске извештаје ентитета у Републици Србији.

Обе ло да ње не ин фор ма ци је о сег мен ти ма по сло ва ња су оне о ко ји ма се ре -
дов но ин фор ми ше глав ни орган управ ља ња ен ти те та. Ра чу но во дстве не по -
ли ти ке и про це не при ме ње не на одме ра ва ње став ки при хо да, до бит ка или гу -
бит ка и сред ста ва сег ме на та по сло ва ња об а вез но се обелодањују за сваки
извештајни сегмент пословања.

У скла ду са ме наџ мент при сту пом МСФИ 8 и SFAS 131, осно ву сег мен та ци -
је ен ти те та пред став ља ин тер на орга ни за ци о на струк ту ра. По том осно ву, ек -
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стер но сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње се за сни ва на ин тер ном би лан су
успе ха про фит них цен та ра и ин тер ном би лан су ста ња и успе ха ин вес ти ци о -
них цен та ра, као и ис ка за ним ин тер ним ме ри ли ма пер фор ман си за из веш тај -
не сег мен те по сло ва ња (нето ре зул тат, ди ви зи о ни ре зул тат, кон тро ла бил ни
ре зул тат, кон три бу ци о ни ре зул тат). На и ме, ин тер ни из веш та ји сад рже де -
таљ не под ат ке о функ ци о ни са њу и успеш нос ти сег ме на та по сло ва ња и ек -
стер но из веш та ва ње тре ба да се за сни ва на овим под а ци ма. Ти под а ци неће у
по тпу нос ти бити иден тич ни под а ци ма ис ка за ним за це ли ну ен ти те та, па то
об јаш ња ва об а ве зу об јав љи ва ња усаг ла ша ва ња при хо да, рас хо да, добитака
или губитака, средстава и обавеза по сегментима пословања са приходима,
расходима, добицима или губицима, средствима и обавезама исказаним за
целину ентитета.

За по тре бе ин тер ног сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња не опход на је 
ин фор ма тив на под ршка об ра чу на трошкова као:
= ин фор ма тив на под ршка спро вођењу так тич ких и опе ра тив них одлу ка

које пред став ља ју доп ри нос ни жих управ љач ких ни воа оства ре њу стра -
те ги је ен ти те та;

= ин фор ма тив на под ршка сис те мат ској управ љач кој кон тро ли за по тре бе
пла ни ра ња, орга ни зо ва ња, кон тро ле и мо ти ва ци је.

Обра чун трош ко ва је, у том смис лу, не опход но ана ли тич ки раз ви ти и ор -
га ни за ци о но по ста ви ти у скла ду са кон крет ним окол нос ти ма ен ти те та и ин -
фор ма тив ним за хте ви ма ме на џер ске струк ту ре. Аналитички раз ви јен и доб -
ро орга ни за ци о но по став љен об ра чун трош ко ва ин фор ма ци о но под ржа ва
пла ни ра ње, кон тро лу и одлу чи ва ње, од на јни жег орга ни за ци о ног ни воа до
топ ме наџ мен та и при ме ном спе ци фич них тех ни ка, ме то да и кон це па та, об ез -
беђује ин фор ма ци је за ра чу но во дство одго вор нос ти. Ра чу но во дство одго вор -
нос ти за ду же но је за из веш та ва ње о пер фор ман са ма сег ме на та по сло ва ња и
њи хо вом доп ри но су успеш нос ти ен ти те та у це ли ни. Фор ми ра ње сег ме на та
пословања, као што је већ речено, зависи од организационе структуре и низа
фактора од значаја за успостављање организационе структуре ентитета.

Могући сег мен ти по сло ва ња о ко ји ма се ин тер но из веш та ва су: трош ков -
ни цен три, при ход ни цен три, цен три бу џе ти ра них рас хо да, про фит ни цен три
и ин вес ти ци о ни цен три. Интер ни ко рис ни ци из веш та ја о успеш нос ти по сло -
ва ња сег ме на та по сло ва ња су, пре све га, ме на џе ри (ру ко во ди о ци) по је ди них
сег ме на та – сред њи слој ме на џе ра ен ти те та. Извеш та ва ње о успе ху по сло ва -
ња сег мен та има, као основ но, за циљ да омо гући17:
= ме на џе ру сег мен та по сло ва ња оце ну успе ха сег мен та као со пстве ног

циља, и
= врхов ном ме наџ мен ту оце ну оства ре ног успе ха сег мен та по сло ва ња. 

За по тре бе из веш та ва ња о трош ков ним цен три ма и цен три ма бу џе ти ра -
них рас хо да, об ра чун трош ко ва дос тав ља под ат ке о на ста лим трош ко ви ма
кроз кал ку ла ци ју цене кош та ња, на јчешће на ме сеч ном ни воу али могуће је,
пре ма по тре би и за краће вре мен ске пе ри о де. Ови из веш та ји су ин фор ма тив -
но зна чај ни ји ако сад рже одсту па ња ствар них у од но су на пла ни ра не трош ко -
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ве. Анализа одсту па ња омо гућава утврђива ње узро ка одсту па ња, ин тер ног
или ек стер ног ка рак те ра, ве зи ва ње одсту па ња за одго вор ност и пред узи ма -
ње мера за будућност са ци љем њи хо ве ели ми на ци је. Праћењем и анализом
контролабилних трошкова утврђује се успешност менаџера сегмента по с ло -
ва ња.

За по тре бе из веш та ва ња о при ход ним цен три ма, об ра чун трош ко ва пре -
узи ма под ат ке о оства ре ним при хо ди ма из фи нан сиј ског ра чу но во дства и
опле ме њу је их пла ни ра ним ве ли чи на ма, као и утврђеним одсту па њи ма. Упо -
ређива њем оства ре них и пла ни ра них при хо да са оства ре ним и пла ни ра ним
ва ри ја бил ним трош ко ви ма ис ка зу је се пла ни ра ни или оства ре ни кон три бу -
ци о ни ре зул тат по про из во ди ма или гру па ма про из во да при ход ног цен тра,
што пред став ља боље ме ри ло пер фор ман си при ход ног цен тра у од но су на ви -
си ну оства ре них при хо да18.

Извеш та ји о оства ре њи ма (трош ко ви ма, учин ци ма, при хо ди ма, ре зул та ту,
итд.) трош ков них, при ход них и цен та ра бу џе ти ра них рас хо да пред став ља ју
основ не ин фор ма ци је о успеш нос ти, пре све га ме на џе ра тих цен та ра, али и са -
мих цен та ра, по смат ра но хро но лош ки као праћење успеш нос ти у одре ђеном
вре мен ском ин тер ва лу или поређењем оства ре них ре зул та та у од но су са дру -
гим цен три ма ен ти те та, од но сно, ме на џе ри ма дру гих цен та ра ен ти те та. 

Извеш та ва ње у про фит ним и ин вес ти ци о ним цен три ма је сло же ни је, јер
под ра зу ме ва из веш та ва ње о про фи та бил нос ти, о при но су на ан га жо ва ни ка -
пи тал (ан га жо ва на сре дства), али и другим могућим аспектима резултата. 

Основ ни ин тер ни из веш та ји који се мо де ли ра ју за по тре бе за до во ље ња
ин фор ма тив них по тре ба про фит них и ин вес ти ци о них цен та ра и њихових
менаџера су:
= ин тер ни би ланс успе ха за про фит не и ин вес ти ци о не цен тре, и
= ин тер ни би ланс ста ња за ин вес ти ци о не цен тре.

Интер ни би ланс успе ха може се сас тав ља ти пре ма зва нич ној фор ми би -
лан са успе ха19 или у из ме ње ној, при ла гођеној фор ми, као што је ин тер ни би -
ланс успе ха у кон три бу ци о ној фор ми у коме се ис ка зу је по сте пе но по кри ва ње
трош ко ва и по сте пе но утврђива ње по је ди них об ли ка фи нан сиј ског ре зул та -
та (мар ги нал ни ре зул тат, кон тро ла бил ни резултат, дивизиони допринос,
нето резултат).

За ин тер ни би ланс успе ха про фит них и ин вес ти ци о них цен та ра зна чај но
је следеће:
= ме то да утврђива ња пе ри о дич ног ре зул та та и
= раз два ја ње трош ко ва на фик сне и ва ри ја бил не.

За сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње по год ни ји је об ра чун успе ха по
ме то ди трош ко ва про да тих учи на ка. Зва нич на фор ма би лан са успе ха, за по -
тре бе ек стер ног фи нан сиј ског из веш та ва ња це ли не орга ни за ци је, за сно ва на
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18) Пре ма, Ма ли нић Д. (1999), Ди ви зи о нал но ра чу но во дство – Ра чу но во дстве но из веш та ва ње по
про фит ним и ин вес ти ци о ним цен три ма, Еко ном ски фа кул тет, Бе ог рад, стр. 68.

19) Зва нич на фор ма фи нан сиј ских из веш та ја про пи са на је Пра вил ни ком о сад ржи ни и фор ми об ра -
за ца фи нан сиј ских из веш та ја за при вред на друш тва, за дру ге и пред узет ни ке, „Сл. глас ник РС“, бр. 
95/2014, 144/2014.



је на ме то ди укуп них трош ко ва. У зва нич ни Кон тни оквир, у део фи нан сиј ског 
ра чу но во дства – кла са 0 - 8, уграђена је ме то да укуп них трош ко ва, док је у у
кла си 9: Обра чун трош ко ва и учи на ка уграђена ме то да трош ко ва про да тих
учи на ка20. На ве де но ис ти че зна чај и не опход ност ин фор ма тив не под ршке об -
ра чу ну трош ко ва за по тре бе сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња. Раз лог
за то је, између оста лог, што под ат ке по треб не за кал ку ла ци ју цене кош та ња и
рас ло ја ва ње оства ре ног ре зул та та по про из во ди ма, гру па ма про из во да, про -
фит ним и ин вес ти ци о ним цен три ма не може про ду ко ва ти фи нан сиј ско ра чу -
но во дство. Када је ме то да трош ко ва про да тих учи на ка при ме ње на у сис те му
об ра чу на по ва ри ја бил ним трош ко ви ма, омо гућава се „не само сте пе нас то ис -
ка зи ва ње ре зул та та пред узећа, већ на ро чи то раш чла њи ва ње по слов ног ре -
зул та та и по про из во ди ма и по гру па ма про из во да, а помоћу тога по про дај -
ним цен три ма, по про дај ним те ри то ри ја ма, ка на ли ма дис три бу ци је, већим
куп ци ма и дру гим ас пек ти ма мар ке тинг мик са“21. 

Интер ни би ланс успе ха ин вес ти ци о них цен та ра про ши рен је у од но су на
ин тер ни би ланс про фит них цен та ра, јер се укљу чу је обим при хо да и рас хо да
по осно ву фи нан си ра ња. Упра во из тих раз ло га, у ин тер ном би лан су успе ха
ин вес ти ци о них цен та ра се и по јав љу је ре зи ду ал ни до би так по одбитку
трошкова капитала од нето добитка. 

Про у ча ва њем ин тер ног би лан са успе ха ин вес ти ци о ног цен тра може се за -
кљу чи ти следеће:
а) кон цеп ти ре зул та та ин тер ног би лан са успе ха ин вес ти ци о ног цен тра

су иден тич ни као код ин тер ног би лан са успе ха про фит ног цен тра. За
ин вес ти ци о не цен тре у ин тер ном би лан су успе ха ис ка зу је се и тро -
шак ка ма та јер ин вес ти ци о ни цен тар сно си одго вор ност и за ула га ње
сред ста ва, а не само за оства ре ни ре зул тат, као про фит ни цен тар;

б) уко ли ко ин вес ти ци о ни цен тар има оства ре не при хо де од ин тер не
про да је про из во да или пру жа ња услу га дру гим сег мен ти ма по сло ва -
ња уну тар ен ти те та не опход но је те из но се при хо да кон со ли до ва ти
на ни воу ен ти те та; 

ц) ин тер ни би ланс успе ха ин вес ти ци о ног цен тра, од но сно ен ти те та у
це ли ни може се пред ста ви ти и ана ли зи ра ти по хо ри зон та ли, што је
по себ но ин фор ма тив но зна чај но за топ ме наџ мент ен ти те та, јер се
тако до би ја ју по ка за те љи оства ре них ре зул та та свих ин вес ти ци о них
и про фит них цен та ра уну тар ен ти те та;

д) оства ре ни ре зул та ти могу се пра ти ти и ана ли зи ра ти у ап со лут ним и
ре ла тив ним ве ли чи на ма. То остав ља могућност за ис ка зи ва ње сто пе
кон три бу ци о ног ре зул та та, сто пе кон тро ла бил ног ре зул та та, сто пе
ди ви зи о ног ре зул та та и сто пе нето до бит ка и код про фит ног и код
ин вес ти ци о ног цен тра.

У ин вес ти ци о ним цен три ма по себ но су зна чај не одлу ке које се од но се на
ин вес ти ци о ну по ли ти ку цен тра, али и ен ти те та у це ли ни. То зна чи да је оства -
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20) Ви де ти де таљ ни је у: Пра вил ник о Кон тном окви ру и сад ржи ни ра чу на у Кон тном окви ру за при -
вред на друш тва, за дру ге и пред узет ни ке, „Сл.глас ник РС“, бр. 95/2014.

21) Родић Ј, Ра ко вач ки-Тубић С, (2007), Ра чу но во дство трош ко ва, „Фин рар“, д.о.о, Еко ном ски фа -
кул тет, Бања Лука, стр. 323-324.



ри ва ње ре зул та та у ин вес ти ци о ним цен три ма не опход но по ве за ти са ви си -
ном ко ришћене имо ви не која је учес тво ва ла у оства ри ва њу тог ре зул та та. Из
тог раз ло га, у ин вес ти ци о ним цен три ма се, уз ин тер ни биланс успеха,
саставља и презентује и интерни биланс стања. 

Интер ни би ланс ста ња ин вес ти ци о ног цен тра може се сас тав ља ти пре ма
зва нич ној шеми би лан са ста ња или у из ме ње ној фор ми, сад ржи не при ла -
гођене по тре ба ма ме наџ мен та ен ти те та. О ин тер ном би лан су ста ња ин вес ти -
ци о ног центра може се констатовати следеће:
а) на јзна чај ни је пи та ње ин тер ног би лан са ста ња ин вес ти ци о ног цен тра

је ало ци ра ње имо ви не уко ли ко у ен ти те ту по слу је више од јед ног ин -
вес ти ци о ног цен тра, и уко ли ко ин вес ти ци о ни цен три има ју за јед нич -
ку имо ви ну јер нису про стор но дис ло ци ра ни;

б) у ин тер ном би лан су ста ња ин вес ти ци о ног цен тра ис ка зу је се само по -
слов на имо ви на, „...будући да су рас по ло жи ви виш ко ви го то ви не, па
са мим тим и ула га ња у ду го роч не и крат ко роч не плас ма не у над леж -
нос ти цен трал не упра ве“22; 

ц) на осно ву ин тер ног би лан са ста ња и ин тер ног би лан са успе ха могуће
је ис ка зи ва ње спе ци фич них фи нан сиј ских ме ри ла пер фор ман си ин -
вес ти ци о ног цен тра, као што су: сто па при но са на ан га жо ва ни ка пи -
тал (уло же на сре дства) која се на зи ва и сто па по вра та на ин вес ти ци је
(енг. ROI); ре зи ду ал ни до би так (енг. RI) и до да та еко ном ска вред ност
– ДЕВ (енг. EVA®); али се мере и ис ка зу ју и дру га спе ци фич на фи нан -
сиј ска и не фи нан сиј ска ме ри ла пер фор ман си за ин вес ти ци о не цен -
тре, што је услов ље но по тре ба ма и ин фор ма тив ним за хте ви ма
ме наџ мен та цен тра и ен ти те та у целини.

4. Зна чај сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња 
у сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња

Шез де се тих го ди на про шлог века се, први пут, за по тре бе пре циз ни је пре -
зен та ци је и ту ма че ња фи нан сиј ских из веш та ја, из кон со ли до ва них фи нан сиј -
ских из веш та ја, из два ја ју и об е ло да њу ју ин фор ма ци је о сег мен ти ма по сло ва -
ња не ког ен ти те та. По вод за так ве кру ци јал не из ме не ин фор ма тив них за хте -
ва који се од фи нан сиј ског из веш та ва ња оче ку ју, биле су зна чај не струк тур не,
орга ни за ци о не и фи нан сиј ске про ме не по слов ног (при вред ног) сек то ра. Пре
све га, зна чај но повећање бро ја мер џе ра, ак ви зи ци ја, ди вер зи фи ка ци ја орга -
ни за ци ја, по ја ва кон гло ме ра та и дру го, ука за ли су на сла бу ин фор ма тив ну
под ло гу у по сто јећим кон со ли до ва ним фи нан сиј ским из веш та ји ма23. По -
већањем сло же нос ти орга ни за ци о них струк ту ра ен ти те та и по слов ног окру -
же ња, адек ват но иден ти фи ко ва ње сег ме на та по сло ва ња и из веш та ва ње о
њима, у кон тек сту оства ри ва ња ци ље ва по сло ва ња орга ни за ци је и об ез -
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22) Ма ли нић Д, Милићевић В, Сте ва но вић Н, (2015), Управ љач ко ра чу но во дство, Еко ном ски фа кул -
тет, Бе ог рад, стр. 585.

23) Пре ма: Barr Andrew, „Corporate Financial Reporting: The Developing Debate On „Line Of Business"
Disclosure - Establishing Criteria For Line Of Business Reporting“, Annual Conference, National
Association of Accountants, Denver Hilton Hotel, June 27, 1967,
https://www.sec.gov/news/speech/1967/062767barr.pdf



беђива ња одржи вих кон ку ре нтских пред нос ти, по ста ло је ве о ма зна чај но. Без 
сум ње, сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње, као мла да дис цип ли на, про дукт 
је сав ре ме них усло ва по сло ва ња. Актуелност фор ме и сад ржи не сег мен тног
фи нан сиј ског из веш та ва ња, као и фи нан сиј ског из веш та ва ња опште на ме не,
због тога, про ис ти че из ци ље ва и по тре ба динамичних и неизвесних сав ре ме -
них услова пословања ентитета. У професионалној рачуноводственој ре гу ла -
ти ви препознат је значај сегментног финансијског извештавања у сав ре ме -
ним условима пословања, што је за последицу имало замену, допуну и ре ви ди -
ра ње МРС/МСФИ.

Увођењем МСФИ 8 из врше но је при ла гођава ње аме рич ком SFAS 131, од -
но сно из врше не су хар мо ни за ци ја и међуна род на кон вер ген ци ја фи нан сиј -
ског из веш та ва ња по сег мен ти ма по сло ва ња. Због тога се може пре тпос та ви -
ти да су и ефек ти при ме не МСФИ 8 на јве ро ват ни је слич ни ефек ти ма при ме не
аме рич ког SFAS 131 (који има дужу тра ди ци ју при ме њи ва ња). Сре ди ном
2012. го ди не за вршен је про цес пост-им пле мен та циј ског ре цен зи ра ња који је
осмиш љен тако да се при ку пе докази на основу којих се доносе закључци о
ефектима имплементације МСФИ 8. 

Три основ на из во ра (фазе) за пост-им пле мен та циј ско ре цен зи ра ње
МСФИ 8 су:24 
= јав не кон сул та ци је кроз об јав љи ва ње за хте ва за при куп ља ње ин фор ма -

ци ја;
= ек стер ни из во ри при куп ља ња ин фор ма ци ја кроз фо ру ме, кон фе рен ци је,

сас тан ке ре ги о нал ног и ло кал ног ка рак те ра, да би се укљу чи ле све за ин -
те ре со ва не стра не које ина че не учес тву ју у раду струч них тела на јав ним 
кон сул та ци ја ма; и

= пре глед по сто јеће ли те ра ту ре и ака дем ских ис тра жи ва ња.
Већину пре пре ка у им пле мен та ци ју МСФИ 8 бе ле жи и раз мат ра Одбор за

Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де кроз ове три ета пе и уграђене су
као део унап ређења у до не те аман дма не за МСФИ 8, али пред став ља ју и део
будућих унап ређења и побољшања стандарда.

Про ве ра ва ње, од но сно тес ти ра ње ко рис нос ти и по стиг ну тих ефе ка та сег -
мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња пред став ља за да так на учне и струч не
јав нос ти и не пре ки дан је про цес. Уз зна чај об е ло да њи ва ња ин фор ма ци ја о
сег мен ти ма по сло ва ња, бит но је раз мат ра ти трош ко ве об ез беђива ња ових
ин фор ма ци ја који не би сме ли да буду већи од користи које се постижу
сегментним финансијским извештавањем.

У сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња ис ти чу се сле дећи по зи тив ни и не га -
тив ни ефек ти сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња уређеног са МСФИ 8 и
SFAS 131, пред став ље ни у Прегледу 5.
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24) Пре ма: International Accounting Standards Board (IASB), Post-implementation Review: IFRS 8
Operating Segments, Report and Feedback Statement, London, UK, 2013, стр. 11.



Прег лед 6 - По зи тив ни и не га тив ни ефек ти 
хар мо ни за ци је сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња 

кроз МСФИ 8 и SFAS 131

По зи тив ни ефек ти 
хар мо ни за ци је сег мен тног 

фи нан сиј ског 
из веш та ва ња

Негатив ни ефек ти 
хар мо ни за ци је сег мен тног 

фи нан сиј ског 
из веш та ва ња

Приб ли жа ва ње МСФИ 8 и SFAS 131 и
зна чај но сма ње ње раз ли ке у за хте ви -
ма ових стан дар да, што се по себ но
одра жа ва на по сло ва ње мул ти на ци о -
нал них ком па ни ја

Увођење ме наџ мент при сту па доп -
ри не ло је не опход нос ти зна чај ни -
јег раз мат ра ња трош ко ва
аген циј ског кон флик та25 у вези са
сег мен тним фи нан сиј ским из веш -
та ва њем, од но сно по ста ло је не -
опход но раз мот ри ти ефек те
аген циј ског кон флик та на ре ла ци -
ји агент (ме на џер) – при нци пал
(влас ник, по сло да вац)

Огра ни ча ва ње сло бо де до пуш те не
ме на џе ри ма у иден ти фи ко ва њу сег -
ме на та по сло ва ња о ко ји ма се из веш -
та ва

Интер на орга ни за ци о на струк ту ра
се раз ли ку је међу при вред ним суб -
јек ти ма, а могуће су и њене из ме не
што за по сле ди цу има не упо ре ди -
вост сег ме на та по сло ва ња међу при -
вред ним суб јек ти ма исте
ин дус триј ске гра не, али и не упо ре -
ди вост сег ме на та по сло ва ња ис тог
по слов ног суб јек та то ком го ди на.
Чес те ин тер не струк тур не ре ор га ни -
за ци је би до ве ле до не мо гућнос ти
праћења под а та ка о трен ду кре та ња
оства ре них ре зул та та сег ме на та по -
сло ва ња то ком го ди на26
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25) Трош ко ви аген циј ског кон флик та (енг. agency costs) на ста ју као трош ко ви кон тро ле рада аге -
на та (ме на џе ра) или као трош ко ви под сти ца ња аге на та (ме на џе ра) да по слу је у скла ду са за -
хте ви ма и по тре ба ма при нци па ла. Ви де ти опшир ни је: Berger P., Hann R. (2007) Segment
Profitability and the Proprietary and Agency Costs of Disclosure, The Accounting Review, Vol. 82, No.
4, стр. 869–906.

26) Пре ма, Одбор за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де - International Accounting Standards
Board (IASB) Post-implementation Review: IFRS 8 Operating Segments, Report and Feedback Statement,
London, UK, 2013, стр. 10.



Исти ца ње пер фор ман си по је ди них
де ло ва орга ни за ци је

Сма њу ју се об е ло да њи ва ња о ге ог -
раф ским сег мен ти ма, по себ но о
оства ре ним при хо ди ма27

Изра же но раз мат ра ње сти ца ња и
одржа ва ња ком пе ти тив них пред нос -
ти па се у ту сврху раз мат ра ју трош -
ко ви сти ца ња и тро ше ња
ин те лек ту ал не имо ви не28

Греш ке ме на џе ра (ин тер не управ -
љач ке струк ту ре) при иден ти фи ко -
ва њу сег ме на та по сло ва ња и ме ре њу
њи хо вих пер фор ман си29

Зах ва љу јући при ме ни ме наџ мент
при сту па, омо гућава се саг ле да ње
орга ни за ци је „очи ма ме наџ мен та“ и
ис ти ца ње ри зи ка за које ме наџ мент
мис ли да су зна чај ни

Обе ло да ње не ин фор ма ци је о сег мен -
ти ма по сло ва ња су за сно ва не на ин -
тер ним ме ри ли ма ко ришћеним од
стра не ме наџ мен та и не мо ра ју бити
у скла ду са за хте ви ма МРС/МСФИ, па
због тога могу бити мање раз умљи ве 
ек стер ним ко рис ни ци ма30

По јед нос тав љу је се пе ри о дич но из -
веш та ва ње јер су за по тре бе овог из -
веш та ва ња ин фор ма ци је дос туп ни је,
од но сно сма њу ју се трош ко ви пе ри о -
дич ног из веш та ва ња

Са ас пек та зна ча ја да се из бег не или сма -
њи об е ло да њи ва ње „ко мер ци јал но осет -
љи вих“ ин фор ма ци ја за мање и/или
мла де орга ни за ци је које ула зе на нова
тржиш та или уво де нове про из во де, и
има ју оправ дан страх од раз от кри ва ња
под а та ка кон ку рен ци ји, па за хте ви об е -
ло да њи ва ња у скла ду са МСФИ 8 и SFAS
131 њима могу на не ти ште ту у об лас ти
бор бе са кон ку рен ци јом, од но сно сти ца -
ња кон ку ре нтских пред нос ти

Омо гућава ње ко рис ни ци ма фи нан сиј -
ских из веш та ја, а на ро чи то ин вес ти то -
ри ма и фи нан сиј ским ана ли ти ча ри ма
да про це не по сло ва ње орга ни за ци је и
боље пред ви де будуће ре зул та те и то -
ко ве го то ви не тако што се об е ло да њу -
ју ин фор ма ци је од зна ча ја за ин тер но
по слов но одлу чи ва ње

Са ас пек та фи нан сиј ских ана ли ти ча ра и
ин вес ти то ра који смат ра ју да се зна чај не 
ин фор ма ци је о сег мен ти ма по сло ва ња
не об е ло да њу ју, или об е ло да њу ју у ма -
њој мери, уз из го вор за шти те од кон ку -
рен ци је, а при том је теш ко про це ни ти
да ли је та тврдња ис ти ни та или само из -
го вор ин тер не управ љач ке струк ту ре
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27) Пре ма, Nobes C, (2010), Parker R. Comparative International Accounting, 11th edition, Prentice Hall, стр. 469.
28) У пи та њу су трош ко ви по зна ти као „proprietary costs“ који смат ра мо да се адек ват но пре во де као

трош ко ви ин те лек ту ал не имо ви не, а који по ред трош ко ва сти ца ња и деп ре си ја ци је ин те лек ту -
ал ног влас ниш тва, об ухва та ју и тај не (лич не или по слов не) под ат ке о кли јен ти ма/по тро ша чи -
ма, а који су вред ни и је ди нстве ни за орга ни за ци ју, као и по слов не и ин дус триј ске тај не, нова по -
стиг нућа (па тен те, про це се, по ступ ке и слич но), од но сно трош ко ве по ве за не са сти ца њем
ис кљу чи вих или ексклу зив них ин фор ма ци ја.

29) Givoly D., Hayn C., D’Souza J. „Measurement Errors and Information Content of Segment Reporting“,
Review of Acounting Studies, број 4, 1999, стр. 17.

30) Пре ма, Одбор за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де - International Accounting Standards
Board (IASB) (2013) Post-implementation Review: IFRS 8 Operating Segments, Report and Feedback
Statement, London, UK, стр. 10.



Повећање бро ја сег ме на та по сло ва ња 
о ко ји ма се из веш та ва као и ин фор -
ма ци ја које се о тим сег мен ти ма по -
сло ва ња об ез беђују31

Сег мен ти по сло ва ња о ко ји ма се из -
веш та ва могу об ез бе ди ти зна чај не
ис то риј ске под ат ке о за врше ним по -
слов ним ак тив нос ти ма и ре зул та ти -
ма уз изо став ља ње ра ци о нал ног
орга ни за ци о ног струк ту ри ра ња
текућих по слов них опе ра ци ја. Због
тога, ана ли ти ча ри ма ће бити от е жа -
но ком би но ва ње ин тер них са ек стер -
ним ин фор ма ци ја ма и адек ват но
пред виђање будућих пер фор ман си32.

Сма ње ње бро ја орга ни за ци ја које су
об е ло да њи ва ле само је дан сег мент
по сло ва ња33

Већ је ис так ну то да се, за по тре бе ек стер ног сег мен тног фи нан сиј ског из -
веш та ва ња, пра те и мере оства ре ња про фит них и ин вес ти ци о них цен та ра.
Ова про бле ма ти ка, из узет но зна чај на у сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња,
суш тин ски је дво ја ка:
= с јед не стра не по сто је ин те ре си влас ни ка (ин вес ти то ра и по тен ци јал них

ин вес ти то ра), кре ди то ра и по ве ри ла ца, који су усме ре ни на оства ре ни
по зи тив ни ре зул тат, као из вор ди ви ден дних плаћања и враћања ду го ва.
За ин вес ти то ре, ин фор ма ци је о сег мен ти ма по сло ва ња тре ба да омо гуће
про це ну управ љач ког (ме наџ мент) ри зи ка, а за кре ди то ре про це ну
будућих нов ча них то ко ва и до би та ка јер су у пи та њу пре суд не ин фор ма -
ци је за ана ли зу лик вид нос ти ен ти те та34;

= са дру ге стра не су ин те ре си ме на џе ра – упра ве ен ти те та, који тре ба да ис -
пу не за хте ве влас ни ка али су усме ре ни, пре све га, на ду го роч ну одржи -
вост, раст и раз вој ен ти те та (што може бити у суп рот нос ти са крат ко роч -
ним ин те ре си ма влас ни ка усме ре ним на за ра ду - ди ви ден ду). Такође, ин -
те ре си ме на џе ра усме ре ни су и на иден ти фи ка ци ју про фи та бил них, од -
но сно, не про фи та бил них сег ме на та по сло ва ња и у вези са тим на функ -
ци о ни са ње мотивационог механизма запослених, а нарочито менаџера
сегмената пословања. 

За раз ли ку од ек стер ног сег мен тног фи нан сиј ског из веш та ва ња, сви ужи
орга ни за ци о ни де ло ви ен ти те та могу бити сег мен ти по сло ва ња о ко ји ма се
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31) Пре ма, Crawford L., Extance H., Helliar C., Power D., Operating Segments: The Usefulness of IFRS 8, ICAS,
Research Committee of The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh, UK, 2012. стр. 6

32) Пре ма, Nobes C., Parker R. Comparative International Accounting, 11th edition, Prentice Hall, 2010, стр. 
471.

33) Nichols, N. B., Street, D. L. & Cereola, S. J., (2012), “An analysis of the impact of adopting IFRS 8 on the
segment disclosures of European blue chip companies”, Journal of International Accounting, Auditing
and Taxation, број 21, стр. 83.

34) Пре ма, Сто ја но вић Р, (2009), „Инфор ма ци о ни до ме ти из веш та ја о по сло ва њу сег ме на та“, Сим по -
зи јум СРРС – 40 го ди на ра чу но во дства и по слов них фи нан си ја – до ме ти и пер спек ти ве, Зла ти бор,
стр. 351.



ин тер но из веш та ва. И ек стер но и ин тер но сег мен тно фи нан сиј ско из веш та -
ва ње, да би било ефи кас но, бла гов ре ме но и ква ли тет но, под ра зу ме ва одго ва -
ра јућу орга ни за ци ју обрачуна трошкова сегмената пословања у ентитету у
функцији:
= из ра де ква ли тет них ин фор ма ци ја о сег мен ти ма по сло ва ња чија ин фор -

ма тив на ко рист није мања од на ста лих трош ко ва за њи хо во мерење и
презентацију; и

= ме ре ња фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских ме ри ла пер фор ман си за уже
орга ни за ци о не де ло ве ен ти те та и ентитета у целини.

Трош ко ви су основ но ме ри ло пер фор ман си које про ду ку је об ра чун трош -
ко ва. Као мера пер фор ман си нису за за не ма ри ва ње јер могу се ме ри ти на ни -
воу сва ког ужег дела орга ни за ци је, функ ци је, про це са, за дат ка или ак тив нос -
ти. Иска зи ва ње трош ко ва при ме ном не ког од тра ди ци о нал них и/или сав ре -
ме них сис те ма об ра чу на трош ко ва35 омо гућује ком па ра тив ну ана ли зу на сва -
ком ни воу ен ти те та без об зи ра у ко јој функ ци ји или про це су су трош ко ви на -
ста ли36. Трош ко ви су, дак ле, мера пер фор ман си за све орга ни за ци о не делове,
у функцији и интерног и екстерног сегментног финансијског извештавања.

Трош ко ви суп рот став ље ни при хо ди ма по ста ју моћно оруђе за ме ре ње
оства ре них по зи тив них или не га тив них ре зул та та. По зи ти ван ре зул тат, од -
но сно, до би так – основ но је фи нан сиј ско ме ри ло пер фор ман си у про фит ним и
ин вес ти ци о ним цен три ма или за це ли ну ен ти те та. Мери се на осно ву вред -
нос ти ис ка за них у ин тер ном би лан су успе ха про фит ног или ин вес ти ци о ног
цен тра. О ин тер ном би лан су успе ха и ин тер ном би лан су ста ња већ је било
речи, али тре ба на по ме ну ти да се ин тер ни би ланс успе ха може ис ка за ти рас -
ло ја ва њем, од хи је рар хиј ски на јви шег до на јни жег орга ни за ци о ног дела, пре -
ма по тре ба ма и за хте ви ма ме на џе ра. Та кав, тзв. сег мен то ва ни ин тер ни би -
ланс успе ха – рас ло јен по хоризонтали и/или по вертикали, омогућава
израчунавање и праћење основних концепата резултата профитног и
инвестиционог центра. 

У сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња ис каз на моћ из веш та ја о сег мен ти ма
по сло ва ња, као што је ре че но, важ на је за ме на џе ре, али и за ин вес ти то ре и
кре ди то ре. Због тога, сва ко унап ређење ме ре ња пер фор ман си, об ра чу на
трош ко ва и фи нан сиј ског из веш та ва ња опште на ме не ути цаће на
унапређење сегментног финансијског извештавања.
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35) Тес ти ра ње при ме не тра ди ци о нал них и сав ре ме них сис те ма об ра чу на трош ко ва (сав ре ме них,
на јчешће као до пу не тра ди ци о нал ним сис те ми ма об ра чу на трош ко ва) ре зул ту је ефек ти ма вид -
љи вим у ин тер ном би лан су успе ха кроз сле деће:
= при ме ње ни сис те ми об ра чу на трош ко ва одра жа ва ју се, кроз раз ли чи те ме то до лош ке по ступ -

ке, на ви си ну пла ни ра них и оства ре них трош ко ва у сег мен ти ма по сло ва ња;
= при ме ње ни сис те ми об ра чу на трош ко ва ути чу на пре циз ност ало ка ци је врста и суме трош ко -

ва по сег мен ти ма по сло ва ња (по себ но општих трош ко ва);
36) Нас то ја ње да се фи нан сиј ска ме ри ла пер фор ман си, по пут трош ко ва, по смат ра ју на што ни жим

ни во и ма орга ни за ци је и да та ме ри ла буду упо ре ди ва за све уже орга ни за ци о не је ди ни це, по чи -
ње још два де се тих го ди на про шлог века у ком па ни ји General Motors и Du Pont.



Зак љу чак

Фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња мора бити бла гов -
ре ме но и ква ли тет но, јер об ез беђује веће шан се да се адек ват но оце не при ро -
да и фи нан сиј ски ефек ти по слов них ак тив нос ти сег ме на та по сло ва ња и ен ти -
те та у це ли ни од стра не ко рис ни ка фи нан сиј ских из веш та ја. Фи нан сиј ско из -
веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња, због свог зна ча ја за хте ва стал на унап -
ређења ра чу но во дстве не те о ри је и прак се, као и фи нан сиј ског из веш та ва ња.
Усав рша ва ње фи нан сиј ског из веш та ва ња пра ти на ста нак и раз вој ре гу ла тор -
ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма по сло ва ња. Без на ме -
ре да се об ез вре ди зна чај за кон ске и ин тер не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве,
ис ти че се кључ на уло га про фе си о нал не ре гу ла ти ве за сег мен тно фи нан сиј ско 
из веш та ва ње. У пи та њу су Међуна род ни стан дард фи нан сиј ског из веш та ва -
ња 8 – Сег мен ти по сло ва ња (МСФИ 8) и аме рич ки стан дард фи нан сиј ског ра -
чу но во дства 131 - Објав љи ва ње о сег мен ти ма ен ти те та и по ве за не ин фор ма -
ци је (SFAS 131).

Орга ни за ци ју и функ ци о ни са ње ек стер ног и ин тер ног сег мен тног фи нан -
сиј ског из веш та ва ња опредељују:
= де тер ми нан те, инстру мен ти и еле мен ти орга ни за ци је фи нан сиј ског и

управ љач ког ра чу но во дства, 
= об ра чун трош ко ва сег ме на та по сло ва ња у ен ти те ту, 
= врста и ста тус иден ти фи ко ва них сег мен та по сло ва ња и из веш тај них сег ме -

на та по ве за не са из грађеним ти пом орга ни за ци о не струк ту ре ен ти те та и 
= за хте ви и смер ни це ре гу ла тор ног окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња.

Екстер но сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње по себ но је зна чај но за ин -
вес ти то ре и по ве ри о це. За ана ли зу ин вес ти ци ја не опход но је да се саз на и раз -
уме како раз ли чи ти ужи де ло ви ен ти те та – иден ти фи ко ва ни као сег мен ти по -
сло ва ња, еко ном ски по слу ју, јер без раш чла ња ва ња ен ти те та на сег мен те по -
сло ва ња нема адек ват ног на чи на да се пред ви де укуп на количина, време или
ризик будућих новчаних токова ентитета у целини. 

Интер но сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње усме ре но је, пре све га, на
ме на џе ре, на ро чи то у окол нос ти ма одво је нос ти влас ниш тва над ка пи та лом
ен ти те та од управ ља ња ен ти те том. За ме на џе ре (ру ко во ди о це) сег ме на та по -
сло ва ња ме ре ње пер фор ман си ужих де ло ва ен ти те та зна чај но је ме ре ње
успеш нос ти сег ме на та по сло ва ња, у функ ци ји оства ри ва ња по став ље них ци -
ље ва сег ме на та и ен ти те та у це ли ни, што се ко нач но одра жа ва на раст и раз вој 
ен ти те та и по сти за ње и одржа ње кон ку ре нтских пред нос ти и у вези са тим
повезаних мотивационих ефеката на запослене, а нарочито на менаџере
сегмената пословања. 

Сег мен тно фи нан сиј ско из веш та ва ње у сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња
може и тре ба ло би да се кон стан тно пре ис пи ту је и унап ређује, између оста лог, 
кроз унап ређење ме ре ња пер фор ман си, унап ређење сис те ма и тех ни ка об ра -
чу на трош ко ва, унап ређење ре гу ла ти ве и при ме ну фи нан сиј ског из веш та ва -
ња опште на ме не и унап ређење ети ке и еду ка ци је рачуновођа и менаџера
сегмената пословања и ентитета у целини.
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мр Лен че
ПАПАЗОВСКА*

Сав ре ме ни кон цепт 
кон тро лин га – тренд 

или еко ном ски пар тнер 
ме наџ мен та

Ре зи ме
Кон тро линг је струч на функ ци ја која по ма же ме наџ мен ту, али и дру гим функ ци -
ја ма у ком па ни ји са ци љем под и за ња ни воа ефек тив нос ти и ефи кас нос ти по сло -
ва ња. Ини ци ра про ме не, које воде ка успе ху. То чини оства ру јући основ ни за да так -
успос тав ља ње сав рше не рав но те же између рас та, раз во ја и до би ти, тако да
број не кван ти та тив не и ква ли та тив не под ат ке из ван и уну тар ком па ни је пре -
тва ра у ин фор ма ци је не опход не за одлу чи ва ње на свим ни во и ма управ ља ња. Ви зи -
ја кон тро лин га усме ре на је ка будућнос ти, уло га му је про ак тив на, а за да так да
под стак не про ме не пре ко за пос ле них у кон тро лин гу који, у осно ви, тре ба да буду
пар тне ри ме наџ мен та или њи хо ви еко ном ски са вет ни ци. 
Струч на служ ба кон тро лин га посматра управ ља ње кроз при зму: јас не стра -
те ги је, пла на ду го роч не одржи вос ти и про це не ри зи ка, јер су у пи та њу три не -
раз двој на фак то ра. Крат ко роч но мо же мо се одрећи до би ти ради рас та ком па -
ни је или одрећи се раз во ја у циљу мак си мизовања до би ти, али ду го роч но
ства ри мо ра ју функци о нисати у сав рше ној рав но те жи. За да так кон тро лин га
је да ис тра жи да ли су пред виђени ци ље ви дос тиж ни и који раз ло зи доп ри но се
одсту па њу од циља и уко ли ко то није пра ви пут за ком па ни ју, по треб но је да
кон тро линг подстак не пре ис пи ти ва ње стра те ги је. Сав ре ме на по слов на прак -
са под ра зу ме ва по став ља ње кон тро ле ра на по словну по зи цију пар тне ра ме -
наџ мен та са ко јим за јед но утврђује ци ље ве ком па ни је.
Ево лу ци ја и мо дер ни за ци ја кон тро лин га догађају се на гло бал ном пла ну, па от уда
за кљу чак да ње го ва унап ређења сва ка ко тре ба да се ко рис те и на ло кал ном ни воу. 

Кључ не речи: кон тро линг, кон тро ле ри, сав ре ме ни кон цепт, еко ном ски пар -
тнер, по слов ни фи нан сијски из веш таји.

УДК 657.05
005.5

Прег лед ни на учни рад

*) Са вез ра чу но вођа Ре пуб ли ке Ма ке до ни је, Скоп ље, e-mail: papazsan@knigoprima.com.mk
Прим ље но: 17.03.2016. Прих ваћено: 26.04.2016.



Увод

Има јући у виду да ко ре ни кон тро лин га нису ста ри само је дан век, већ да је
тер мин “comptrollers” по знат још у XV веку на ан гло сак сон ском под руч ју, раз -
умљи ва је по тре ба за увођењем кон тро лин га у сва ко, како мало, сред ње, тако
и ве ли ко пред узеће које има ве ли ки обим и сло жен про цес по сло ва ња. Нас та -
нак кон тро лин га ве зу је се за сред њи век, у које вре ме се у Фран цус кој кон тро -
ле ри по јав ља ју под на зи вом “contre-roule”. Реч кон тро линг по ти че од ен глес -
ке речи control што у пре во ду зна чи управ ља ње, ко ор ди на ци ја, ре гу ли са ње. 

Опе ра тив ни и стра теш ки инстру мен ти кон тро лин га по ма жу, од но сно
омо гућава ју да се уоче ни про бле ми лак ше укло не, као и да об ез бе ди на чин из -
бе га ва ња слич них теш коћа у будућнос ти. За оства ри ва ње основ них за дат ка
кон тро лин га: пла ни ра ња, управ ља ња и над гле да ња по слов них про це са, за -
пос ле ни ма у кон тро лин гу и ме наџ мен ту по треб на су зна ња како би се ова из -
ван хи је рар хиј ска струч на функ ци ја об а ви ла на одго ва ра јући на чин. Глав ни
за да так кон тро лин га је да се пред узеће учи ни успеш ни јим, као и усме ра ва ње
ком па ни је ка будућнос ти, при чему се под ра зу ме ва ју стал но уче ње и на п ре до -
ва ње.

На ро чи то је по треб но да се има ју у виду Међуна род ни стан дар ди фи нан -
сиј ског из веш та ва ња са ста но виш та кру га ко рис ни ка, али при том важ но је да
чла но ви кон тро лин га и ме наџ мен та има ју по треб но основ но зна ње о по је ди -
ним би лан сним тер ми ни ма и по зи ци ја ма. Такође је бит но да кон тро ле ри и ме -
наџ мент има ју у виду да је глав на сврха ра чу но во дства у скла ду са МСФИ при -
пре ма ин фор ма ци ја ре ле ван тних за до но ше ње одлу ка, као и по што ва ње
општих основ них на че ла МСФИ: а) фер пре зен та ци је (ис ти нит и фер при каз
као иде ја во ди ља); б) основ не пре тпос тав ке (не огра ни че ност тра ја ња по сло -
ва и осно ва на стан ка догађаја); в) ква ли та тив ни за хте ви, као што су: упо ре ди -
вост, раз умљи вост, по узда ност, ре ле ван тност, зна чај; г) на че ла одме ра ва ња;
д) до дат на на че ла: по је ди нач но ме ре ње, за бра на пре би ја ња, дос лед ност,
догађаји на кон датума биланса.

1. Кон тро линг у сав ре ме ним пред узећима - по глед унап ред 
и пре по ру ке шта би тре ба ло учи ни ти

Сав ре ме не орга ни за ци о не шеме ком па ни је под ра зу ме ва ју под е лу по сла
између ме наџ мен та и за пос ле них у кон тро лин гу чији по сло ви за ви се је дан од
дру гог пре ко са мог про це са кон тро лин га. У сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња
све веће сло же нос ти и ди на ми ке јав ља се све већа по тре ба за кон тро лин гом
као струч ном под ршком ме наџ мен ту. Кон тро линг помоћу сво јих на че ла ко ор -
ди на ци је и ин тег ра ци је и при ме ном раз ли чи тих инстру ме на та опе ра тив ног и 
стра теш ког управ ља ња, по ма же ме наџ мен ту у бржем и бо љем при ла гођава -
њу унут раш њим и спољ ним променама. 

Сав ре ме на ге не ра ци ја кон тро лин га, која се јав ља као ино ва тор, доп ри но -
си увођењу но вих инстру ме на та и ме то да, који би били при клад ни за ре ша ва -
ње сав ре ме них про бле ма. Један од тих инстру ме на та је benchmarking чије ко -
ришћење повећава кон ку ре нтске спо соб нос ти ком па ни је. У по слов ној прак си
овим инстру мен том орга ни зу ју се кон ти ну и ра но унап ређење и ме ре ње свог
по сло ва ња у од но су на дру ге ком па ни је, за тим по ма же при уче њу од на јус -
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пеш ни јих и како са сте че ним зна њем да се повећа успеш ност и ефи кас ност по -
сло ва ња. 

При ме ном benchmarkingа може се об ез бе ди ти: унап ређење ква ли те та
про из во да и услу ге; унап ређење по слов них про це са; сни жа ва ње трош ко ва;
повећање за до во љства ку па ца; от ва ра ње но вих по слов них могућнос ти; по -
сти за ње кон ку ре нтске спо соб нос ти; повећава ње кре а тив не спо соб нос ти уну -
тар ком па ни је; унап ређење ква ли те та у це лом пред узећу, као и повећање про -
фи та.

Први ко рак ка успос тав ља њу про це са рада служ бе кон тро лин га је
screening од но сно пре сек у ко јем је : а) по треб но уочи ти про бле ме; б) про наћи
сла бе стра не, иако се чини да их доб ро зна те, као и да се те сла бе стра не саг ле -
да ју из дру ге пер спек ти ве; в) по треб но про миш ља ње о по сло ва њу на по тпу но
дру га чи ји на чин; г) по треб но себе ви де ти у пра вом свет лу, иако нађе виђење
није увек на јбо ље, али због тога је важ но да буде по прав љи во и д) важ но је да
се до не се одлу ка која ће об ухва ти ти све бит не про ме не које тре ба да буду
спро ве де не. Сле дећи ко рак би тре ба ло да буде диз ај ни ра ње по бед нич ког при -
сту па ком па ни је. Важ но је да се си ту а ци је и ак тив нос ти по јед нос та ве и да се
што више из бе га ва ла ви ринт у ко јем се не сна ла зи мо доб ро. Пра вов ре ме но
тре ба да се уоче постојеће слабости процеса и да се, при том, креира кон тро -
лер ски приступ и дефинишу носиоци успешности. 

За тим би тре ба ло да усле ди кре и ра ње ин фор ма ци о не осно ве у вези са: а)
усва ја њем ра чу но во дства трош ко ва; б) кре и ра њем праћења трош ко ва уз при -
ме ну на че ла по ве за нос ти трош ко ва и но си ла ца успе ха; г) кре и ра ње ра чу на
успеш нос ти на осно ву на че ла „кон три бу ци је“ од но сно при но са са јас но де фи -
ни са ним трош ков ним ме то да ма; д) кре и ра њем мат рич ног праћења трош ко ва.

1.1. Које по сло ве и за дат ке об ав ља ју за пос ле ни у кон тро лин гу?

Основ ни за да так за пос ле них у кон тро лин гу је оства ри ва ње ци ље ва кон -
тро лин га, а то зна чи да би они ис тов ре ме но тре ба ло да узму ак тив но учешће у
кре и ра њу ци ље ва, по ве жу де ло ве и це ли ну, крат ко роч но са ду го роч ним и
оперативно са стратешким. 

Пос ло ви које је дан ру ко во ди лац служ бе кон тро лин га може да врши су: да
пла ни ра, орга ни зу је и усклађује по сло ве кон тро лин га; пру жа струч ну и са ве -
то дав ну помоћ ме наџ мен ту при де фи ни са њу ви зи је и ци ље ва по сло ва ња; до -
но си план и про грам рада по сло ва кон тро лин га; усклађује про це се пла ни ра -
ња, кон тро ле, ин фор ми са ња, орга ни за ци је и управ ља ња људ ским по тен ци ја -
ли ма; пру жа струч не и са ве то дав не услу ге; пред ла же мере ра ци о на ли за ци је
по сло ва ме наџ мен ту; ко ор ди ни ра рад са фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма; об ав -
ља за дат ке које пред ла же упра ва ком па ни је; одго ва ра за спро вођење по сло ва
и рад них за да та ка из свог де лок ру га по сло ва1. 
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1.2. Фи нан сијски кон тро линг

Пос лед њих го ди на по чи ње се го во ри ти о кон тро ли која се може опи са ти
као2 „глав ни циљ функ ци је кон тро ле ра који се сас то ји у про це ни са фи нан сиј -
ског ас пек та, свих ак тив нос ти ком па ни је. Прет пос тав ка за овај за да так је
адек ват но пла ни ра ње и ин фор ма ци о ни сис тем. Због тога су ове две функ ци је
тес но по ве за не са функцијом контроле и представљају њен саставни део“ . 

Циљ фи нан сиј ске по ли ти ке јес те сна га ком па ни је која тре ба да се об ез бе -
ди кроз: трај ну спо соб ност плаћања, фи нан си ра ња, ин вес ти ра ња; повећања
имо ви не и трај ну спо соб ност за до во ље ња фи нан сиј ских интереса учесника
компаније. 

Један од важ них кључ них ко ра ка који ме наџ мен ту пру жа ју под ршку у про -
це су до но ше ња и спро вођења одлу ке јес те фи нан сиј ска ана ли за по сло ва ња
ком па ни је чији су ци ље ви: оце на од но сно про це њи ва ње тре нут ног ста ња и
по зи ци је у по сло ва њу саме ком па ни је и оства ре ног по слов ног ре зул та та,
иден ти фи ко ва ње кључ них трен до ва у по сло ва њу ком па ни је; иден ти фи ко ва -
ње по тен ци ја ла и евен ту ал них опас нос ти у по сло ва њу; оце на бо ни те та ком -
па ни је и иден ти фи ко ва ње потребе за даљим активностима. Финансијска
анализа пословања обухвата следеће елементе:
= ана ли зу фи нан сиј ских из веш та ја од но сно де таљ но ис пи ти ва ње фи нан -

сиј ског и еко ном ског ста ња и ре зул та та по сло ва ња, које се об ав ља на
осно ву зва нич них фи нан сиј ских из веш та ја ком па ни је, који на ре а лан на -
чин опи су ју по сло ва ње ком па ни је;

= об ра чун пре лом не тач ке при хо да од но сно пра га рен та бил нос ти ком па -
ни је на осно ву кла си фи ка ци је трош ко ва на фик сне и ва ри ја бил не ком по -
нен те, а све са ци љем утврђива ња ми ни мал ног об и ма по слов не ак тив -
нос ти по треб ног ради по кри ва ња укуп них трош ко ва по сло ва ња и

= banchmarking ана ли зу, као упо ред ну фи нан сиј ску ана ли зу на ни воу гра -
не кли јен та са ци љем саг ле да ва ња про це са и по слов не по зи ци је у од но су
на кон ку рен тне ком па ни је или ли де ре у гра ни.

У усло ви ма све јаче кон ку рен ци је у по сло ва њу, не опход но је да се ут вр -
ђени пла но ви оства ре и да се де лат ност одви ја уз на јма ње могуће трош ко ве и
уз на јвеће могуће за до во љство за пос ле них и по слов них са рад ни ка – кли јен та.
Овај план се може оства ри ти уз по став ља ње јас не и не двос мис ле не струк ту ре
кон тро ле трош ко ва по сло ва ња. Када се го во ри о фи нан сиј ском кон тро лин гу,
важ но је ума њи ти трош ко ве, а да то не до ве де по сло ва ње у опас ност. Зна чи,
пред услов је да пре ве ли ко сма ње ње трош ко ва не до ве де у опас ност саму де -
лат ност, а с дру ге стра не да тро ше ње без кон тро ле не до ве де до зна чај ног гу -
бит ка у по сло ва њу. За тим, важ но је да се до би је одго вор на пи та ње како се
заштитити од привидно малих трошкова који када се саберу представљају оз -
би љан терет за компанију. 

Једна од зна чај них функ ци ја кон тро лин га јес те – управ ља ње трош ко ви ма, 
што се може по смат ра ти као на јбит ни ји инстру мент јед ног кон тро ле ра. Овај
инстру мент је бит но раз мат ра ти при ли ком увођења но вих про дај них про гра -
ма, али сва ка ко и при ли ком про да је по сто јећих про гра ма. Нас прам ове функ -
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ци је кон тро лин га, функ ци ју ра чу но во дства пред став ља фи нан сиј ско ра чу но -
во дство. Слич ност кон тро лин га и ра чу но во дства може се уочи ти и пре ко њи -
хо вих за да та ка, на при мер: за да ци кон тро лин га су – пла ни ра ни кон трол ни
ме ха низ ми; из веш та ва ње и об јаш ње ње; про це на, кон сул та ци је и пред ло зи на
осно ву ана ли зе под а та ка, на спрам за да та ка ра чу но во дства који под ра зу ме ва -
ју: про на ла же ње ка пи та ла; кон так те са ин вес ти то ри ма; праћење извода
банака; праћење инвестиција; праћење прописа. Заједнички задатак кон тро -
лин га и рачуноводства је праћење пореских прописа.

Еле мен ти пла ни ра ња у фи нан сиј ском кон тро лин гу од но се се на пла ни ра -
ње при хо да и трош ко ва ве за них за кон та на ко ји ма се ис ка зу ју ак тив нос ти из
по слов них про це са који ства ра ју при хо де или трош ко ве. Да бис мо има ли до -
бар основ за пла ни ра ње ових при хо да и трош ко ва, не опход но је де фи ни са ње
мес та пла ни ра ња у фи нан сиј ском кон тро лин гу, уно ше ње и мо ди фи ко ва ње
пла но ва у фи нан сиј ском кон тро лин гу, ало ка ци ја при хо да и трош ко ва пре ма
мес ти ма која су утврђена пла ном3. За до но ше ње пла на не опхо дан је и из бор
кљу ча рас по де ле трош ко ва и при хо да, а опци је рас по де ле су на јчешће: про из -
вољ не, про пор ци о нал не, по ис тим из но си ма за сва ки пе ри од, по истом
периоду претходне године, према броју дана у оквиру датог периода, према
ре ба лан су већ креираног плана и сл.

Сви ови де фи ни са ни еле мен ти у кон тро лин гу пру жа ју за пос ле ни ма у кон -
тро лин гу могућност ана ли зе про фи та бил нос ти ком па ни је на осно ву број них
из веш та ја. Пос то ји гру па из веш та ја о еле мен ти ма пла ни ра ња, који ана ли зи -
ра ју ове еле мен те из више раз ли чи тих угло ва, по квар та ли ма и врше њи хо во
поређење, по го ди на ма и пе ри о ди ма, у ко ре ла ци ји са пре тход ним ста њи ма, по
ку му ла тив ним вред нос ти ма за де фи ни са ни пе ри од. У овим из веш та ји ма кон -
тро ли шу се пла ни ра ни и ствар ни трош ко ви. Лис та из веш та ја се по по тре би
може и про ши ри ти, тако да сви ти из веш та ји пру же до вољ но флек си бил нос ти 
и омогуће поређење и сучељавање података и информација, свих параметара
савременог и напредног контролинга.

2. Мо дер ни за ци ја кон тро линг функ ци је

Кон тро линг ини ци ра про ме не, које до во де до успе ха. Зах ва љу јући ин тен -
зив ном раз во ју IT тех но ло ги је и по зи тив ном ути ца ју ви ше го диш њег раз вој -
ног ис кус тва, као и хар мо ни за ци ји ев роп ског и аме рич ког при сту па кон тро -
лин гу, ство ре ни су усло ви за при ме ну на јбо ље прак се у кон тро лин гу. Упра во у 
вези са тим ко ра ком јав ља се не до у ми ца - како ква ли тет но по ста ви ти темеље
доброг контролинга, јер то представља кључ за успех.

2.1. Основ ни еле мен ти и на че ла кон тро лин га

Кон тро линг је глав ни фак тор успе ха ком па ни је у раз ви је ним зем ља ма, на -
ро чи то зем ља ма са гер ман ског го вор ног под руч ја. Глав ни про блем ове служ -
бе је пра вил но утврђива ње ак ту ел ног под руч ја у ко јем ће се ра ди ти, као и
одређива ње уло ге кон тро ло ра и шта се од њих оче ку је. Важ но је на по ме ну ти
да се кон тро линг уда ља ва од ра чу но во дства тако да про шле догађаје за ме њу -
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је про дук тив ном ана ли зом са ци љем опти ми за ци је будућнос ти. Од сва ког
кон тро ло ра тра жи се да буде економски прогностичар, проценитељ и пси хо -
лог у свом послу.

Кон тро линг пред став ља управ љач ку ак тив ност. То зна чи да је кон тро -
линг вођен ци ље ви ма и тежи ка усме ра ва њу свих одлу ка ка по сти за њу тих
циљева. 

Основ на на че ла кон тро лин га су4:
а) до но ше ње по слов них одлу ка у окви ру раз во ја стра те ги је и пла ни ра -

ња, за тим одређива ње ци ље ва и сред ста ва по треб них за њи хо во
оства ри ва ње; усме ре ност ка будућнос ти по ве за на са овим про це сом у 
осно ви води бо љој спо соб нос ти су о ча ва ња у тре нут ку када се ства ри
не одви ја ју како тре ба;

б) у окви ру кон тро ле про ве ра ва се да ли су ци ље ви по стиг ну ти, ако нису
где се на ла зе раз ло зи за то; саз на ње о пра вим раз ло зи ма ко рис ти се за 
по бољ ша ње из врша ва ња, као и унап ређење пла ни ра ња;

в) пла ни ра ње и кон тро ла по став ља ју гра ни це за по је дин це и за пред -
узеће, али исто тако пу тем њих се об ез беђује де цен тра ли зо ва ни про -
стор за рад и ини ци ја ти ву, како за по је дин це тако и за ком па ни је;

г) очиг лед но је да је овај про цес ве о ма сло жен и важ но је да се кон тро -
лер ски на чин раз миш ља ња пре не се на сва ког по је дин ца, тако да сви
за пос ле ни учес тву ју у за јед нич ком раду. Сло же ност про це са кон тро -
лин га да нас се може саг ле да ти кроз при зму три не раз двој на фак то ра:
јас на стра те ги ја, план ду го роч не одржи вос ти и про це на ри зи ка, као и
три усло ва који мо ра ју да функ ци о ни шу у си нер ги ји, а то су: раст, раз -
вој и добит.

2.2. Трен до ви у кон тро лин гу

Сва ко пред узеће је спе ци фич на је ди нстве на це ли на. Пре ма со пстве ној
орга ни за ци ји рада у пред узећу, при пре ма се план рада про јек та увођења кон -
тро линг функ ци је. Увођење кон тро линг функ ци је одви ја се у не ко ли ко основ -
них ко ра ка: ана ли за по сто јећег ста ња и утврђива ње кри тич них та ча ка; ана -
ли за по ве за нос ти стра теш ких и опе ра тив них ци ље ва и пла но ва; увид у по сто -
јећи ин фор ма ци о ни и ра чу но во дстве ни сис тем; ана ли за по сто јећих по слов -
них про це са, управ ља ње про ме на ма, као и усклађива ње за за хте ви ма кон тро -
лин га; кре и ра ње кон тро лер ског про гра ма ком па ни је; раз вој трош ков ног и
управ љач ког ра чу но во дства; успос тав ља ње сис те ма кон тро лин га са из веш -
та ва њем, јед на је од на јваж ни јих фаза у са мом про јек ту за увођење кон трол не
функ ци је; праћење раз во ја функ ци је контролинга или мониторинг;
едукација топ и средњег менаџмента и контролера за читав период у току
којег траје пројект контролинга.
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Основ ни трен до ви који су се по ја ви ли у прак си по след њих го ди на који об -
е ле жа ва ју рад служ бе кон тро лин га на во де се у на став ку5:

1. Пос лов но пар тне рство између ме на џе ра и кон тро ле ра - глав ни пред -
услов за раз уме ва ње по слов не, ко му ни ка ци о не и со ци јал не ком пе тен -
ци је. Кон тро ле ри, у иде ал ним окол нос ти ма, има ју уло гу по с лов ног
пар тне ра. У осно ви, они би мо ра ли да има ју из ра же ну спо соб ност ана -
ли зи ра ња, а то само по себи за хте ва знат не ко му ни ка тив не и со ци јал не 
ком пе тен ци је. Да би био за га ран то ван ду го роч ни успех ин те рак ци је
између услу ге ме наџ мен та и кон тро ло ра, кон тро ле ри би мо ра ли има ти 
ду бо ко раз уме ва ње за тај по сао. Зна чај но је на по ме ну ти да ако ме на џе -
ри осим свог зна ња и ис кус тва у стру ци рас по ла жу ве ли ким раз уме ва -
њем укуп них при вред них од но са, зна чи ком пе тен ци јом кон тро лин га,
онда би била ло гич на и по сле ди ца успеш но це ло куп но управ ља ње.

2. Кор по ра тив на и со ци јал на одго вор ност и еко лош ки кон тро линг – по -
ста ло је важ но и бит но сти ца ње зна ње и ис кус тво ин тег ра ци је еко лош -
ких ци ље ва одржи вос ти. Ова одго вор ност под ра зу ме ва пре д узет нич ку
друш тве ну и со ци јал ну одго вор ност која трај но ин тег ри ше ин те ре се
раз ли чи тих стеј кхол де ра. Со ци јал на пи та ња су на доб ро вољ ној осно ви. 
Кор по ра тив на и со ци јал на одго вор ност мог ла би се смат ра ти и ре ак -
ци јом на пре наг ла ша ва ње кон цеп ци је вред нос ти за ак ци о не ре. Еко -
лош ки кон тро линг је би тан еле мент ове кон цеп ци је јер је реч о
сис тем ској ин тег ра ци ји еко лош ких ци ље ва одржи вос ти у управ ља њу
пред узећем. Овак ва стра те ги ја смат ра се не само об а ве зом, него и као
друш тве ном одго вор ношћу и при ли ком за про ши ре ње по слов ног мо -
де ла. За кон тро ле ре то је и нова при ли ка за от ва ра ње но вог под руч ја
по сло ва.

3. Кон тро линг не ма те ри јал не имо ви не, сас тав ља ње и одржа ва ње би -
лан са зна ња - у по след ње вре ме смат ра се да се пред узећима не може
управ ља ти ис кљу чи во мо не тар ним вред нос ти ма. Иако овај тренд
није нов тре нут но се ин тен зив но ак ту е ли зу је. Управ ља ње не ма те ри -
јал ном имо ви ном и из веш та ва ње о њој у би лан су ста ња је инстру -
мент који кон тро ле ри ма пру жа шири ре пер то ар „ме ких“ по ка за те ља
као што су: ино ва ци ја, мо ти ва ци ја и за до во љство кли је на та. Доп ри -
нос ово ме дали су Google, Apple и Facebook.

4. Пос лов на ин те ли ген ци ја и управ ља ње ве ли ким об и мом под а та ка –
раз вој који је усме рен ка information manager-у и data scientist-у.
Извеш та ва ње и унос пла ни ра них под а та ка омо гућава се на мо би лан
на чин. Softwer се све више ко рис ти на ин ту и ти ван на чин и омо гућава
де цен тра ли за ци ју за да та ка, при чему до ла зи до рас те рећења за кон -
тро ло ре;
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5. Раз вој стра те ги је и це ло ви то управ ља ње ефи кас ношћу – ин тег ра ци ја
сис те ма и стра теш ких ана ли за пред став ља услов за кон тро линг. У
вре ме ну све снаж ни јег раз во ја тржиш та из а зов је да се ује ди не сви
ин фор ма ци о ни сис те ми у је дан ин тег ри са ни це ло ви ти сис тем и тако
ство ре осно ву за пра ве и пра вов ре ме не одлу ке. У це ло куп но управ ља -
ње нуж но спа да и етаб ли ра ње раз во ја стра те ги је као и про цес ње го -
вог по ве зи ва ња са опе ра тив ним пла ни ра њем;

6. Усме ре ност ка тржиш ту ка пи та ла, усклађива ње са ек стер ним ра чу но -
во дством – усме ре ност на вред нос ти, ра чу но во дство као зна ње и ис -
кус тво у раду са МСФИ, такође су бит ни за успе шан и де лот во ран
кон тро линг.

7. Ре ор га ни за ци ја и управ ља ње ефи кас ношћу услу ге кон тро лин га пред -
став ља ју кон тро линг уну тар Shared Servise цен тра од но сно кон тро -
линг про це са кон тро лин га.

2.3. Задаци за пос ле них у кон тро лин гу

За да так за пос ле них у кон тро лин гу је да пра те ме на џер ски по сао, одго вор -
ни су за по став ља ње ци ље ва, пла ни ра ње и управ ља ње, као и за тач ност ин -
фор ма ци ја. Они при том ко рис те раз не ме то де и ала те, али да би били по слов -
ни пар тне ри ме наџ мен ту тре ба да има ју ква ли те те и ком пе тен ци је као што
су: ана ли тич ке веш ти не; ко му ни ка ци о не веш ти не – не ради се о томе шта је
ре че но него како је ре че но; по слов на зна ња; би хеј ви о рал на зна ња (пси хо ло -
ги ја); зна ње ве за но за систем мерења и управљања и свакако треба да буду
истрајни у својим активностима. 

Аналитичке веш ти не су по треб не како би иде је пре тва ра ли у ка те го ри је
које се могу кван ти фи ко ва ти, као и за раз уме ва ње сло же них пла но ва.
Аналитичност је на ро чи то важ на у спре зи са интуицијом менаџера. 

За пос ле ни у кон тро лин гу који не могу на ква ли те тан на чин да пре не су
сво ју по ру ку сва ка ко неће успе ти у свом послу. 

За пос ле ни у кон тро лин гу мо ра ју се при ла го ди ти ин ди ви ду ал ним осо би -
на ма ме на џе ра. То се од но си на њи хо ва струч на зна ња и пре фе рен ци је, али и
на њихов приступ. 

Да би за пос ле ни у кон тро лин гу били укљу че ни у ме на џер ске функ ци је,
мо ра ју на јпре да буду упућени у по сло ва ње и раз уме ју при ро ду ме на џер ског
по сла. Ако за пос ле ни у кон тро лин гу нису до вољ но упућени у на ве де не по сло -
ве, њи хо ва активност ће убрзо бити безначајна. 

За пос ле ни у кон тро лин гу мо ра ју бити по сто ја ни, не пот куп љи ви и не -
утрал ни у од но су на ме на џе ре, али по не кад тре ба да буду „су ди је“ од но сно да
ко ор ди ни ра ју различита мишљења менаџера. 

За пос ле ни у кон тро лин гу под ржа ва ју ме на џе ре на раз ли чи те на чи не.
Један од на чи на је и рас те рећива ње ме на џе ра пре узи ма њем за да та ка, на при -
мер орга ни зо ва ња пла ни ра ња или пру жа ња ин фор ма ци ја. Они де лу ју на ме -
на џе ре као еко ном ска са вест, спре ча ва ју ме на џе ре у до но ше њу не оче ки ва них
по слов них одлу ка и до но ше њу одлу ка које се те ме ље на лич ном ин те ре су. За -
пос ле ни у кон тро лин гу тре ба да се при ла го де лич нос ти сва ког ме на џе ра по је -
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ди нач но, они при извршавању ових задатака настоје да обезбеде ра ци о нал -
ност корпоративног управљања.

За пос ле ни у кон тро лин гу као по слов ни пар тне ри рав ноп рав ни су са ме на -
џе ри ма, у скла ду са при ка зом њи хо ве међусоб не са рад ње, пре ма In ter na tio -
naler Controller Verein и International Group of Controllir ау то ра Jurgen Weberа и
Utzа Schafferа, за пос ле них у кон тро лин гу6:
= рас те рећују – за пос ле ни у кон тро лин гу по ма жу ме на џе ри ма у њи хо вом

по слу;
= до пу ња ва ју - за пос ле ни у кон тро лин гу су еко ном ска са вест ме на џе ра и
= огра ни ча ва ју – за пос ле ни у кон тро лин гу оси гу ра ва ју усклађеност ци ље ва.

3. МСФИ за за пос ле не у кон тро лин гу и ме на џе ре – 
осврт на фи нан сиј ске из веш та је

У овом делу рада паж ња је по свећена МСФИ стан дар ди ма са ста но виш та
за пос ле них у кон тро лин гу и ме на џе ра. За пос ле ни ма у кон тро лин гу и ме на џе -
ри ма није по треб но све у куп но по зна ва ње ових стан дар да, већ доб ро по зна ва -
ње по је ди них би лан сних по зи ци ја, како би успеш но об ав ља ли сво је за дат ке и
оства ри ва ли ци ље ве уста нов ље не одлукама и плановима у вези са об ав ља -
њем делатности компаније.

У на став ку сле де одређени ас пек ти бит них тема које ути чу на кон тро линг.

3.1. Кон цеп ту ал ни оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња 
и ње гов ути цај на кон тро линг 

На све окол нос ти које нису уређене по је ди нач ним смер ни ца ма Међуна -
род них стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња (МСФИ), ту ма че њи ма, или у
вези са њима по сто ји ма не вар ски про стор за сло бод ну про це ну, могу да се
при ме не смер ни це сад ржа не у Кон цеп ту ал ном окви ру фи нан сиј ског из веш та -
ва ња (Оквир). За кон тро линг на ро чи то су важ ни сле дећи ас пек ти7:
= усме ра ва ња и општа на че ла Окви ра нису до вољ но пре циз но фор му ли са -

на па се у прак си чес то дру га чи је ту ма че и по сле дич но ути чу на об лик и
обим ин фор ма ци ја ис ка за них у фи нан сиј ским из веш та ји ма;

= ме на џер ски при ступ за хте ван смер ни ца ма МСФИ до во ди до тога да еко -
ном ски на чи ни при сту па ња ства ри ма и ин тер ни по ка за те љи ком па ни је,
као и кључ ни ин ди ка то ри кон тро лин га и сис те ма ин тер ног трош ков ног
ра чу но во дства мо ра ју да се укљу че у ек стер но из веш та ва ње;

= ин фор ма тив на функ ци ја фи нан сиј ских из веш та ја сас тав ље них у скла ду
са МСФИ стан дар ди ма под ра зу ме ва да на осно ву њих може да се са чи ни
одраз будућег раз во ја догађаја. Мно гим про пи си ма о би лан си ра њу и ме -
ре њу у саг лас нос ти са МСФИ уређују по је ди нач не слу ча је ве и за хте ва ју
из ра ду по слов них пла но ва на осно ву до са даш њих по ка за те ља ком па ни -
је и ин фор ма ци ја о трош ко ви ма које пру жа кон тро линг;
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= мно ги не ре а ли зо ва ни де ло ви по слов ног ре зул та та се у скла ду са МСФИ
об ра чу на ва ју са влас ти тим ка пи та лом без учин ка на ре зул тат, а то се на
одго ва ра јући на чин мора узе ти у об зир при ли ком ана ли зе по ка за те ља,
ана ли зе по сло ва ња ком па ни је и при ли ком поређења са по ка за те љи ма
пре тход ног пе ри о да или по ка за те љи ма кон ку рен тних ком па ни ја.

Инфор ма ци је сад ржа не у фи нан сиј ским из веш та ји ма у скла ду са МСФИ
стан дар ди ма важ на су осно ва за број не опе ра тив не и стра теш ке инстру мен те
кон тро лин га. При мер за то су поређења кључ них по ка за те ља (cost bench -
marking), ана ли за трош ков них струк ту ра, из ра да по слов них пла но ва, ис пи ти -
ва ње еко ном ске ефи кас нос ти. У прак си не по сто је об а ве зу јући стан дар ди по -
ка за те ља нити је ди нстве не де фи ни ци је за кључ не ин ди ка то ре, па тако се ек -
стер но об јав ље ни индикатори називају „Non-GAAP Financial Measures“.
Пример тих показатеља су:
= опе ра тив на до бит пре по ре за и ка ма те, опе ра тив на мар жа (EBIT - ear -

nings before interest and tax);
= опе ра тив на до бит пре по ре за, ка ма та, деп ре си ја ци је и амор ти за ци је, чес -

то ис ка за на у про цен ту у од но су на про мет (EBDTA – earnings before
interest and tax, depracitation and amortisation);

= мар жа бру то до би ти од про ме та (gross profit margin);
= сло бод ни нов ча ни ток од но сно рас по ло жи ви ви шак сред ста ва плаћања

као ре зул тат сал да опе ра тив ног и ин вес ти ци о ног нов ча ног тока, чес то
из ра жен у про цен ту у од но су на до бит-гу би так (FCF – free cash flow),

= по враћај ан га жо ва ног ка пи та ла (ROCE – return on capital employed),
= рад ни ка пи тал: по слов на крат кот рај на имо ви на као раз ли ка између

крат кот рај не имо ви не и крат ко роч них об а ве за (working capital).
Фи нан сиј ско из веш та ва ње по сег мен ти ма је важ но пи та ње које се од но -

си на ин фор ма ци је о по сло ва њу сег ме на та. Ме то дом ме на џер ског при сту па 
по сти же се ујед на ча ва ње ек стер них и ин тер них по ка за те ља кон тро лин га.
Пот реб не ин фор ма ци је о сег мен ти ма могу се пру жи ти само уз помоћ ефи -
кас ног и пер ма нен тног кон тро лин га и це ло ви тог сис те ма ра чу но во дства
трош ко ва. 

3.2. Осно ве одме ра ва ња – вред но ва ња

У овом делу рада раз мот рићемо ко ли ко при зна ва ње и вред но ва ње имо ви -
не и об а ве за има ути ца ја на кон тро линг, има јући у виду да МСФИ за хте ва ју
опсеж не ин фор ма ци је из ин тер них сис те ма пла ни ра ња и кон тро ле у окви ру
кон тро лин га. Пре у зи ма ње ове опсеж не ин фор ма ци је назива се менаџерским
приступом. 

За пос ле ни у кон тро лин гу ода би ра при кла дан ме тод ме ре ња, ис по ру чу је
улаз не под ат ке за мо дел, утврђује фер вред ност и до ку мен ту је це ло ку пан
про цес8. Осим ода би ра мо де ла за ме ре ње, за пос ле ни у кон тро лин гу ис по ру чу -
је по треб не улаз не под ат ке за ме ре ње пла ни ра них нов ча них то ко ва или пе ри -
о да упот ре бе имо ви не. Прет пос тав ка за ефи кас но снаб де ва ње под а ци ма је:
ин тег ри са но пла ни ра ње по слов ног ре зул та та и фи нан сиј ско пла ни ра ње.
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Прет пос тав ка за раз гра ни че ње је ди ни це која ге не ри ше го то ви ну је да прилив 
готовине коју генерише та јединица буде независан од прилива готовине коју
генерише друга имовина.

По себ но зна чај но под руч је за кон тро линг служ бе је и амор ти за ци ја и ума -
ње ње вред нос ти. При ли ком пла ни ра ња амор ти за ци је стал не имо ви не, за пос -
ле ни у кон тро лин гу утврђује њен еко ном ски ко рис ни век тра ја ња, од но сно
ко рис ни век тра ја ња ње них по је ди них ком по нен ти. Ко рис ни век се мора
утврди ти и за не ма те ри јал ну имовину са ограниченим корисним веком
трајања (МРС 38).

Про ме не ме то да ме ре ња, про ме на ра чу но во дстве не по ли ти ке, ра чу но во -
дстве не про ме не и ис прав ка би лан сних гре ша ка (МРС 8) мoже бит но да ути че
на ин фор ма ци је об јав ље не у фи нан сиј ским из веш та ји ма за пре тход ну го ди ну. 
Неке од ових про ме на, иако су пред виђене овим стан дар дом, могу се сас вим
изо ста ви ти, по зи ва јући се на на че ло зна ча ја или на не дос та так могућнос ти
спро вођења. При ли ком ана ли зе под а та ка, ови ас пек ти се мо ра ју има ти у виду,
како би се оства ри ло кон ти ну и ра но кван ти та тив но об ухва та ње свих по слов -
них про це са и усклађива ње по је ди них де ло ва пла но ва у по је ди ним пе ри о ди -
ма пла ни ра ња. За све ово за хте ва ју се опсеж не ин фор ма ци је из контролинга;
уз то, контролинг треба да процени финансијске учинке у вези са билансом
стања и рачуном добити или губитка. 

3.3. Приз на ва ње при хо да

Про фе си о нал не ра чу но вође - лица која сас тав ља ју би лан се као и њи хо ви
ко рис ни ци, при зна ва ње при хо да од по сло ва ња и до бит смат ра ју сре диш њом
ком по нен том фи нан сиј ског из веш та ја. То важи како у смис лу оце не ефе ка та
пре тход них пе ри о да, тако и пер спек тив но, у сво јству по лаз не осно ве за оце ну
еко ном ског раз вит ка ком па ни је који се може оче ки ва ти9. Када је реч о ду го -
роч ним ула га њи ма у из град њу, од пре суд ног зна ча ја је по сто ја ње про јек тног
кон тро лин га који ће функ ци о ни са ти са ци љем пра вов ре ме ног иден ти фи ко -
ва ња могућих ри зи ка и до не ти одго ва ра јуће мере за шти те од ри зи ка. У окви -
ру про јек тног кон тро лин га зна чај ни су при хо ди и рас хо ди па, уко ли ко се
уоча ва ју одсту па ња, пред виђају се одго ва ра јуће мере за будућност. Овим про -
јек тним кон тро лин гом об ез бе ди ло би се оства ри ва ње основног плана
компаније, али он представља и инструмент раног препознавања ризика и
опасности, односно прилика и опасности (шанси и ризика). 

Спро вођење ана ли зе трен до ва и ана ли зе ри зи ка са ци љем иден ти фи ко ва -
ња кван ти та тив них и ква ли та тив них кре та ња, уз на ро чи то об а зи ра ње на кре -
та ња у по греш ном сме ру, као и поређења про јек тног бу џе та (пла ни ра ни ра до -
ви, ро ко ви, ре сур си и фи нан сиј ски план) са ак ту ел ним ста њем про јек та, кључ -
ни су за да ци про јек тног кон тро лин га. Важ но је и по смат ра ње учин ка, пла ни -
ра не лик вид нос ти и фи нан си ра ња. Са ас пек та кон тро лин га тре ба да се пра ти
сте пен ре а ли за ци је, што је нарочито важно у случају дугорочних уговора о
изградњи значајног опсега.
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3.4. По зи ци је би лан си ра ња у ак ти ви 

У би лан су ста ња у ак ти ви може се ви де ти при каз на чи на на који се ко рис те 
сре дства која су пред узећу на рас по ла га њу. Нај зна чај ни је би лан сне став ке у
ак ти ви су ду го роч на ак ти ва: не крет ни не, по стро је ња и опре ма, за тим не ма те -
ри јал на имо ви на, за ли хе, потраживања, као и финансијска имовина.

Да би се омо гућило пру жа ње ин фор ма ци ја по треб них за ме ре ње у скла ду
са МСФИ ин тер но ра чу но во дство трош ко ва мора се при ла го ди ти када је у пи -
та њу одме ра ва ње у скла ду са МСФИ, али се по став ља виши за хтев у смис лу ин -
тер них сис те ма управ ља ња, јер се у одме ра ва ње све више укљу чу је про це на
ме наџ мен та. Кон тро линг се при том ан га жу је при одређива њу трош ка
набавке, а још више када је реч о накнадном одмеравању.

Шта све и на који на чин ути че на кон тро линг, на ро чи то у смис лу
утврђива ња трош ко ва на бав ке и про из вод ње које је у скла ду са МСФИ, на ве -
де но је у на став ку10:
= Сви општи трош ко ви ад ми нис тра ци је и со ци јал ни трош ко ви мо ра ју се

про ве ри ти у смис лу њи хо ве по ве за нос ти с про из вод њом, од но сно по -
треб но је да се утврди у ко јој мери по сто ји об а ве за њи хо вог ис ка зи ва ња
на стра ни ак ти ве;

= Сек тор кон тро лин га мора да утврди нор ма лан ка па ци тет про из вод ње
јер он чини осно ву за об ра чун фик сних општих трош ко ва про из вод ње и
цене кош та ња за ли ха;

= LIFO ме тод као по јед нос тав ље ни по сту пак одме ра ва ња у скла ду са
МСФИ није до пуш тен; 

= Сас тав ни де ло ви кал ку ла ци је цене кош та ња мо ра ју се за себ но кон ти ра -
ти.

Прик лад ним одме ра ва њем не крет ни на, по стро је ња и опре ме за кон тро -
линг на ста ју сле деће по сле ди це11:
= утврђива ње трош ко ва про из вод ње одви ја се ана лог но утврђива њу цене

кош та ња за ли ха;
= у ра чу но во дству се мо ра ју при ка за ти сви ди рек тно при пи си ви трош ко -

ви на бав ке од но сно трош ко ви про из вод ње и сва ка ко се мо ра ју (неки
трош ко ви) раз гра ни чи ти у од но су на трош ко ве који се не при зна ју;

= за по је ди ну имо ви ну или њене де ло ве мора се из врши ти про це њи ва ње
пред виђеног ко рис ног века тра ја ња и пре оста ле вред нос ти, као и
утврђива ње ме то да амор ти за ци је;

= у сврху утврђива ња фер вред нос ти при при ме ни ме то да ре ва ло ри за ци је
за пос ле ни у кон тро лин гу може ко рис ти ти про це ње не вред нос ти по нов -
не на бав ке.

При ли ком одме ра ва ња ула га ња у не крет ни не за пос ле ни у кон тро лин гу
на јчешће под ржа ва утврђива ње трош ко ва на бав ке и про из вод ње у скла ду са
одред ба ма МРС 16, од но сно МРС 2. За пос ле ни у кон тро лин гу утврђује фер
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вред ност на осно ву мо де ла дис кон то ва них нов ча них то ко ва. За ову сврху
потребан је свеобухватан пројектни контролинг. 

У окви ру спро вођења тес та ума ње ња кон тро линг пре узи ма по себ не за -
дат ке пла ни ра ња за пред узеће12. При том се мис ли на ре дов не по слов не под -
ршке, као што је кри тич ка ана ли за пре ми са пла ни ра ња. Прет пос тав ке на ко ји -
ма се те ме љи тест ума ње ња за сни ва ју се на по слов ним пла но ви ма ком па ни је.
Уз то, кон тро линг мора на рас по ла га њу да има одго ва ра јући пла ни ра ни би -
ланс, сас тав љен на осно ву пла ни ра них из но са при хо да и EBITA-а. По ла зећи од
тог би лан са из во ди се и нов ча ни ток за об је кат који се одме ра ва. Пот реб но је
да кон тро линг до дат но спро ве де и ана ли зу осет љи вос ти, како би се
објаснили ефекти промена планираних параметара, као и да се критички
преиспитају претпоставке.

При мер Анализа осет љи вос ти из по слов ног из веш та ја за 2010. го ди -
ну ком па ни је Holcim Group

„У слу ча ју про ве ре ума ње ња вред нос ти пре су дан је раст при хо да и EBIT
мар же. Чак и ако се за про друч је Се вер не и Јужне Америке, као и за под руч је
Евро пе, пре тпос та ви нул та сто па при хо да и ни как во по бољ ша ње EBIT мар же
кроз цели пе ри од, књи го во дстве на вред ност не би пре ма ши ва ла над окна ди -
ву вред ност. Повећање пре тпос тав ље не дис кон тне сто пе за 100 баз них по е на
не би променило резултате провере умањења вредности.“

Може се за кљу чи ти да би лан си ра ње ак ти ве у скла ду са МСФИ за хте ва ин -
тен зив но учешће кон тро лин га. Сти че се ути сак да вред но ва ње би лан сних
став ки у скла ду са МСФИ по став ља све више за хте ва пред ин тер ни сис тем, јер
се у одме ра ва ње све више укључује менаџмент.

3.5. По зи ци је би лан си ра ња на стра ни па си ве 

У осно ви, по зи ци је у па си ви би лан са ста ња по ка зу ју на чин на који се фи -
нан си ра ју сре дства ко ји ма рас по ла же пред узеће. Нај важ ни је по зи ци је став ке
у па си ви би лан са су: со пстве ни ка пи тал, ре зер ви са ња за имо ви ну, као и фи -
нан сиј ске и све друге обавезе које има предузеће. 

У за вис нос ти од на чи на на који је кон тро линг осмиш љен, мо ра ју се одре -
ди ти гра ни це кал ку ла ци о них став ки, као и одго ва ра јућа ре фе рен тна струк ту -
ра. Ако се доб ро раз мот ри си ту а ци ја у мно гим пред узећима која чине део кон -
цер на и има ју об а ве зу да сас тав ља ју кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је и
врше вред но ва ње у скла ду са МСФИ, може бити при клад но усме ра ва ње кон -
тро лин га пре ма при ка зу по је ди них по слов них догађаја и чи ње ни ца у скла ду
са МСФИ. Ве ли ка сло же ност одред би МСФИ за хте ва све о бух ват но раз уме ва ње 
по је ди них пра ви ла, али и по зна ва ње ло кал них про пи са у вези са вред но ва -
њем, па чак и по зна ва ње по рес ких про пи са. Кон тро линг има ве ли ки за да так
да по ка же сво је зна ње из ове три области (МСФИ, локални рачуноводствени
прописи и порески прописи), а све у вези са вредновањем ставки у пасиви
биланса. 
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Важ не по зи ци је у би лан су које су пред мет струч не об ра де кон тро лин га
јесу со пстве ни ка пи тал, фи нан сиј ске об а ве зе, ре зер ви са ња и примања
запослених.
1. Со пстве ни ка пи тал пред став ља сре диш њи ас пект ак тив нос ти кон -

тро лин га. Даљи из а зов пред став ља саг ле да ва ње ефе ка та број них чи -
ни ла ца који се од но се на со пстве ни ка пи тал. Ме ре ње одређених
чи ње ни ца без учин ка на по слов ни ре зул тат (при мер ре ва ло ри за ци ја) 
и де таљ но раш чла њи ва ње из веш та ја о про ме на ма на ка пи та лу за хте -
ва ју пре циз но раз ли ко ва ње по је ди них ефе ка та. Кон тро линг је,
такође, при су тан при ли ком одређива ња под а та ка у вези са утврђива -
њем за ра де по ак ци ји13. 
Важ ну еко ном ску управ љач ку ве ли чи ну (по ка за тељ) пред став ља по -
враћај на уло же ни со пстве ни ка пи тал (return on equity) 14.    
Пов раћај на уло же ни со пстве ни ка пи тал де тер ми ни ше ука маћива ње
ин вес ти ра ног ка пи та ла и има ве ли ко зна че ње за ин вес ти то ре, од но -
сно за кре ди то ре.

2. Одме ра ва ње и раз гра ни ча ва ње фи нан сиј ских об а ве за је под руч је ве о -
ма сло же но за уређива ње пу тем МСФИ. За кон тро линг ве о ма важ но
пи та ње пред став ља туђи ка пи тал, а на ро чи то ње го во одређива ње,
при зна ва ње и ви си на фи нан сиј ске об а ве зе. Тако на при мер, мо ра ју се
увек утврди ти одго ва ра јуће ефек тив не ка мат не сто пе, а за по је ди не
пе ри о де на сло жен на чин утврди ти и оче ки ва ни ка мат ни ефекат. 
По ка за те љи лик вид нос ти или за ду же нос ти су исто бит ни, тако да је
по треб но да се одре ди тач на фи нан сиј ска об а ве за као и њи хо во раз -
гра ни че ње, за тим да ли је об а ве за крат ко роч на или ду го роч на. За ове
об а ве зе кон тро лин гу је по тре бан сад ржа јан и доб ро осмиш љен план
лик вид нос ти како би се у сва ком тре нут ку зна ло када које фи нан сиј -
ске об а ве зе дос пе ва ју и сва ка ко, који из но си се у одго ва ра јућем тре -
нут ку плаћања при зна ју као рас хо ди, а који пред став ља ју со пстве не
учинке.
Број не дру ге ин фор ма ци је које се до би ја ју из об лас ти кон тро лин га
под јед на ко су важ не за ме наџ мент и за рад ком па ни је, а то су: об е ло -
да њи ва ње на по ме на уз фи нан сиј ске из веш та је, под а ци о будућим
плаћањи ма глав ни це и ка ма те, као и под а ци о одме ра ва њу одређених 
би лан сних став ки. Сви ови ефек ти ме ре ња могу зна чај но ути ца ти на
ре зул тат текућег пе ри о да.

3. При одме ра ва њу ре зер ви са ња по треб ни су де таљ ни под а ци о раз ло гу
ре зер ви са ња, као и пре тпос тав ке о мо мен ту дос пећа (пе ри од тра ја ња
об а ве зе и ефек ти ка ма те). Пре циз но раз гра ни че ње опе ра тив них ефе -
ка та ка ма те који ути чу на фи нан сиј ски по слов ни ре зул тат не пос ред -
но ути че на управ ља ње ре зул та ти ма ЕBIT или EBITDA. 
Од кон тро лин га се даље оче ку је и за хте ва опсеж но до ку мен то ва ње.
Само се помоћу де таљ них под а та ка које кон тро линг ста ви на рас по -
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ла га ње могу одре ди ти ис кус тве не вред нос ти ре ле ван тне за ек стер но
ра чу но во дство, у смис лу ре зер ви са ња.

4. Када се го во ри о при ма њи ма за пос ле них са ас пек та кон тро лин га об -
ич но се на јви ше паж ње по свећује об а ве за ма за от прем ни не на осно ву
одлас ка у пен зи ју, од но сно за при ма ња по сле пре стан ка за пос ле ња.
Утврђива ње ове об а ве зе за сва ког за пос ле ног по је ди нач но за хте ва
об им не под ат ке. Овај за да так об ич но ре а ли зу ју ак ту а ри, али кон тро -
линг је ду жан да об је ди ни одго ва ра јуће под ат ке у кон тек сту пре узи -
ма ња об а ве зе ис пла те надокнаде.

Пре ду зеће увек тре ба да омо гући да се на осно ву све о бух ват ног пла ни ра -
ња лик вид нос ти об а ве зе пра вов ре ме но ис пла те, а кон тро линг тре ба да об ез -
бе ди тач не учин ке у од но су на успеш ност по сло ва ња и со пстве ни ка пи тал с
јед не стра не, као и на финансијски положај, са друге стране. 

У об зир тре ба да се узму и дру ге об а ве зе за пос ле них, као што су при ма ња
по осно ву го диш њег одмо ра, тан ти је ма или ју би лар них накнада.

4. Апсолутна нуж ност, а не опци ја

Тур бу лен тност окру же ња, не ста бил ност (во ла тил ност) догађаја, не из -
вес ност ре ак ци ја и не саг ле ди вост по сле ди ца пра те ме на џе ре при сва кој по -
слов ној одлу ци. Сто га је основ ни за да так кон тро лин га да пра ти трен до ве мо -
дер ног ме наџ мен та, по себ но трен до ве који се од но се на ин фор ма ци о не тех -
но ло ги је и тиме об ез бе ди усло ве за ква ли те тан при ступ. Кон тро линг при из -
врша ва њу сво јих по сло ва тра жи на чи не на које ће пред узеће уз што нижа ула -
га ња по стићи што боље ре зул та те. Мо дер ни кон тро линг раз ви ја се у складу са 
актуелним променама и захтевима, како би био што кориснији за менаџмент.

Ве ли ке ком па ни је и кон цер ни тре ба све више да управ ља ју ефек тив -
ношћу услу ге кон тро ле ра. При ти сак на све веће опште трош ко ве уз го ди не у
го ди ну се повећава у пред узећима, али и у кон тро лин гу. Тиме и њи хо ва уза -
јам на под ршка омо гућава већи ефекат уз мање трошкове.

Про це си кон тро лин га не мо ра ју бити само ефек тив ни, већ мо ра ју бити и
ефи кас ни, а то само по себи под ра зу ме ва мо дер но бу џе ти ра ње. Све су при сут -
ни ја из два ја ња кон крет них стан дар ди зо ва них про це са кон тро лин га у та коз -
ва не цен тре, у зем ља ма у ко ји ма су људ ски ре сур си сла би је плаћени. Иза зов је
ства ра ње јед но об раз ног сис те ма кон тро лин га за све компаније и изналажење 
и формирање добрих контролера. 

4.1. Увођење и/или унапређење функ ци је кон тро лин га у ком па ни ји

Ком па ни ја ма је по тре бан инстру мент који омо гућава да буду спо соб не да
под не су све већи при ти сак кон ку рен ци је и об ез бе де пут ка успеш ној бу -
дућнос ти, уте ме љен на одлу ка ма за сно ва ним на та коз ва ним из ме ре ним ин -
фор ма ци ја ма и према планираном сценарију. 

Истра жи ва ња у сав ре ме ној прак си раз ви је них ком па ни ја по ка зу ју да ско -
ро по ло ви на свих ин фор ма ци ја које до ла зе у ком па ни ју по ти че из ра чу но во -
дства, па от уда и глав ни про блем да фи нан сиј ско ра чу но во дство које је тра ди -
ци о нал но ори јен ти са но ка ек стер ном из веш та ва њу и ек стер ним ко рис ни ци -
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ма, не може да пру жи кон крет не одго во ре на осет љи ва управ љач ка пи та ња,
као што су: који про из во ди или услу ге су по треб не или пред став ља ју тренд;
пре ма ко јим кри те ри ју ма је по треб но одаб ра ти куп це; јесу ли мар ке тин шке
ак тив нос ти повећале при хо де или не; које тржиш те се на јма ње раз ви ја ло у
про тек лом пе ри о ду и због чега; који куп ци су про фи та бил ни; да ли под јед на -
ко зарађује мо на свим про из во ди ма; ко ли ка мора да буде про да ја да бис мо по -
кри ли све трошкове; колико компанија реално зарађује од разлике у цени;
како правилно обрачунати цену коштања наших производа и слично.

Одго во ри на ова пи та ња на јчешће се не могу до би ти из тра ди ци о нал но
орга ни зо ва них ра чу но во дстве них сис те ма, па је због тога ме на џе ру по тре бан
са вет ник или по уздан са рад ник при до но ше њу по слов них одлу ка и про на ла -
же њу опти мал них ре ше ња и саг ле да ва ња тре нут них могућнос ти, као и сла -
бос ти и пре тњи. Упра во овде је место контролингу као пословној функцији.

Кон тро линг је у осно ви за сно ван на управ љач ком ра чу но во дству, окре нут 
ка ин тер ном из веш та ва њу, ме на џе ри ма, влас ни ци ма ка пи та ла. Овде се не ко -
рис те пра ви ла из ра чу но во дства, већ важе по себ на пра ви ла, која су у скла ду са
по слов ним про це си ма и специфичностима пословања компаније. 

Увођење кон тро лин га у ком па ни ју под ра зу ме ва низ међусоб но по ве за них 
и услов ље них ак тив нос ти које за хте ва ју јас но де фи ни са ње ре дос ле да ко ра ка
са рад ње између ме наџ мен та, ра чу но во дства и ин фор ма тич ке под ршке15. Ове
ак тив нос ти об ухва та ју: ди јаг но зу ста ња коју врши фи нан сиј ско-ра чу но во -
дстве на функ ци ја; кре и ра ње нове или при ла гођава ње по сто јеће орга ни за ци -
о не струк ту ре са ас пек та про фит не ло ги ке; де фи ни са ње мес та трош ко ва по
орга ни за ци о ним је ди ни ца ма и сврсис ход но при ла гођава ње кон тног пла на;
де фи ни са ње на чи на рас по де ле ин ди рек тних трош ко ва по сло ва ња на мес та
из во ра при хо да; де фи ни са ње по ли ти ке ин тер них еко ном ских одлу ка; де фи -
ни са ње и стан дар ди за ци ју об ли ка по слов них из веш та ја; увођење про це са
пла ни ра ња у све орга ни за ци о не је ди ни це; успос тав ља ње сис те ма из веш та ва -
ња, праћења и ана ли зи ра ња ре зул та та на ме сeчном нивоу за читаву
компанију, као и према организационим јединицама; у производним
компанијама увођење или унапређење погонског рачуноводства; увођење
система кључних индикатора успешности. 

Зак љу чак

Управ ља ње је ве о ма сло жен про цес, исто као и кон тро линг, при чему је
њи хо во функ ци о ни са ње у си нер ги ји. Важ но је да дух кон тро лин га буде про -
ткан кроз све ак тив нос ти. Кон тро линг у прак си не сме бити ве зан само за ме -
наџ мент, већ еко ном ска ло ги ка ра ци о нал нос ти тре ба да буде при сут на у сва -
ком про це су и на сва ком рад ном мес ту.

Кон тро линг ис тра жу је да ли су за црта ни ци ље ви дос тиж ни, утврђује раз -
ло ге који су до ве ли до одсту па ња и враћа пред узеће на пра ви пут. Ако утврди
да пут није пра ви, тада пред ла же и под сти че пре ис пи ти ва ње стра те ги је, при
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чему су бит не брзи на и агил ност, што је не опход но у вре ме не ста бил нос ти и
тур бу лен тних промена у вези са пословањем.

Кон тро линг у да наш ње вре ме по смат ра управ ља ње кроз при зму јас не
стра те ги је, пла на ду го роч не одржи вос ти и про це не ри зи ка. Раст, раз вој и до -
бит су три усло ва која мо ра ју да функ ци о ни шу за јед нич ки. То је ап со лут на
нуж ност, а не опци ја. Кон тро линг је управ љач ка ак тив ност при ла гођена
оства ре њу ци ље ва и тежи усмеравању свих одлука ка постизању тих циљева.

Кон тро линг XXI века оче ку је од за пос ле них у кон тро лин гу да буду еко -
ном ски про гнос ти ча ри, про це ни те љи и пси хо ло зи. Кон тро линг се све више
одва ја од ра чу но во дства, про шле догађаје за ме њу је про дук тив ном ана ли зом
са циљем оптимизације будућности. 

Кон тро линг је за ни ма ње будућнос ти које не по зна је гра ни це; шан су тре ба 
ис ко рис ти ти ква ли тет но. Сва ко ко жели успеш но да се бави кон тро лин гом
тре ба ло би да зна да ана ли зи ра по сто јеће ста ње у ком па ни ји, ис тра жу је све
про це се и њи хо ве међусоб не ути ца је, да из ра ди ме то до ло ги ју пла ни ра ња и
праћења из врше ња по сло ва, али и да пра ти кре та ње кроз вре ме и показатеље
који најбоље описују тренутно стање компаније.

Кон тро линг мора под стаћи про ме не, које воде ка успе ху. Одлу ке за то на
кра ју мора до не ти ме наџ мент. Сва ки ме на џер тре ба да буде сам свој кон тро -
лер.

Од по себ ног зна ча ја је ути цај кон тро лин га на основ но ме ре ње и вред но ва -
ње у би лан сним по зи ци ја ма у ак ти ви и па си ви, при зна ва ње при хо да, које тре -
ба да буде усаг ла ше но са смер ни ца ма Окви ра и МСФИ. За пос ле ни ма у кон тро -
лин гу и ме на џе ри ма нису по треб на спе ци јал на и по себ на зна ња о свим МСФИ
и МРС, него им је по треб но основ но зна ње о по је ди ним би лан сним став ка ма,
како би знали које су користи од правилне примене ових стандарда.
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Ми лу тин
ЖИВАНОВИЋ,
мас тер екон.*

Ре де фи ни са ње кри те ри ју ма
за оце ну ефек тив нос ти 

хеџ транс акције као основ
за ширу при ме ну 

хеџ ра чу но во дства
Ре зи ме

Фи нан сиј ски хе џинг омо гућава ме наџ мен ту да упот ре бом де ри ва та ста би ли -
зу је ре зул тат (нов ча не то ко ве) пред узећа ко јим управ ља и да на тај на чин,
сма њу јући не из вес ност и цену ка пи та ла, повећа ње го ву вред ност. Како би
кључ не ин те рес не гру пе – ин вес ти то ри и по ве ри о ци - били адек ват но ин фор -
ми са ни о по сле ди ца ма које хеџ транс акције има ју по фи нан сиј ски и при нос ни
по ло жај пред узећа, ре гу ла тор на тела су кре и ра ла чи тав сет пра ви ла за об -
ухва та ње по ме ну тих транс акција. IASB је, прво бит ни, тра ди ци о нал ни мо дел
хеџ ра чу но во дства раз вио у окви ру стан дар да МРС 39. Међутим, услед број них
не дос тат ка уоче них у по ступ ку ње го ве при ме не, МРС 39 је за ме њен но вим
стан дар дом МСФИ 9, чиме је тра ди ци о нал ни мо дел хеџ ра чу но во дства усту -
пио мес то но вом. Од свих из ме на које је до нео нови мо дел, на јзна чај ни ја је она
која се од но си на про це ну ефек тив нос ти хеџ транс акције као суш тин ског усло -
ва за при ме ну хеџ ра чу но во дства. МСФИ 9 за хте ва од пред узећа да тес ти ра ње
ефек тив ност хеџ транс акције спро во де ис кљу чи во на про спек тив ној осно ви,
при чему укла ња ри гид но по став љен ин тер вал ефек тив нос ти 80% - 125% који
је пред став љао је дан од основ них раз ло га због ко јих су мно га пред узећа одус та -
ја ла од при ме не хеџ ра чу но во дства. Нови мо дел до но си ве ли ку дозу флек си бил -
нос ти која би тре ба ло да под стак не ком па ни је да у што већој мери учес тву ју у
транс акциј а ма фи нан сиј ског хе џин га и да на њих при ме њу ју пра ви ла хеџ ра чу -
но во дства.

Кључ не речи: фи нан сиј ски хе џинг, хеџ ра чу но во дство, МРС 39, МСФИ 9, ефек -
тив ност хеџа, кри те ри ју ми ефек тив нос ти, тес то ви ефек тив нос ти, мо ди фи -
ко ва ње хеџ од но са.

УДК 005.334:336.76
006.44:657.631.6

Прег лед ни на учни рад

*)  Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе ог ра ду, e-mail: milutinzivanovic@ekof.bg.ac.rs
Прим ље но: 15.03.2016. Прих ваћено: 12.04.2016.



Увод на раз мат ра ња

У условима гло ба ли зо ва них и ин тег ри са них фи нан сиј ских тржиш та, по ја ва 
но вих и повећана из ло же ност по сто јећим ри зи ци ма пред став ља сва код не ви цу. 
Так ва сва код не ви ца до во ди до из ра же не про из вољ нос ти ре зул та та коју ин вес -
ти то ри пер ци пи ра ју као повећан ри зик ула га ња у кон крет но пред узеће. То
даље до во ди до рас та оче ки ва них сто па при но са, рас та цене ка пи та ла и у крај -
њој ин стан ци сма ње ња вред нос ти пред узећа. У так вим окол нос ти ма, ме на џе ри 
су за ин те ре со ва ни за хе џо ва ње фи нан сиј ских ри зи ка, од но сно, за упот ре бу де -
ри ва та са ци љем њи хо ве ре дук ци је. Како се од ра чу но во дства оче ку је да у фи -
нан сиј ским из веш та ји ма при ка же по сле ди це свих ствар но на ста лих транс -
акција, из узе так не пред став ља ју ни упра во по ме ну те хеџ транс акције. На рав -
но, како би њи хо во адек ват но ра чу но во дстве но об ухва та ње било могуће и ре -
ал но, не опход но је да по сто ји јас но раз рађен сет пра ви ла. Прво бит ни мо дел хеџ
ра чу но во дства раз ви јен је у окви ру МРС 39, чиме је пред узећима први пут омо -
гућено да у фи нан сиј ским из веш та ји ма при ка жу по сле ди це хеџ транс акција у
ко ји ма учес тву ју. Међутим, то ком вре ме на се ис пос та ви ло да је при ме на тра ди -
ци о нал ног мо де ла хеџ ра чу но во дства била при ви ле ги ја ма лог бро ја ком па ни ја
које су успе ва ле да за до во ље стро го по став ље не усло ве за при ме ну хеџ ра чу но -
во дства. По себ но огра ни ча ва јући је био онај који је за хте вао да се при тес ти ра -
њу ефек тив нос ти хеџ транс акције на рет рос пек тив ној осно ви до ка же да кон -
кре тан хеџ од нос за до во ља ва ар бит рар но де фи ни сан ин тер вал ефек тив нос ти
80% - 125%. Нови мо дел хеџ ра чу но во дства раз ви јен у окви ру МСФИ 9 знат но
про ши ру је могућнос ти када је у пи та њу при ме на хеџ ра чу но во дства. Нови стан -
дард се ба зи ра на при нци пи ма, умес то на ри гид ним пра ви ли ма и омо гућава
пред узећима да на знат но већи број хе џинг стра те ги ја при ме не пра ви ла хеџ ра -
чу но во дства. Нови мо дел олак ша ва по сту пак тес ти ра ња ефек тив нос ти хеџ
транс акција и укла ња гра ни це ефек тив нос ти 80%-125%. 

1. Тран зи ци ја од тра ди ци о нал ног (МРС 39)
ка но вом (МСФИ 9) мо де лу хеџ ра чу но во дства

Фи нан сиј ски хе џинг пред став ља сре дство пу тем ко јег се ка мат ни, де виз -
ни, це нов ни и кре дит ни ри зик транс фе ри шу од стра не која ри зик жели да из -
бег не ка стра ни која је вољ на да тај исти ри зик пре узме. Још кон крет ни је, фи -
нан сиј ски хе џинг пред став ља про цес у окви ру ко јег одређена уго вор на стра -
на ко рис тећи хеџ инстру мент, у на јвећем бро ју слу ча је ва де ри ват, за узи ма
суп рот ну по зи ци ју у од но су на ону по осно ву које је из ло же на одређеном типу
фи нан сиј ског ри зи ка. Са мим тим тре ба ло би оче ки ва ти да се про ме на вред -
нос ти хеџ инстру мен та креће у суп рот ном сме ру у од но су на про ме ну вред -
нос ти хеџ став ке. У крај њој ин стан ци, про цес фи нан сиј ског хе џин га тре ба да
спре чи про из вољ ност ре зул та та (нов ча них то ко ва) и об ез бе ди раст вред нос -
ти пред узећа. 

Како би хеџ транс акције на шле адек ва тан одраз у фи нан сиј ским из веш та -
ји ма и како би се за ин те ре со ва ним ко рис ни ци ма пру жи ле ре ле ван тне и ве ро -
дос тој но пре зен то ва не ин фор ма ци је о по сле ди ца ма хеџ транс акција, пред

М. ЖИВАНОВИЋ, РЕДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ 
ХЕЏ ТРАНСАКЦИЈЕ КАО ОСНОВ ЗА ШИРУ ПРИМЕНУ ХЕЏ РАЧУНОВОДСТВА 229 



над леж на ре гу ла тор на тела се по став ља за хтев за раз ви ја њем одго ва ра јућих
ра чу но во дстве них пра ви ла1. 

У про це су фи нан сиј ског хе џин га де ри ва ти се на јчешће ко рис те као ин -
стру мен ти за шти те од ри зи ка. Пос мат ра но из ра чу но во дстве не пер спек ти ве,
њи хо во ини ци јал но и на кнад но вред но ва ње врши се по фер вред нос ти, а сва -
ка про ме на фер вред нос ти ути че на ре зул тат. Са мим тим, како би се у фи нан -
сиј ским из веш та ји ма при ка за ла суш ти на хеџ транс акција, вре ме ном се ја ви ла 
по тре ба за “упа ри ва њем” осно ва за вред но ва ње које се при ме њу ју на хеџ ин -
стру мен те и хеџ став ке, као и за “упаривањем” тренутака у којима по ме ну ти
елементи утичу на периодични резултат. 

Јасно је да про блем „упа ри ва ња“ не по сто ји у си ту а ци ја ма у ко ји ма се хеџ
инстру мент (де ри ват) и хеџ став ка ини ци јал но и на кнад но вред ну ју при ме -
ном исте осно ве, од но сно при ме ном фер вред нос ти. Тада, за пра во, нема по -
тре бе за раз ви ја њем по себ них ра чу но во дстве них пра ви ла ко ји ма би се ме ња -
ла осно ва за вред но ва ње не ког од еле ме на та хеџ транс акције и ко ји ма би се
по сле дич но ме њао тре ну так у ко јем еле мен ти хеџ транс акције ути чу на ре -
зул тат. У так вим окол нос ти ма би при об ра чу ну пе ри о дич ног ре зул та та, под
пре тпос тав ком да је хеџ по тпу но ефек ти ван, дош ло до ау то мат ског сал ди ра -
ња до би та ка (губитака) који се јављају на хеџ инструменту и губитака (до би -
та ка) који се јављају на хеџ ставки. 

Међутим, про блем на ста је у си ту а ци ја ма у ко ји ма по сто ји не усклађеност
између осно ве за вред но ва ње која се при ме њу је на хеџ инстру мен те (де ри ва -
те) и хеџ став ке. Зап ра во, про блем на ста је када се де ри ва ти као хеџ инстру -
мен ти вред ну ју по фер вред нос ти кроз ре зул тат, а хеџ став ке при ме ном неке
од осно ва за вред но ва ње која је доз во ље на Окви ром МСФИ2, која се при томе,
раз ли ку је од фер вред нос ти. У так вим окол нос ти ма до ла зи до по ја ве која је у
ли те ра ту ри по зна та као “веш тач ки из аз ва на во ла тил ност ре зул та та” (ar ti fi -
cial volatility)3. Окол ност да се хеџ инстру мен ти и хеџ став ке вред ну ју при ме -
ном раз ли чи тих осно ва за вред но ва ње до во ди до тога да се у вре мен ски раз -
ли чи тим тре ну ци ма при зна ју до би ци, од но сно гу би ци који су са њима по ве за -
ни. То даље до во ди до во ла тил нос ти ре зул та та и по сле дич но до ис крив ље не
сли ке коју ко рис ни ци фи нан сиј ских из веш та ја могу има ти о предузећу
сматрајући га високо ризичним иако, суштински гледано, оно то није будући
да учествује у хеџ трансакцијама које су високо ефективне. 

Ре гу ла тор на тела су одлу чи ла да се по за ба ве опи са ним про бле ми ма и као
по сле ди цу раз ви ла сет ра чу но во дстве них пра ви ла по зна тих као хеџ ра чу но во -
дство. Хеџ ра чу но во дство је по први пут уве де но у ра чу но во дстве ну ре гу ла -
ти ву, доношењем и имплементацијом МРС 39. 

Зап ра во, хеџ ра чу но во дство је на ста ло као по сле ди ца жеље да се при фи -
нан сиј ском из веш та ва њу о хеџ транс акциј а ма из бег не “веш тач ка во ла тил -
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1) Жи ва но вић М, (2015): „Фи нан сиј ски хе џинг као инстру мент повећања вред нос ти пред -
узећа“,Збор ник ра до ва – Ства ра ње вред нос ти, Цен тар за из да вач ку де лат ност Еко ном ског фа -
кул те та у Бе ог ра ду, Бе ог рад.

2) International Accounting Standards Board, (2013): A Review of the Conceptual Framework for Financial
Reporting, Discussion Paper, стр. 106.

3) Butler C, (2009): Accounting for Financial Instruments, John Willey and Sons, New Jersey, стр. 68.



ност ре зул та та” услов ље на не усклађеним вре мен ским тре ну ци ма у ко ји ма се
при зна ју до би ци и гу би ци на ста ли на хеџ инстру мен ти ма и хеџ став ка ма. При -
ме ном хеџ ра чу но во дства фи нан сиј ски из веш та ји тре ба ло би да одра жа ва ју
оно што се у еко ном ској ре ал нос ти за ис та де ша ва, од но сно да одра жа ва ју чи -
ње ни цу да је пред узеће по ста ло уго вор на стра на у одго ва ра јућем из ве де ном
фи нан сиј ском инстру мен ту, не како би спе ку ли са ло и оства ри ва ло за ра де на
крат ко роч ним це нов ним флук ту а ци ја ма, већ како би се заштитило од не же -
ље не волатилности резултата (новчаних токова) која настаје услед из ло же -
нос ти одређеном ризику.

Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дард 39 – Фи нан сиј ски инстру мен ти:
при зна ва ње и одме ра ва ње који је омо гућио ин клу зи ју хеџ ра чу но во дства у ре -
ле ван тну ре гу ла ти ву јас но је де фи ни сао који еле мен ти хеџ транс акције се
могу ква ли фи ко ва ти за при ме ну пра ви ла хеџ ра чу но во дства, од но сно шта се
може смат ра ти ква ли фи ко ва ном хеџ став ком, ква ли фи ко ва ним хеџ инстру -
мен том и ква ли фи ко ва ним ри зи ком који је пред мет хе џин га. Такође, стан дар -
дом су де фи ни са не фор мал не и суш тин ске пре тпос тав ке које мо ра ју бити за -
до во ље не да би се на кон крет ну хеџ транс акцију при ме ни ла адек ват на ра чу -
но во дстве на пра ви ла. Пре ма МРС 39, при ме на хеџ ра чу но во дства је опци о на,
од но сно пред узећа тре ба да одлу че да ли ће се, под пре тпос тав ком пре тход -
ног ис пу ње ња стро гих усло ва које дати стан дард по став ља, опре де ли ти за ње -
го ву при ме ну4. 

Иако су до но ше ње и им пле мен та ци ја Међуна род ног ра чу но во дстве ног
стан дар да 39 – Фи нан сиј ски инстру мен ти: при зна ва ње и одме ра ва ње, пред -
став ља ли ве ли ки ко рак на пред у смис лу раз во ја ре гу ла ти ве по ве за не са хеџ
ра чу но во дством, иако је до но ше ње по ме ну тог стан дар да има ло за циљ под -
сти ца ње пред узећа на ак тив нос ти хе џин га, ис пос та ви ло се да су ре гу ла тор на
тела ре ша ва њем јед ног про бле ма от во ри ла про стор за ства ра ње но вог. На и -
ме, од са мог ње го вог до но ше ња МРС 39 је био праћен жес то ким кри ти ка ма
које су биле упућене, како од стра не са мих пред узећа која је тре ба ло да при -
сту пе ње го вој им пле мен та ци ји, тако и од стра не по је ди них чла но ва ре гу ла -
тор них тела, али и од пред став ни ка ин вес ти ци о не јав нос ти и ре ви зор ских
фир ми. Сви они смат ра ли су да су пра ви ла де фи ни са на у са мом стан дар ду пре -
те ра но сло же на, у не ким де ло ви ма не до вољ но пре циз на, а ис тов ре ме но пре -
ви ше стрик тна и огра ни ча ва јућа5. 

Како би ме наџ мент пред узећа био спре чен да зло у пот реб ља ва из узет ке
од уо би ча је них пра ви ла при зна ва ња и вред но ва ња и да на тај на чин ма ни пу -
ли ше ре зул та том, МРС 39 је де фи ни сао ве о ма ком плек сне и ри гид не усло ве
под ко ји ма одређено пред узеће може при ме ни ти хеџ ра чу но во дство. Мож да
не оче ки ва но, али ова ко по став ље на пра ви ла до ве ла су до тога да одређене
ком па ни је ме ња ју сво је опти мал не хеџ стра те ги је како би их при ла го ди ле по -
став ље ним усло ви ма и омо гућиле при ме ну хеџ ра чу но во дства. То би зна чи ло
да је раз вој ре гу ла ти ве, умес то да буде усме рен на повећање ис каз не моћи фи -
нан сиј ских из веш та ја кроз повећање об ухва та ствар но на ста лих еко ном ских
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4) За више ин фор ма ци ја по гле да ти: гру па ау то ра, (2007): Applying international financial reporting
standards – enhanced edition, John Willey and Sons, Sydney, стр. 232-233.

5) Жи ва но вић М, (2015): „Хеџ ра чу но во дство уз при ме ну МРС 39 и МСФИ 9“, Ра чу но во дство - Ча со -
пис за ра чу но во дство, ре ви зи ју и по слов не фи нан си је, бр. 2, стр. 105.



транс акција, до вео до тога да пред узећа ме ња ју сво је по на ша ње у “го рем сме -
ру” и одус та ју од, еко ном ски гле да но, опти мал них ре ше ња само да би за до во -
љи ла усло ве за при ме ну хеџ ра чу но во дства6. Као по себ но про бле ма ти чан по -
ка зао се за хтев да ефек тив ност хеџа мора бити про це њи ва на како на про спек -
тив ној, тако и на рет рос пек тив ној осно ви, при чему се при ли ком рет рос пек -
тив не про це не ефек тив нос ти хеџа ефек тив ност мора кре та ти у окви ру ар бит -
рар но одређеног и строго постављеног интервала 80%-125%. У случају
одступања од дефинисаног интервала од предузећа се захтева да прекине
примену хеџ рачуноводства на конкретну хеџ трансакцију.

На кон што је по ста ло јас но да су пра ви ла хеџ ра чу но во дства сад ржа на у
МРС 39 пре те ра но ком плек сна и да не об ез беђују до во љан об ухват свих ствар -
но на ста лих хеџ транс акција као и да чес то мо ти ви шу ме наџ мент пред узећа
на пред узи ма ње ак тив нос ти које у уо би ча је ним окол нос ти ма не би биле пред -
узе те, IASB је, као над леж но ре гу ла тор но тело, 19. но вем бра 2013. го ди не
пред ста вио нови мо дел хеџ ра чу но во дства7. Изме не које су уве де не пред став -
ља ју за пра во одго вор на све кри ти ке које су при пад ни ци ака дем ске и про фе -
си о нал не за јед ни це упу ти ли пре тход ном мо де лу. Нови стан дард на ме ра ва да
от кло ни уоче не не дос тат ке на гла ша ва јући три на јваж ни ја прав ца раз во ја8:
= повећање об ухва та хеџ транс акција које се могу ква ли фи ко ва ти за при -

ме ну хеџ ра чу но во дства и по сти за ње већег сте пе на усаг ла ше нос ти
између кри те ри ју ма за при ме ну хеџ ра чу но во дства и ка рак те рис ти ка
им пле мен ти ра них хеџ стра те ги ја;

= раз ви ја ње стан дар да који се за сни ва на при нци пи ма, а не на ри гид ним и
де таљ но про пи са ним пра ви ли ма; и

= из ме ну стрик тно по став ље них гра ни ца при ли ком тес ти ра ња ефек тив -
нос ти хеџа.

МСФИ 9 сад ржи ра ди кал не про ме не када је у пи та њу де фи ни са ње циља
који се по став ља пред хеџ ра чу но во дство. На и ме, циљ хеџ ра чу но во дства не
ба зи ра се више на ис пу ња ва њу ве ли ког бро ја ри го роз них за хте ва, већ на по -
тпу ној усаг ла ше нос ти између ка рак те рис ти ка им пле мен ти ра них хеџ транс -
акција и пра ви ла за њи хо во ра чу но во дстве но об ухва та ње. Јасно је да су ре гу -
ла тор на тела до но ше њем но вог стан дар да знат но про ши ри ла об ухват еле ме -
на та хеџ транс акције који се могу ква ли фи ко ва ти за при ме ну хеџ ра чу но во -
дства. На тај на чин, стан дард је омо гућио по ја ву већег бро ја хеџ стра те ги ја на
које се може при ме ни ти хеџ ра чу но во дство. Мог ло би се рећи да се но вим ци -
љем хеџ ра чу но во дство вра ти ло по ма ло за бо рав ље ном при нци пу – суштине
изнад форме.

Ако би се јед ном реч ју мо рао опи са ти тра ди ци о нал ни мо дел хеџ ра чу но во -
дства, онда би то сва ка ко била – ри гид ност, док би се у слу ча ју но вог мо де ла
мог ло рећи да је то - флек си бил ност. Зап ра во, фор му ли шући нова пра ви ла хеџ
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6) Исто.
7) Стан дард је ком пле ти ран 1. јула 2014, а као да тум ефек тив не при ме не об јав љен је 1. ја ну ар 2018. го -

ди не.
8) KPMG, (2013): First Impressions: IFRS 9 (2013) – Hedge accounting and transition, стр. 5,

 http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impressions/
Documents/first-impressions-hedging-dec2013.pdf, да тум при сту па 22.12.2015.



ра чу но во дства ре гу ла тор на тела су из јед не пре шла у дру гу крај ност. Иако
већа флек си бил ност омо гућава да већи број хеџ транс акција нађе одраз у фи -
нан сиј ским из веш та ји ма ком па ни ја које у тим транс акциј а ма учес тву ју, она
носи и одго ва ра јуће ри зи ке који пре до но ше ња МСФИ 9 нису били ка рак те -
рис тич ни за при ме ну хеџ ра чу но во дства. На и ме, нови мо дел за хте ва знат но
већи сте пен про суђива ња, по го то во у делу који се од но си на тес ти ра ње ефек -
тив нос ти хеџ транс акције као јед ног од два на јваж ни ја усло ва за при ме ну хеџ
ра чу но во дства. Пос то ји бо ја зан дела струч не јав нос ти да би повећано осла ња -
ње на про суђива ње мог ло да узро ку је већи сте пен суб јек тив нос ти и не си гур -
нос ти фи нан сиј ских из веш та ја. На тај на чин би се по ста ви ли нови из а зо ви,
како пред инвеститоре и повериоце који на основу финансијских извештаја
доносе одлуке, тако и пред ревизоре који треба да гарантују њихову ма те ри -
јал ну исправност.

Има јући у виду да се јед на од на јкруп ни јих про ме на коју је до нео нови мо -
дел хеџ ра чу но во дства од но си на кри те ри ју ме за оце ну ефек тив нос ти хеџ
транс акције, у на став ку рада биће дат при каз на јпре тра ди ци о нал них кри те -
ри ју ма, раз ви је них у окви ру МРС 39, који су пред став ља ли је дан од основ них
раз ло га ње го ве за ме не, а за тим и при каз но вих кри те ри ју ма за оце ну ефек -
тив нос ти, раз ви је них у МСФИ 9, који би тре ба ло да има ју стимулативни
ефекат у смислу веће примене хеџ рачуноводства. 

2. Тра ди ци о нал ни кри те ри ју ми за оце ну ефек тив нос ти хеџ
транс акције (МРС 39) и њи хо ви огра ни ча ва јући ас пек ти

Као што је по зна то, сва ко пред узеће мора ис пу ни ти два усло ва како би на
одређену хеџ транс акцију мог ло да при ме ни пра ви ла хеџ ра чу но во дства.
Прво, пред узеће мора ис пу ни ти фор ма лан услов под ко јим се под ра зу ме ва
фор ми ра ње уред не хеџ до ку мен та ци је. Пре ма за хте ви ма МРС 39, хеџ до ку мен -
та ци ја мора сад ржа ти опис стра те ги ја и ци ље ва управ ља ња ри зи ци ма, еле -
мен те хеџ транс акције, из аб ра не ме то де за про це ну ефек тив нос ти и из аб ра ну
тех ни ку хеџ ра чу но во дства. Дру го, пред узеће мора ис пу ни ти суш тин ски
услов који се од но си на ефек тив ност хеџ од но са. Уко ли ко се у било ком тре -
нут ку по ка же да хеџ није „ви со ко ефек ти ван“, од пред узећа се оче ку је да ис тог
тре нут ка пре ки не при ме ну хеџ ра чу но во дства на одређену хеџ транс акцију.
Има јући у виду тему овог рада, у на став ку ће ак це нат бити став љен на суш -
тин ски услов при ме не хеџ ра чу но во дства9. 

Ефек тив ност хеџ од но са пред став ља сте пен у ко јем се про ме не фер вред -
нос ти (нов ча них то ко ва) које на ста ју на хеџ став ки међусоб но не утра ли зу ју
про ме на ма фер вред нос ти (нов ча них то ко ва) на ста лим на хеџ инстру мен ту,
при чему се под ра зу ме ва да су по ме ну те про ме не вред нос ти на ста ле као по -
сле ди ца из ло же нос ти одређеном ри зи ку који је пред мет за шти те у хеџ транс -
акцији. У стан дар ду МРС 39 по сто ји за хтев да пред узећа на јма ње два пута у
окви ру јед ног об ра чун ског пе ри о да спро ве ду тест ефек тив нос ти: јед ном на
по чет ку об ра чун ског пе ри о да када се спро во ди та коз ва ни тест ефек тив нос -
ти на про спек тив ној осно ви ко јим се ис ка зу ју оче ки ва ња пред узећа у вези са
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будућом ефек тив ношћу хеџ транс акције и дру ги пут, на кра ју об ра чун ског пе -
ри о да када се спро во ди та коз ва ни тест ефек тив нос ти на рет рос пек тив ној
осно ви ко јим се по ка зу је у ко јој мери је хеџ био ефек ти ван у пре тход ном об ра -
чун ском пе ри о ду. При ли ком рет рос пек тив не про це не ефек тив нос ти хеџа,
ефек тив ност се мора на ла зи ти у окви ру ар бит рар но одређеног ин тер ва ла
80% - 125%. Само у том слу ча ју може се рећи да је хеџ „ви со ко ефек ти ван“. Сва -
ка утврђена не е фек тив ност хеџа (када хеџ није 100% ефек ти ван) мора бити
тре нут но при зна та у ре зул та ту, а уко ли ко је та неефективност изван
интервала 80%-125%, не само да мора бити призната у резултату, већ се у том
случају мора одустати од даље примене хеџ рачуноводства на конкретну хеџ
трансакцију.

Иако је, као што је опи са но, стан дард 39 ве о ма из ри чит и ри го ро зан када
су у пи та њу кри те ри ју ми за оце ну ефек тив нос ти хеџ транс акције, он у исто
вре ме не нуди де таљ на упу тства у вези са на чи ном на који би пред узећа тре -
ба ло да спро во де по сту пак тес ти ра ња. На и ме, стан дард пред ла же не ко ли ко
ме то да про це не ефек тив нос ти, али не ис ти че који ме тод је на јпри ме ре ни ји у
за вис нос ти од типа хеџ транс акције у ко јој се пред узеће на ла зи. Стан дард
остав ља ме наџ мен ту пред узећа да, у за вис нос ти од ка рак те рис ти ка им пле -
мен ти ра не хе џинг стра те ги је, про це ни који од понуђених ме то да би дао на -
јре ал ни је ре зул та те. Када се јед ном ода бе ре одређени ме тод про це не, ме наџ -
мент то мора да об е ло да ни у хеџ до ку мен та ци ји и тиме се об а ве зу је да ће из аб -
ра ни ме тод при ме њи ва ти за све вре ме тра ја ња хеџ транс акције. Јасно је да се
ради о сво је врсном па ра док су, будући да се са јед не по став ља ју крај ње не -
флек си бил не гра ни це (80%-125%) ефек тив нос ти, док се са дру ге стра не
остав ља ве ли ки про стор приликом избора метода чија примена управо треба
да укаже да ли се ефективност конкретне хеџ трансакције креће у оквиру
арбитрарно дефинисаног интервала. 

МРС 39, као што је ра ни је на гла ше но, став ља пред узећима на рас по ла га ње
не ко ли ко ме то да за про це ну ефек тив нос ти хеџ транс акције. У на став ку рада
биће дат кра так при каз три ме то де које су у прак си на јви ше за ступ ље не, при
чему ће бити ис так ну те и неке од на јчешће навођених пред нос ти и не дос та та -
ка свакe методe.

1) Поређење кључ них ка рак те рис ти ка (Critical terms comparison) –
Овај ме тод се при ме њу је при ли ком тес ти ра ња ефек тив нос ти хеџ транс акције
на про спек тив ној осно ви и ба зи ра се ис кљу чи во на ква ли та тив ној ана ли зи.
При ме на овог ме то да под ра зу ме ва поређење кључ них ка рак те рис ти ка хеџ
став ки и хеџ инстру ме на та (но ми нал на вред ност, ква ли тет ак ти ве, рок дос -
пећа, ва лу та, итд.), како би пред узећа на тај на чин мог ла да ар гу мен ту ју сво ја
оче ки ва ња у по гле ду будуће ефек тив нос ти хеџ транс акције10. 

Међутим, поређење кључ них ка рак те рис ти ка еле ме на та хеџ транс акције
не може бити ко ришћено при ли ком тес ти ра ња ефек тив нос ти хеџ транс -
акције на рет рос пек тив ној осно ви. На и ме, не е фек тив ност се може ја ви ти чак
и у си ту а ци ја ма у ко ји ма по сто ји по тпу но под уда ра ње између основ них ка рак -
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10) PriceWaterhouseCoopers, (2005): International Financial Reporting Standards IAS 39 – Achieving hedge
accounting in practice, str. 15, https://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/pdf/ias39hedging.pdf,
да тум при сту па ња 9.2.2016.



те рис ти ка хеџ став ки и хеџ инстру ме на та. Дата не е фек тив ност може на ста ти,
на при мер, услед сма ње не лик вид нос ти де ри ва та који пред узеће ко рис ти као
хеџ инстру мент или пак као последица наглог опадања кредитног рејтинга
неке од уговорних страна.

2) Dollar offset ме тод је је дан од на јчешће при ме њи ва них кван ти та тив -
них ме то да за тес ти ра ње ефек тив нос ти хеџ транс акције. Он под ра зу ме ва да се 
на кра ју сва ког об ра чун ског пе ри о да ефек тив ност хеџ транс акције про ве ра ва
тако што се по ре де про ме не вред нос ти хеџ став ке и хеџ инстру мен та које на -
ста ју као по сле ди ца де јства хе џо ва ног ри зи ка. Пре ду зећа се сво јом ра чу но во -
дстве ном по ли ти ком мо ра ју одре ди ти пре ма томе да ли ће при ли ком по -
ређења про ме не вред нос ти хеџ став ке и хеџ инстру мен та по смат ра ти ку му ла -
тив ну про ме ну вредности или промену вредности која настаје у оквиру јед -
ног обрачунског периода. 

У прак си се могу срес ти три раз ли чи та при сту па овом ме то ду11: 
а) Прис туп који се за сни ва на иден ти фи ко ва њу хи по те тич ког де ри ва та –

Овај при ступ се за сни ва на иде ји да пред узеће тре ба да мо де ли ра иде а лан „хи -
по те тич ки“ де ри ват чија би баз на ак ти ва у по тпу нос ти одго ва ра ла ка рак те -
рис ти ка ма по зи ци је која пред став ља пред мет за шти те од ри зи ка. На тај на -
чин про ме на вред нос ти „хи по те тич ког“ де ри ва та пред став ља ла би за пра во
про ме ну вред нос ти хеџ став ке. На кон де фи ни са ња так вог де ри ва та, ефек тив -
ност хеџ транс акције се про це њу је поређењем про ме не вред нос ти „хи по те -
тич ког“ деривата и деривата који предузеће заиста користи у конкретној хеџ
трансакцији. 

Основ на пре пре ка у при ме ни овак вог при сту па од но си се на по тен ци јал не 
про бле ме који се могу ја ви ти при ли ком са мог ко нстру и са ња „хи по те тич ког“
де ри ва та, а онда и при утврђива њу промене његове вредности.

б) Прис туп који се за сни ва на де фи ни са њу бен чмарк сто пе – Пред став ља
ва ри јан ту пре тход но опи са ног при сту па и углав ном се при ме њу је на тес ти ра -
ње ефек тив нос ти хеџ транс акција у ко ји ма се као хеџ став ке јав ља ју кре ди ти
са ва ри ја бил ном ка мат ном сто пом, док се као хеџ инстру мен ти ко рис те ка -
мат ни сво по ви. Бен чмарк сто па пред став ља, за пра во, сто пу која се утврђује
при ли ком сту па ња у саму хеџ транс акцију и углав ном је јед на ка сто пи де фи -
ни са ној уго во ром о ка мат ном сво пу. Ефек тив ност се тес ти ра тако што се раз -
ли ка између нов ча них то ко ва које ге не ри ше хеџ став ка у усло ви ма ак ту ел не
ка мат не сто пе и у усло ви ма бен чмарк сто пе по ре ди са про ме ном вред нос ти
(нов ча них то ко ва) хеџ инстру мен та. Ова кав при ступ има при ме ну ис кљу чи во
у хеџ рачуноводству готовинског тока у којем се предузећа штите од не га тив -
них последица промене каматних стопа.

ц) Прис туп који се за сни ва на ана ли зи осет љи вос ти – Овај при ступ се при -
ме њу је при ли ком тес ти ра ња ефек тив нос ти хеџ транс акције на про спек тив -
ној осно ви. На и ме, на по чет ку об ра чун ског пе ри о да пред виђају се раз ли чи та
сце на ри ја у вези са про ме ном из ло же нос ти хе џо ва ном ри зи ку, те се у скла ду
са тим ана ли зи ра које про ме не би мог ле да до ве ду до не е фек тив нос ти хеџа.
Анализа осет љи вос ти об ез беђује про ак ти ван при ступ ме наџ мен та про це су
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11) Исто.



за шти те од ри зи ка и омо гућава му да на вре ме саг ле да последице не е фек тив -
нос ти хеџ односа по финансијски и приносни положај предузећа.

На кон што смо пред ста ви ли све при сту пе у окви ру dollar offset ме то да,
тре ба ло би истаћи да се ње го ва основ на пред ност огле да у јед нос тав нос ти
при ме не и у до би ја њу го то вих под а та ка за ра чу но во дстве но об ухва та ње не е -
фек тив ног дела хеџ транс акције. Међутим, по ред не сум њи вих пред нос ти,
овај ме тод ка рак те ри шу и одређени не дос та ци. Нај већи од њих по ве зан је са
пре те ра ном осет љи вошћу на мале про ме не у вред нос ти еле ме на та хеџ транс -
акције. Зап ра во, мале про ме не вред нос ти хеџ став ке и хеџ инстру мен та могу
до вес ти до тога да транс акција више не буде „ви со ко ефек тив на“, од но сно, да
„ис пад не“ из ин тер ва ла 80%-125%. Ово до во ди до тога да пред узеће мора пре -
ки ну ти при ме ну хеџ ра чу но во дства на кон крет ну транс акцију и мо мен тал но
при зна ти све по сле ди це не е фек тив нос ти у окви ру пе ри о дич ног ре зул та та. То 
опет може има ти за по сле ди цу по ниш та ва ње свих по зи тив них ефе ка та које је
пред узеће оства ри ло им пле мен та ци јом одређене хе џинг стра те ги је12. 

3) Рег ре си о ни ме тод – под ра зу ме ва при ме ну ста тис тич ких и еко но мет -
риј ских ме то да при ли ком про це не ефек тив нос ти хеџ транс акције. Њего ва
им пле мен та ци ја за пра во под ра зу ме ва фор му ли са ње рег ре си о ног мо де ла у
ко јем вред ност хеџ став ке фи гу ри ра као не за вис на, а вред ност хеџ инстру -
мен та као за вис на про мен љи ва. На кон по став ке рег ре си о ног мо де ла оце њу је
се ко е фи ци јент на ги ба уз не за вис ну про мен љи ву, ра чу на вред ност ко е фи ци -
јен та де тер ми на ци је и ста тис тич ки зна чај це ло куп не рег ре си је, како би се на
осно ву поменутих показатеља донео коначан закључак у вези са тим да ли је
конкретна хеџ трансакција „високо ефективна“.

На кон фор ми ра ња и оце не рег ре си о ног мо де ла пред узеће мора спро вес ти
три врсте тес та како би по ка за ло ефек тив ност хеџ транс акције. Ре зул та ти по -
ме ну тих тес то ва мо ра ју дати сле деће ре зул та те да би се хеџ сматрао „високо
ефективним“:
= На гиб рег ре си о не ли ни је мора бити не га ти ван и кре та ти се у ин тер ва лу

-0.8 < b < -1.25;
= Ко е фи ци јент де тер ми на ци је мора има ти вред ност већу од 0.96 (R2 >

0.96);
= Рег ре си ја мора бити ста тис тич ки зна чај на (F – ста тис ти ка већа од

одређене кри тич не вред нос ти).
При ме на рег ре си о ног ме то да је ве о ма за ступ ље на у прак си, пре све га, због 

сво је от пор нос ти на при вре ме не це нов не флук ту а ци је хеџ став ки и хеџ
инстру ме на та. Дак ле, за раз ли ку од dollar offset ме то да чија при ме на ства ра
не из вес ност код ме наџ мен та у вези са тим да ли ће одређена хеџ транс акција
бити „ви со ко ефек тив на“ у по смат ра ном ра чу но во дстве ном пе ри о ду, рег ре -
си о ни ме тод даје чвршће га ран ци је да тре нут не тур бу лен ци је на тржиш ту
неће учи ни ти одређену хеџ транс акцију не по доб ном за при ме ну хеџ ра чу но -
во дства. Међутим, тре ба има ти у виду да при ме на овог ме то да под ра зу ме ва
доб ро по зна ва ње ста тис тич ких и еко но мет риј ских тех ни ка чија при ме на је
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12) PriceWaterhouseCoopers, 2015: Hedge effectiveness testing, стр. 2,
https://www.pwc.com/us/en/audit-assurance-services/valuation/publications/assets/pwc-hedge-
effectiveness-testing.pdf, да тум при сту па ња 7.2.2016.



на ро чи то сло же на у об лас ти фи нан си ја и фи нан сиј ских тржиш та. Са мим тим,
не по се до ва ње до вољ ног об и ма зна ња из по ме ну тих об лас ти може до вес ти до
по греш не при ме не рег ре си о ног ме то да, а по сле дич но и до не а дек ват не про -
це не ефек тив нос ти хеџ транс акције. По ред тога, при ме ном овог ме то да не об -
ра чу на ва се раз ли ка између про ме не вред нос ти хеџ инстру мен та и про ме не
вред нос ти хеџ ставке у одређеном обрачунском периоду, што имплицира да
се применом овог метода не могу добити сви потребни подаци неопходни за
рачуноводствено обухватање хеџ трансакције. 

3. Нови кри те ри ју ми за оце ну ефек тив нос ти 
хеџ транс акције (МСФИ 9)

Једна од на јвећих про ме на које сад ржи МСФИ 9 од но си се на усло ве који
мо ра ју бити ис пу ње ни како би се на одређену хеџ транс акцију мог ла при ме -
ни ти пра ви ла хеџ рачуноводства. 

У вези са фор ми ра њем адек ват не хеџ до ку мен та ци је као фор мал ног усло -
ва који пред узеће мора ис пу ни ти, МСФИ 9 не по став ља ра ди кал но нове за хте -
ве у од но су на тра ди ци о нал ни мо дел. Пре ду зећа која сту па ју у хеџ транс -
акције и даље има ју об а ве зу да у окви ру хеџ до ку мен та ци је јас но на зна че
основ ни циљ сту па ња у одређену хеџ транс акцију, основ не еле мен те хеџ
транс акције, као и ме то де за оце ну њене ефек тив нос ти13. Без из ме не у од но су
на пре тход ни стан дард, пред узећа има ју об а ве зу да у окви ру хеџ до ку мен та -
ци је де фи ни шу тех ни ку хеџ ра чу но во дства која ће бити при ме ње на при ли ком 
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Сли ка 1 - При ме на рег ре си о ног ме то да у оце ни 
ефек тив нос ти хеџ транс акције

Извор: Адаптирано пре ма Ernst&Young, 2011: Hedge accounting under IFRS 9 – a closer look at the changes
and challenges, стр. 14,
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Hedge_accounting_under_IFRS_9_-_a_closer_look_at_t
he_changes_and_challenges/$FILE/Hedge_accounting_under_IFRS_9_GL_IFRS.pdf, да тум при с ту па -
ња 15.1.2016.

13) Шка рић Јова но вић К, (2007): „Ра чу но во дство за шти те од ри зи ка (Хеџ ра чу но во дство)“, Фин рар,
бр. 1/07, стр. 110.



ра чу но во дстве ног об ухва та ња хеџ трансакције: хеџ фер вредности, хеџ го то -
вин ског тока или хеџ нето улагања у иностране операције.

Иако је на гла ше но да нови мо дел хеџ ра чу но во дства не по став ља суш тин -
ски нове за хте ве у вези са сад ржи ном хеџ до ку мен та ци је, може се рећи да он
про ши ру је по сто јеће, а све ради по сти за ња веће транс па рен тнос ти на чи на на
који ком па ни је управ ља ју ри зи ци ма. Тако се од пред узећа сада оче ку је да де -
таљ ни је об раз ло же циљ улас ка у кон крет ну хеџ транс акцију и да по тврде да је
по ме ну ти циљ у скла ду са пре тход но усво је ном стра те ги јом за шти те од ри зи -
ка. Овак ва из ме на није слу чај на, има јући у виду да нови стан дард као је дан од
основ них усло ва при ме не хеџ ра чу но во дства по став ља усклађеност хеџ
транс акције са пре тход но де фи ни са ним ци ље ви ма и стра те ги ја ма управ ља ња 
ри зи ци ма. Дак ле, како би се ре ви зо ри ма омо гућило да на кнад ном кон тро лом
утврде оправ да ност при ме не хеџ ра чу но во дства у кон крет ним транс акциј а -
ма, не опход но је да постоји јасна и комплетна хеџ документација у којој ће на
транспарентан начин бити описан процес заштите од ризика.

По ред на ве де ног, МСФИ 9 за хте ва од пред узећа да у окви ру фор ми ра не
хеџ до ку мен та ци је де таљ но опи шу фак то ре који би мог ли да до ве ду до не е -
фек тив нос ти хеџа, као и да об раз ло же због чега су се опре де ли ла за одређени
хеџ ра цио који пред став ља од нос између ко ли чи не (но ми нал не вред нос ти)
која се на ла зи у осно ви хеџ инстру мен та и ко ли чи не (но ми нал не вредности)
која се налази у основи хеџ ставке.

За раз ли ку од за хте ва у вези са фор ми ра њем уред не хеџ до ку мен та ци је, као
фор мал ног усло ва при ме не хеџ ра чу но во дства који нису пре трпе ли зна чај ни је
из ме не у но вом мо де лу, смат ра се да су за хте ви у вези са про це њи ва њем ефек -
тив нос ти хеџ транс акције као суш тин ског усло ва при ме не хеџ ра чу но во дства ра -
ди кал но из ме ње ни. Ово се ујед но пер ци пи ра и као на јзна чај ни ја про ме на коју је
до нео сег мент МСФИ 9 који се бави пра ви ли ма хеџ ра чу но во дства. 

Као што је ра ни је у раду на гла ше но, пре тход ни стан дард је за хте вао од
пред узећа да са ци љем при ме не хеџ ра чу но во дства до ка жу по сто ја ње „ви со ко
ефек тив ног“ хеџ од но са како на про спек тив ној, тако и на рет рос пек тив ној
осно ви. Ова ко стро го по став љен за хтев пред став љао је ве ли ко опте рећење за
пред узећа, будући да су она има ла об а ве зу да у окви ру сва ког об ра чун ског пе -
ри о да спро во де два типа про це не ефек тив нос ти за сва ки по је ди нач ни хеџ од -
нос. При том би про спек тив на про це на ефек тив нос ти хеџа, као што је по зна то, 
тре ба ло да ука же на оче ки ва ња у вези са будућом ефек тив ношћу кон крет ног
хеџ од но са, док рет рос пек тив на про це на ефек тив нос ти хеџа тре ба да до ка же
у ко јој мери је кон кре тан хеџ од нос био ефек ти ван у пре тход ном об ра чун ском
пе ри о ду, ука зу јући на про це нат ефек тив нос ти14. 

Услед број них про бле ма по ве за них са про це на ма ефек тив нос ти хеџ од но -
са на рет рос пек тив ној осно ви, мно га пред узећа су одус та ја ла од при ме не хеџ
ра чу но во дства, а не рет ко се де ша ва ло да су ком па ни је услед не ис пу ње ња
суш тин ског усло ва одус та ја ла од це ло куп ног про це са за шти те од ри зи ка и са -
мим тим пропуштала све бенефите повезане са таквим процесом. 
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Два кључ на про бле ма по ве за на са по ступ ком тес ти ра ња ефек тив нос ти
хеџ транс акције на рет рос пек тив ној осно ви од но се се на ме то де про це не
ефек тив нос ти и ри го роз но по став ље не гра ни це у окви ру ко јих се ефек тив -
ност мора кре та ти како би пред узеће мог ло да на ста ви са при ме ном хеџ ра чу -
но во дства. На и ме, пре тход ни стан дард је за хте вао да се рет рос пек тив на про -
це на ефек тив нос ти хеџ од но са спро во ди ис кљу чи во упот ре бом кван ти та тив -
них ме то да, при чему није пре ци зи ра но који од понуђених ме то да је на јпри ме -
ре ни је ко рис ти ти у кон крет ним окол нос ти ма. По ред тога, пре тход ни мо дел је 
по став љао оштре гра ни це као кри те ри ју ме за оце ну ефек тив нос ти хеџ транс -
акције. Тако се од пред узећа за хте ва ло да при ли ком рет рос пек тив не про це не
ефек тив нос ти до ка жу по сто ја ње „ви со ко ефек тив ног“ хеџа, од но сно да до ку -
мен ту ју да од нос између про ме не фер вред нос ти (нов ча них то ко ва) хеџ став -
ке и про ме не фер вред нос ти (нов ча них то ко ва) хеџ инстру мен та за до во ља ва
ар бит рар но утврђени ин тер вал 80%-125%. Сва ко одсту па ње од де фи ни са ног
ин тер ва ла ефек тив нос ти (80%-125%) доводило би до тога да предузећа
морају да прекину формално назначени хеџ однос и да у резултату мо мен тал -
но признају износе који су последица утврђене неефективности. 

Има јући у виду ри го роз не усло ве по ве за не са про це ном ефек тив нос ти хеџ
транс акције који су били сад ржа ни у окви ру МРС 39, број не ком па ни је су то -
ком про це са фор му ли са ња но вог мо де ла хеџ ра чу но во дства за хте ва ле од
Одбо ра да из врши зна чај не из ме не на овом пољу. На и ме, за на јвећи број пред -
узећа не ис пу ња ва ње кри те ри ју ма „ви со ко ефек тив ног“ хеџа, од но сно за до во -
ље ње стро го по став ље них гра ни ца 80% - 125%, пред став ља ло је основ ни раз -
лог за одус та ја ње од им пле мен та ци је хеџ рачуноводства, а понекад и од
целокупног процеса финансијског хеџинга.

Иако је одређени број ком па ни ја смат рао да би увођење флек си бил нос ти
при ли ком про це не ефек тив нос ти хеџа мог ло да до ве де до зна чај не не си гур -
нос ти при ли ком из веш та ва ња о хеџ транс акциј а ма, IASB је, у жељи да по пу ла -
ри зу је при ме ну хеџ ра чу но во дства, до нео одлу ку о укла ња њу стро го по став -
ље ног ин тер ва ла ефек тив нос ти (80%-125%), као суштинског услова за
примену хеџ рачуноводства. 

Нови стан дард, МСФИ 9, у први план ис ти че по тпу но нов при ступ про це ни
ефек тив нос ти хеџ транс акције. У окви ру но вог мо де ла од пред узећа се за хте -
ва да про це ну ефек тив нос ти спро во де ис кљу чи во на про спек тив ној (a priori)
осно ви која се не ба зи ра на ар бит рар но де фи ни са ним ин тер ва ли ма и која се, у
за вис нос ти од по сто јећих окол нос ти, може спро во ди ти како упот ре бом кван -
ти та тив них, тако и упот ре бом ква ли та тив них ме то да. Зна чај ну из ме ну и тра -
си ра ње пута ка већој флек си бил нос ти пред став ља чи ње ни ца да нови стан -
дард доз во ља ва пред узећима да про ме не прво бит но усво је ни ме тод про це не
ефек тив нос ти, уко ли ко се окол нос ти до те мере из ме не да пре тход но одаб ра -
ни ме тод више не омо гућава адек ват ну про це ну. У опи са ној си ту а ци ји од
пред узећа се не оче ку је да пре ки не при ме ну хеџ ра чу но во дства као у усло ви -
ма ва же ња пре тход ног стан дар да. Међутим, пред узећа сва ка ко мо ра ју у хеџ
до ку мен та ци ји да назначе чињеницу да је дошло до промене претходно
усвојеног метода, уз јасно навођење основних узрока који су довели до такве
измене.

У на став ку рада биће пред став ље ни нови, знат но из ме ње ни кри те ри ју ми
за оце ну ефек тив нос ти хеџ транс акције које је до нео МСФИ 9. По ла зећи од за -
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хте ва сад ржа них у но вом мо де лу хеџ ра чу но во дства, да би се кон крет на хеџ
транс акција смат ра ла „ви со ко ефек тив ном“ мо ра ју да буду ис пу ње ни сле дећи
усло ви15:
= између хеџ став ке и хеџ инстру мен та по сто ји чврста „еко ном ска веза“;
= кре дит ни ри зик који је по ве зан са хеџ став ком и хеџ инстру мен том не

ути че зна чај но на про ме ну њи хо ве вред нос ти.
 Хеџ ра цио пред став ља од нос између ко ли чи не хеџ инстру ме на та који се

ко рис те као инстру мен ти за шти те у кон крет ној хеџ транс акцији и ко ли чи не
хеџ став ки које пред став ља ју пред мет за шти те у тој ис тој хеџ транс акцији.
При томе, хеџ ра цио не сме да буде успос тав љен тако да доп ри но си на мер ној
не е фек тив нос ти хеџа и по сти за њу ис хо да који су у суп рот нос ти са основ ним
ци љем хеџ ра чу но во дства јер би на тај на чин ме наџ мент пред узећа мо гао да
злоупотреби хеџ рачуноводство за сврхе управљања добитком.

3.1. „Еко ном ска веза“ као услов ефек тив нос ти

До ка зи ва ње по сто ја ња „еко ном ске везе“ између хеџ став ке и хеџ инстру -
мен та под ра зу ме ва да пред узећа при ли ком са мог улас ка у хеџ транс акцију
јас но ар гу мен ту ју сво ја оче ки ва ња у вези са тим да ће се про ме не вред нос ти
хеџ став ке и хеџ инстру мен та, узро ко ва не про ме на ма у из ло же нос ти ри зи ку
који је пред мет за шти те, кре та ти у суп рот ним сме ро ви ма. При томе, стан дард
за хте ва од пред узећа да, када об раз ла жу оче ки ва ња у вези са кре та њем по ме -
ну тих вред нос ти, сво ја об раз ло же ња ба зи ра ју пре теж но на еко ном ској, умес -
то на чис то ста тис тич кој ло ги ци, будући да по сто ја ње не га тив не ко ре ла ци о -
не везе између хеџ став ке и хеџ инстру мен та може бити по сле ди ца слу чај нос -
ти, од но сно, не мора бити знак да ће се и у будућнос ти на ста ви ти исти об ра зац
кре та ња вред нос ти. Упра во из тог раз ло га као је дан од усло ва ефек тив нос ти
хеџ трансакције поставља се постојање чврсте „економске“, уместо пуке
„статистичке“ везе између хеџ ставке и хеџ инструмента. 

У окол нос ти ма у ко ји ма по сто ји под уда ра ње кључ них ква ли та тив них ка -
рак те рис ти ка хеџ став ке и став ке која се на ла зи у осно ви хеџ инстру мен та до -
ка зи ва ње по сто ја ња „еко ном ске везе“ ве о ма је јед нос тав но. На и ме, нови стан -
дард у так вој си ту а ци ји за хте ва од пред узећа да у окви ру саме хеџ до ку мен та -
ци је јед нос тав но на зна чи да између кључ них ква ли та тив них ка рак те рис ти ка
хеџ став ке и баз не ак ти ве која се на ла зи у осно ви хеџ инстру мен та по сто ји
под удар ност (рок дос пећа, но ми нал на вред ност, ква ли тет ак ти ве, да ту ми на
који се утврђује ка мат на сто па, итд.). Међутим, уко ли ко између основ них ква -
ли та тив них ка рак те рис ти ка по сто ји зна чај на раз ли ка, од пред узећа се за хте -
ва да, по ред одаб ра не ква ли та тив не ме то де за до ка зи ва ње евен ту ал ног по -
сто ја ња „еко ном ске везе“ ко рис ти и неки од кван ти та тив них ме то да за оце ну
ефек тив нос ти, као што је рег ре си о на ана ли за. Ова кав тип ана ли зе би, у да тим
окол нос ти ма, мо гао да по тврди оче ки ва ња пред узећа да у кон крет ном слу ча -
ју по сто ји „еко ном ска веза“, иако се она не може уочи ти про стом ана ли зом
кључ них ква ли та тив них ка рак те рис ти ка. Са мим тим, може се за кљу чи ти да
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нови мо дел не за бра њу је при ме ну ста тис тич ких ме то да приликом оцене
ефективности хеџ трансакције. Нови модел само јасно наглашава да ста тис -
тич ка анализа није довољна како би се донео закључак да између хеџ ставке и
хеџ инструмента постоји економска веза. 

Тре ба ло би на гла си ти да ће до ка зи ва ње по сто ја ња „еко ном ске везе“
између хеџ став ке и хеџ инстру мен та, услед не до вољ но јас но де фи ни са них
кри те ри ју ма сад ржа них у но вом стан дар ду, не рет ко за хте ва ти зна чај не про -
це не и, са мим тим, от во ри ти про стор за управ ља ње пе ри о дич ним ре зул та том
од стра не ме наџ мен та пред узећа. Овак во ста ње ства ри ће знат но от е жа ти и
ре ви зи ју фи нан сиј ских из веш та ја пред узећа која учес тву ју у хеџ транс акциј а -
ма, по го то во оног дела који се од но си на про ве ру ефек тив нос ти хеџ транс -
акција као основ ног усло ва за при ме ну хеџ ра чу но во дства. Из по ме ну тих раз -
ло га МСФИ 9 за хте ва да се у окви ру хеџ до ку мен та ци је јас но наведу и детаљно
образложе потенцијални извори неефективности за сваку хеџ трансакцију у
којој предузеће учествује.

На при ме ру који сле ди16 биће при ка за но како се, по ла зећи од за хте ва сад -
ржа них у но вом стан дар ду, може до ка за ти по сто ја ње „еко ном ске везе“ између 
хеџ став ке и хеџ инстру мен та без при ме не кван ти та тив них ме то да и без за -
хте ва да се утврђена ефек тив ност креће у окви ру ар бит рар но постављеног
интервала (80%-125%).

Прет пос та ви мо да јед но ев роп ско пред узеће по се ду је по тра жи ва ња де но -
ми но ва на у хон гкон шким до ла ри ма по осно ву ко јих је из ло же но де виз ном ри -
зи ку и пре тпос та ви мо да по ме ну то пред узеће жели да се за шти ти од ап ре си ја -
ци је хон гкон шког до ла ра у од но су на евро, улас ком у одређени де ри ват ни фи -
нан сиј ски инстру мент. Међутим, како је хон гкон шки до лар ве зан за аме рич ки 
до лар у смис лу да се евен ту ал не флук ту а ци је де виз ног кур са могу кре та ти
само у уско де фи ни са ном ин тер ва лу 1 аме рич ки до лар = 7,75 до 7,85 хон гкон -
шких до ла ра, пред узеће одлу чу је да се за шти ти од де виз ног ри зи ка улас ком у
фју черс уго вор који као баз ну ак ти ву има аме рич ки до лар, при чему се ро ко ви
дос пећа фју черс уго во ра и по ме ну тог де виз ног по тра жи ва ња у по тпу нос ти
под уда ра ју. Пре ду зеће се одлу чу је на ова кав по тез будући да се на бер зан ским
тржиш ти ма ко ји ма оно има при ступ не тргу је де ри ва ти ма који као баз ну ак -
ти ву има ју хон гкон шке доларе, а при том, предузеће не жели да закључује
нестандардизоване уговоре на ОТЦ тржишту јер би се на тај начин повећала
изложеност кредитном ризику.

По ме ну то пред узеће при ме њу је ква ли та тив ни ме тод за про це ну ефек -
тив нос ти хеџ од но са, од но сно, поређењем кључ них ка рак те рис ти ка хеџ став -
ке и хеџ инстру мен та жели да до ка же по сто ја ње „еко ном ске везе“ између ова
два кључ на еле мен та хеџ транс акције. Пре ду зеће на во ди у хеџ до ку мен та ци ји
да окол ност у ко јој баз ну ак ти ву пред став ља ју по тра жи ва ња де но ми но ва на у
хон гкон шким до ла ри ма док фју черс уго вор као баз ну ак ти ву има аме рич ки
до лар не оспо ра ва „еко ном ску везу“ између хеџ став ке и хеџ инстру мен та све
док се раз мен ски од нос између ове две ва лу те креће у по ме ну том уском ин -
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тер ва лу. Пре ду зеће, између оста лог, на во ди да ће за све вре ме тра ја ња хеџ од -
но са пра ти ти да ли по сто је на зна ке да ће се раз мен ски од нос између хон гкон -
шког и америчког долара променити и, самим тим, такву потенцијалну
промену назначава као могући извор неефективности хеџа. 

Прет ходни при мер ука зу је на зна чај ну флек си бил ност при сут ну у но вом стан -
дар ду када је у пи та њу за до во ље ње кри те ри ју ма ефек тив нос ти, будући да се од
пред узећа, у на јвећем бро ју слу ча је ва, не за хте ва да врше било как ву кван ти фи ка -
ци ју како би по ка за ла да је кон кре тан хеџ од нос ефек ти ван. На и ме, до вољ но је да
пред узећа ква ли тет ном ар гу мен та ци јом ука жу на чи ње ни цу да између хеџ став ке
и хеџ инстру мен та по сто ји чврста „еко ном ска веза“ и да се са мим тим оче ку је да ће
хеџ од нос бити ефек ти ван за све вре ме ње го вог тра ја ња.

3.2. Ефе кат кре дит ног ри зи ка као услов ефек тив нос ти

Нови стан дард као је дан од усло ва ефек тив нос ти по став ља за хтев да кре -
дит ни ри зик који је по ве зан са хеџ став ком и хеџ инстру мен том не сме има ти
до ми нан тан ути цај на про ме ну њи хо ве вред нос ти, у поређењу са про ме ном
вред нос ти која се јав ља као по сле ди ца из ло же нос ти хе џо ва ном ри зи ку. При
том се под из ло же ношћу кре дит ном ри зи ку под ра зу ме ва како из ло же ност
пред узећа по осно ву по тра жи ва ња пре ма дру гој уго вор ној стра ни, тако и из -
ло же ност по осно ву об а ве за пред узећа (про ме на фер вредности обавеза услед 
промена у сопственом кредитном рејтингу).

МСФИ 9 за хте ва од ком па ни ја да при ме ном одаб ра них ква ли та тив них
и/или кван ти та тив них ме то да про це не да ли на ни воу кон крет не хеџ транс -
акције кре дит ни ри зик има до ми нан тан ути цај на про ме не фер вред нос ти
(нов ча них то ко ва) хеџ став ке и хеџ инстру мен та и да ли као та кав ис крив љу је
ре ал ну или пак ства ра при вид ну „еко ном ску везу“ између по ме ну тих еле ме -
на та хеџ транс акције. Уко ли ко та кав ути цај по сто ји, кон кре тан хеџ однос не
испуњава услове за примену хеџ рачуноводства. 

Дак ле, од пред узећа се за хте ва да при ли ком утврђива ња про ме не фер
вред нос ти свих фи нан сиј ских инстру ме на та на зна че них као хеџ инстру мен -
ти иден ти фи ку ју у ко јој мери је про ме на фер вред нос ти узро ко ва на де јством
кре дит ног ри зи ка, а у ко јој мери де јством ри зи ка од ко јег се пред узеће шти ти
у кон крет ној хеџ транс акцији. Уко ли ко се утврди да је ути цај кре дит ног ри зи -
ка на про ме ну фер вред нос ти хеџ инстру мен та до те мере из ра жен да до во ди
до по ниш та ва ња ефек та сал ди ра ња између хеџ инстру мен та и хеџ став ке или
да чини да тај ефе кат буде већи него што ствар но јес те, од пред узећа се за хте -
ва да пре ки не са при ме ном хеџ ра чу но во дства. До овак ве си ту а ци је на јчешће
до ла зи у окол нос ти ма у ко ји ма пред узеће као хеџ инстру мент ко рис ти не -
стан дар ди зо ва ни де ри ват ни уго вор, за кљу чен на ОТЦ тржиш ту, који при том
не под ра зу ме ва по став ља ње ко ла те ра ла у го то ви ни или не ком дру гом об ли ку 
лик вид не имо ви не17. 

Осим по ме ну тог, од пред узећа се за хте ва да из врше и ана ли зу ути ца ја који 
кре дит ни ри зик има на про ме ну фер вред нос ти хеџ став ке. Као што је ра ни је
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ис так ну то, ова кав тип ана ли зе се уне ко ли ко раз ли ку је у од но су на ана ли зу
која се при ме њу је на ни воу хеџ инстру мен та, јер нису све по зи ци је које пред -
узеће де фи ни ше као хеџ став ке из ло же не кре дит ном ри зи ку. Тако, на при мер,
за ли хе робе или врло ве ро ват не будуће транс акције не пред став ља ју став ке
по осно ву ко јих је пред узеће из ло же но кре дит ном ри зи ку, те се од пред узећа и 
не оче ку је да спро во де ана ли зу ути ца ја коју ова врста ри зи ка има на про ме ну
вред нос ти по ме ну тих по зи ци ја. Са дру ге стра не, уко ли ко пред узеће по се ду је
по тра жи ва ња по осно ву про да је или по осно ву ду го роч них плас ма на и ако се
при томе одлу чи да на зна чи так ве по зи ци је као хеџ став ке, мора ана ли зи ра ти
како про ме на кре дит ног реј тин га дуж ни ка ути че на про ме ну фер вред нос ти
тих став ки. Пре ду зећа, такође, мо ра ју спро вес ти по ме ну ту ана ли зу уко ли ко се 
одлу че да као хеџ став ку на зна че одређену фи нан сиј ску или по слов ну об а ве зу 
будући да се фер вред ност так вих об а ве за мења под ути ца јем про ме на у со -
пстве ном кре дит ном рејтингу. Уколико се утврди да промене у кредитном
ризику доминантно утичу на промену фер вредности хеџ ставке, од предузећа 
се захтева да одустану од примене хеџ рачуноводства. 

Тако, на при мер, пред узеће може на зна чи ти као хеџ став ку ула га ње у кор -
по ра тив не об вез ни це које носе фик сну ка мат ну сто пу, при чему по ме ну то
пред узеће оче ку је да неће успе ти да на пла ти 10% укуп не глав ни це услед из -
ло же нос ти кре дит ном ри зи ку. Уко ли ко се у так вим окол нос ти ма по ка же да
про ме не у кре дит ном ри зи ку има ју знат но већи ути цај на про ме ну фер вред -
нос ти об вез ни ца у од но су на ути цај који има про ме на тржиш них ка мат них
сто па, пред узеће ће услед до ми нан тног ути ца ја кре дит ног ри зи ка бити
принуђено да прекине примену хеџ рачуноводства на конкретну хеџ транс -
акцију.

3.3. Де фи ни са ње хеџ ра ци ја

Хеџ ра цио пред став ља од нос између ко ли чи не која се на ла зи у осно ви хеџ
инстру мен та и ко ли чи не која се на ла зи у осно ви хеџ став ке на ни воу кон крет -
не хеџ транс акције. За ве ли ки број хеџ транс акција тај ра цио из но си 1, што им -
пли ци ра да по сто ји по тпу на под удар ност ка рак те рис ти ка баз не ак ти ве која
се на ла зи у осно ви хеџ инстру мен та и по зи ци је на зна че не као хеџ став ка. Са
дру ге стра не, у хеџ транс акциј а ма у ко ји ма не по сто ји по ме ну та под удар ност,
од но сно у транс акциј а ма у ко ји ма се хеџ ра цио раз ли ку је од 1, пред узећа би
тре ба ло да де фи ни шу однос који ће омогућити постизање највеће могуће
ефективности у датим околностима.

Нови стан дард за хте ва од пред узећа да за ра чу но во дстве не сврхе при ме -
њу ју исти хеџ ра цио који при ме њу ју у окви ру про це са управ ља ња ри зи ци ма.
Ово ујед но пред став ља трећи услов који пред узеће мора да ис пу ни како би об -
ез бе ди ло да кон кре тан хеџ однос буде „високо ефективан“.

Тако, на при мер, уко ли ко одређено пред узеће у окви ру хеџ транс акције
ко рис ти хеџ инстру мент који као баз ну ак ти ву има 200 тона пше ни це како би
се за шти ти ло од це нов них флук ту а ци ја по ве за них са оче ки ва ном на бав ком
185 тона пше ни це, ре зул ти ра јући хеџ ра цио из но си 1,08 и као та кав мора бити 
ин кор по ри ран у хеџ до ку мен та ци ју која пра ти по ме ну ту хеџ транс акцију.
Дак ле, пред узећу није доз во ље но да од 200 тона пше ни це који чине баз ну ак -
ти ву, само 185 тона на зна чи као хеџ инстру мент, и тиме за по тре бе ра чу но во -
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дстве ног об ухва та ња фин ги ра хеџ ра цио јед нак је ди ни ци, што би за по сле ди -
цу има ло при ка зи ва ње већег ни воа ефек тив нос ти хеџ транс акције од ствар -
ног. Као што се у по ме ну том при ме ру мог ло ви де ти, нови стан дард, за раз ли ку 
од пре тход ног, за хте ва да се у ра чу но во дстве не сврхе примењује исти хеџ
рацио који предузеће примењује у оквиру имплементираних хеџинг стра те -
ги ја. 

Међутим, тре ба ло би има ти у виду да МСФИ 9 ис тов ре ме но за хте ва од
пред узећа да при ли ком на зна ча ва ња хеџ ра ци ја у ра чу но во дстве не сврхе
одус та ну од ра ци ја који се ко рис ти у прак си управ ља ња ри зи ци ма, уко ли ко би 
упот ре ба так вог ра ци ја у ра чу но во дстве не сврхе мог ла да до ве де до зна чај не
не е фек тив нос ти хеџа, од но сно, уко ли ко би ње го ва упот ре ба била сра чу на та
на управ ља ње до бит ком и са мим тим има ла им пли ка ци је у суп рот нос ти са
основ ним ци ље ви ма хеџ ра чу но во дства. Пре ду зећа тре ба да про це не да ли би
на зна ча ва ње одређеног хеџ ра ци ја мог ло да до ве де до ра чу но во дстве них им -
пли ка ци ја које су у суп рот нос ти са основ ним ци ље ви ма хеџ ра чу но во дства.
При ли ком врше ња так ве про це не пред узећа мо ра ју об ра ти ти паж њу на три
кључ не ства ри18:

1) Да ли је одређени хеџ ра цио де фи ни сан тако да би се свес но из бег ло
при зна ва ње не е фек тив ног дела хеџа у хеџ ра чу но во дству го то вин ског тока? 

На и ме, по зна то је да се при ли ком при ме не хеџ ра чу но во дства го то вин -
ског тока у окви ру Оста лог укуп ног ре зул та та при зна је из нос који је мањи од:
а) ку му ла тив не про ме не фер вред нос ти хеџ став ке и б) ку му ла тив не про ме не
фер вред нос ти хеџ инстру мен та, при чему се, не е фек тив ни део хеџа при зна је у 
ре зул та ту само у оним окол нос ти ма када је из нос под б) већи од из но са под а).
У суп рот ном, не е фек тив ни део хеџа неће бити при знат у ре зул та ту. Тако, на
при мер, иако рег ре си о на ана ли за може ука за ти пред узећу да би опти ма лан
хеџ ра цио у кон крет ној хеџ транс акцији тре ба ло да из но си 0,97, оно може при -
ме ни ти хеџ ра цио који из но си све га 0,8 како би свес но кроз упот ре бу мање ко -
ли чи не хеџ инстру ме на та од опти мал не (тзв. under-hedging) спречило
признавање неефективности у периодичном резултату.

2) Да ли је одређени хеџ ра цио де фи ни сан да би се не оправ да но про ши ри -
ла упот ре ба фер вред нос ти при ли ком вред но ва ња одређених би лан сних по -
зи ци ја које се у уо би ча је ним окол нос ти ма не вреднују по фер вред нос ти?

Тако, на при мер, пред узеће може по се до ва ти по ртфо лио об вез ни ца у
вред нос ти од 30 ми ли о на ди на ра, који не ис пу ња ва кри те ри јум „при куп ља ња
то ко ва го то ви не који одра жа ва ју по враћај глав ни це и плаћање ка ма те“, који
се са мим тим у скла ду са МСФИ 9 мора вред но ва ти по фер вред нос ти кроз ре -
зул тат. Како та кав трет ман об вез ни ца може до вес ти до во ла тил нос ти ре зул -
та та, ме наџ мент жели да ис ко рис ти об а ве зе по осно ву ду го роч них кре ди та
како би не утра ли зо вао про ме ну фер вред нос ти об вез ни ца. Оба ве зе по осно ву
ду го роч них кре ди та има ју исту но ми нал ну вред ност (30 ми ли о на ди на ра) и
рок дос пећа као и об вез ни це, међутим, про блем пред став ља то што пред узеће
при при зна ва њу об а ве за није ис ко рис ти ло опци ју фер вред нос ти коју нуди
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МСФИ 9. Пре ду зеће у том слу ча ју, како би об ез бе ди ло да се об а ве зе вред ну ју
по фер вред нос ти, може да за кљу чи уго вор о ка мат ном сво пу који под ра зу ме -
ва плаћање ва ри ја бил не и на пла ту фик сне ка ма те чија но ми нал на вред ност
из но си 2 ми ли о на ди на ра и да при том на зна чи хеџ од нос између ка мат ног
сво па и об а ве за по осно ву ду го роч них кре ди та. На тај на чин би се чи тав из нос
об а ве за при ла гођавао про ме на ма фер вред нос ти из аз ва ним про ме на ма ка -
мат них сто па, иако би хеџ ра цио у кон крет ном слу ча ју из но сио само 0,07. Јасно 
је да у овом слу ча ју на зна че ни хеџ од нос између ка мат ног сво па и об а ве за није
усмерен на заштиту од каматног ризика, већ на проширење примене фер
вредности приликом вредновања дугорочних кредита, како би промене фер
вредности повезане са кредитима неутрализовале промене на портфолију
обвезница.

3) Да ли је по ја ва не е фек тив нос ти хеџа услед при ме не одређеног хеџ ра -
ци ја по сле ди ца окол нос ти које по сто је на тржиш ту? 

Уко ли ко на тржиш ту де ри ва та не по сто ји де ри ват који у осно ви има ко ли -
чи ну баз не ак ти ве коју пред узеће жели да на зна чи као хеџ став ку, доз во ље но
је да хеџ ра цио до ве де до по ја ве не е фек тив нос ти. Ово им пли ци ра да нови
стан дард не за хте ва да кон кре тан хеџ ра цио буде јед нак 1, од но сно да хеџ од -
нос буде сав рше но ефек ти ван, већ за хте ва да хеџ ра цио не буде ко нстру и сан
тако да свес но до ве де до ра чу но во дстве них ис хо да који су еви ден тно у суп -
рот нос ти са основ ним ци ље ви ма хеџ ра чу но во дства. Они ма који кон тро ли шу
фи нан сиј ске из веш та је оста је да про це не да ли је пред узеће де фи ни шући
одређени хеџ ра цио ре а го ва ло на тренутно стање на тржишту деривата или је
пак злоупотребило могућности које пружа нови стандард. 

4. Мо ди фи ко ва ње хеџ од но са и ње го ви ме ха низ ми

Како пред узећа има ју об а ве зу да на по чет ку сва ког об ра чун ског пе ри о да
спро ве ду по нов ни тест ефек тив нос ти, у окви ру тог по ступ ка може се по ка за -
ти да хеџ ра цио који је прво бит но на зна чен у ра чу но во дстве не сврхе више не
одго ва ра оном који ме наџ мент пред узећа ствар но ко рис ти у одређеној хеџ
транс акцији. Зап ра во, про це на ефек тив нос ти може по ка за ти да се ја чи на
„еко ном ске везе“ која је по сто ја ла између хеџ инстру мен та и хеџ став ке про -
ме ни ла и да сте пен сал ди ра ња више не одго ва ра оном који је по сто јао при
ини ци јал ном сту па њу у хеџ транс акцију. Пос тав ља се пи та ње да ли у овак вим
окол нос ти ма пред узеће мора пре ки ну ти при ме ну хеџ ра чу но во дства. За раз -
ли ку од пре тход ног стан дар да који је био из ри чит у томе да се у опи са ним
окол нос ти ма мора одус та ти од при ме не хеџ ра чу но во дства, нови стан дард за -
узи ма знат но флек си бил ни ји при ступ. На и ме, под пре тпос тав ком да је циљ
улас ка у одређену хеџ транс акцију остао не про ме њен, иако ме наџ мент на ме -
ра ва да тај исти циљ сада оства ри уз дру га чи ју ком би на ци ју хеџ инстру ме на та
и хеџ став ки, МСФИ 9 доз во ља ва да пред узеће мо ди фи ку је прво бит но
дефинисани хеџ рацио, односно да модификује првобитно установљени хеџ
однос без потребе да долази до његовог прекида и да се врши његово поновно
назначавање. 

Мог ло би се рећи да се по ен та но вог мо де ла кри је у томе да, све док је циљ
сту па ња у одређену хеџ транс акцију не про ме њен, пред узеће не мора да пре -
ки да хеџ од нос само због тога што на ме ра ва да тај исти циљ сада оства ри на
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неки дру ги на чин. Све док је из ме на хеџ ра ци ја као ком би на ци је одређеног
хеџ инстру мен та и хеџ став ке сра чу на та на ефи кас ни ју за шти ту од ри зи ка,
пред узећу тре ба доз во ли ти да из врши мо ди фи ка ци ју хеџ транс акције, умес то
да дође до ње ног пре ки да. На и ме, од пред узећа се у так вим окол нос ти ма је ди -
но оче ку је да за ра чу но во дстве не сврхе де фи ни ше нову вред ност хеџ ра ци ја,
од но сно да у хеџ до ку мен та ци ји на зна чи нову ком би на ци ју хеџ инстру ме на та
и хеџ став ки за коју се ме наџ мент одлу чио у про це су управ ља ња одређеним
ри зи ком. Ова кав по сту пак се у МСФИ 9 на зи ва мо ди фи ка ци ја хеџ од но са и
пред став ља нову могућност која у пре тход ном мо де лу није била раз мат ра на.
По ме ну та могућност уво ди зна чај ну дозу флек си бил нос ти у хеџ ра чу но во -
дство, знат но сма њу јући ад ми нис тра тив не трош ко ве које би пред узеће има -
ло уко ли ко се од њега у опи са ним окол нос ти ма за хте ва пре кид ста рог и успос -
тав ља ње но вог хеџ од но са. При том би тре ба ло има ти у виду да иако је пред -
узећу пру же на могућност да умес то пре ки да хеџ од но са из врши ње го ву мо ди -
фи ка ци ју, оно има об а ве зу да у тре нут ку мо ди фи ка ци је у пе ри о дич ном ре зул -
та ту при зна не е фек тив ни део хеџа који се јав ља услед слаб ље ња „еко ном ске
везе“ која по сто ји између хеџ став ке и хеџ инстру мен та19.

Тре ба ло би на по ме ну ти да је пред узећима пре пуш те но да про це не да ли је
ја чи на еко ном ске везе између хеџ инстру мен та и хеџ став ке до те мере из ме -
ње на да за хте ва на зна ча ва ње но вог хеџ ра ци ја и мо ди фи ка ци ју по сто јећег хеџ 
од но са или се про ме на у сте пе ну сал ди ра ња између хеџ инстру мен та и хеџ
став ке може тре ти ра ти као оче ки ва ни ниво флук ту а ци је који не за хте ва мо -
ди фи ка ци ју. Оче ку је се да ће пред узећа врши ти овак ве про це не у скла ду са
усво је ним по ли ти ка ма управ ља ња ри зи ци ма у ко ји ма би тре ба ло да де фи ни -
шу „пра го ве то ле ран ци је“ у смис лу шта се смат ра уо би ча је ним ни во ом флук -
ту а ци ја, а шта ни во ом флук ту а ци ја који за хте ва про ме ну хеџ ра ци ја. Тако, на
при мер, про ме на ја чи не еко ном ске везе између цена две ју врста роба, које се
на ла зе у осно ви хеџ став ке и хеџ инстру мен та, може бити по сле ди ца тре нут не
про ме не транс пор тних трош ко ва по ве за них са јед ном врстом робе или може
бити по сле ди ца от крића нове упот ре бе за јед ну врсту робе које ће до вес ти до
снаж ног рас та траж ње за том ро бом у ско ри јој будућнос ти. У првом слу ча ју
може се оче ки ва ти да је про ме на ја чи не еко ном ске везе само тре нут не при ро -
де и да не за хте ва мо ди фи ка ци ју хеџ од но са, док се у дру гом слу ча ју од
менаџмента очекује да, услед предвиђених трајних промена у ценовним
кретањима поменутих роба, назначи нови хеџ рацио за конкретну хеџ
трансакцију и на тај начин изврши модификацију хеџ односа.

При ли ком мо ди фи ко ва ња по сто јећег хеџ од но са пред узеће мора за до во -
љи ти исте оне кри те ри ју ме које је мо ра ло за до во љи ти и при ли ком ини ци јал -
ног улас ка у та кав од нос. Дак ле, нови хеџ ра цио који ће бити ко ришћен при ра -
чу но во дстве ном об ухва та њу хеџ транс акције мора бити у скла ду са оним који
ме наџ мент ствар но при ме њу је у тој транс акцији и не сме бити де фи ни сан
тако да за по сле ди цу има ра чу но во дстве не ис хо де који су у супротности са
основним циљевима хеџ рачуноводства. 
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19) PriceWaterhouseCoopers, 2014: Accounting for hedging activities - IASB new general hedge accounting
requirements, стр. 5,
http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/dataline/dataline-2014-03-accounting-for
-hedging-activities.pdf, да тум при сту па ња 23.12.2015. 



Међутим, уко ли ко би про ме на хеџ ра ци ја била узро ко ва на из ме ње ним ци -
љем на ни воу по је ди нач не хеџ транс акције, стан дард би у том слу ча ју за хте -
вао од пред узећа да пре ки не при ме ну хеџ ра чу но во дства, од но сно, у том слу -
ча ју не би доз во лио пред узећу да из врши ње го ву мо ди фи ка ци ју. На тај на чин,
нови мо дел оста је дос ле дан сво јој па ра диг ми да пра ви ла хеџ ра чу но во дства
тре ба да буду усклађена са ци љем управ ља ња ри зи ци ма на ни воу по је ди нач -
не хеџ транс акције и да уко ли ко дође до из ме не по сто јећег циља пред узеће
мора „ис књи жи ти“ претходну хеџ трансакцију и отпочети рачуноводствено
обухватање нове. 

У на став ку рада биће пред став ље ни основ ни ме ха низ ми које пред узећа
могу ко рис ти ти при ли ком мо ди фи ко ва ња хеџ од но са. У прак си се могу срес ти
че ти ри различита механизма:

1) повећање об и ма хеџ став ке (под ра зу ме ва на зна ча ва ње до дат не ко ли -
чи не став ки које пред став ља ју пред мет за шти те од ри зи ка уз не про -
ме ње ни обим хеџ инстру ме на та);

2) повећање об и ма хеџ инстру мен та (пред став ља на зна ча ва ње до дат не
ко ли чи не фи нан сиј ских инстру ме на та који пред став ља ју инстру мен -
те за шти те од ри зи ка уз не про ме ње ни обим хеџ став ки); 

3) сма ње ње об и ма хеџ став ке (под ра зу ме ва ис кљу чи ва ње одређене ко -
ли чи не став ки које су до тре нут ка мо ди фи ка ци је пред став ља ле пред -
мет за шти те од ри зи ка уз не про ме ње ни обим хеџ инстру ме на та); и 
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Сли ка 2 - Мо ди фи ко ва ње хеџ од но са

Извор: Адаптирано пре ма KPMG, 2013: First Impressions: IFRS 9 (2013) – Hedge accounting
and transition, str. 54,
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impres
sions/Documents/first-impressions-hedging-dec2013.pdf, да тум при сту па ња
22.12.2015.



4) сма ње ње об и ма хеџ инстру мен та (под ра зу ме ва ис кљу чи ва ње од ре ђене 
ко ли чи не фи нан сиј ских инстру ме на та који су до тре нут ка мо ди фи к а -
ци је пред став ља ли инстру мен те за шти те од ри зи ка уз не про ме ње ни
обим хеџ став ки).

При томе би тре ба ло на гла си ти да повећање или сма ње ње об и ма хеџ став -
ки и хеџ инстру ме на та не под ра зу ме ва нуж но да пред узеће ствар но по се ду је
већу или мању ко ли чи ну одређене ак ти ве (об а ве за) или фи нан сиј ских
инстру ме на та; то само зна чи да их оно од тре нут ка мо ди фи ка ци је смат ра сас -
тав ним де лом хеџ транс акције или их из ње ис кљу чу је у за вис нос ти од тога
који од описаних механизама модификовања примењује.

Један од на јчешће при ме њи ва них ме ха ни за ма мо ди фи ко ва ња који под ра -
зу ме ва ис кљу чи ва ње дела хеџ инстру мен та из хеџ од но са, а који је по себ но ин -
те ре сан тан због ње го вог ра чу но во дстве ног трет ма на, биће при ка зан на хи по -
те тич ком при ме ру који сле ди20:

Прет пос та ви мо да, на са мом по чет ку го ди не, пред узеће пла ни ра на бав ку
5 хи ља да тона ко лум биј ске кафе чија ис по ру ка се оче ку је кроз 12 ме се ци и да
на зна ча ва по ме ну ту ко ли чи ну оче ки ва не на бав ке као хеџ став ку. Пре ду зеће
ис тов ре ме но за кљу чу је фју черс уго вор који као баз ну ак ти ву има 5,3 хи ља да
тона бра зил ске кафе и на зна ча ва овај тер мин ски уго вор као хеџ инстру мент у
хеџу го то вин ског тока (хеџ рацио у конкретном примеру износи 1,06:1). 

Међутим, на кра ју првог по лу го диш та ме наџ мент пред узећа увиђа да је
ефек тив ност хеџ од но са мно го мања него што се то оче ки ва ло, од но сно да је
ко ре ла ци ја између цене ко лум биј ске и цене бра зил ске кафе сла би ја од оче ки -
ва не. Као по сле ди ца тога ку му ла тив но повећање фер вред нос ти хеџ став ке, у
по смат ра ном пе ри о ду, из но си ло је 400 хи ља да нов ча них је ди ни ца, док је ку -
му ла тив но сма ње ње фер вред нос ти хеџ инстру мен та у ис том пе ри о ду из но -
си ло чак 480 хи ља да нов ча них је ди ни ца. У скла ду са пра ви ли ма хеџ ра чу но во -
дства, књи же ње које предузеће мора извршити у конкретном случају било би
спроведено на следећи начин:

Гу би ци на осно ву хеџа го то вин ског тока (ОЦИ) 400 н.ј.
Гу би ци на осно ву не е фек тив нос ти хеџ од но са 80 н.ј. 
              Фју черс уго во ри – хеџ инстру мен ти 480 н.ј.
Књи же ње ку му ла тив не про ме не фер вред нос ти хеџ инстру мен та у хеџу

го то вин ског тока (која је већа од ку му ла тив не про ме не фер вред нос ти хеџ
ставке).

Ме наџ мент пред узећа смат ра да је об јек ти ви ра на не е фек тив ност да ле ко
већа од оче ки ва не и до но си одлу ку да мо ди фи ку је хеџ од нос, од но сно да из ме -
ни прво бит но де фи ни са ни хеџ ра цио са ци љем повећања ефек тив нос ти. Иако
се у по ме ну том при ме ру ефек тив ност хеџ од но са креће у ин тер ва лу (83,3% -
120%) што би, по ла зећи од за хте ва сад ржа ног у пре тход ном стан дар ду, под -
ра зу ме ва ло да пред узеће за до во ља ва услов ефек тив нос ти, ме наџ мент опи са -
ног пред узећа има авер зи ју пре ма не е фек тив нос ти и жели да ис ко рис ти
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le/Applying_Hedging_Feb2014.pdf, да тум при сту па ња 31.1.2016.



могућност коју му нуди нови стандард, како би повећао ефективност кон -
крет ног хеџ односа. 

Анализирајући про ме не у еко ном ској ре ла ци ји која по сто ји између цене
ко лум биј ске и цене бра зил ске кафе, пред узеће до но си одлу ку да на зна чи
нови хеџ ра цио (0,96:1). Пре ду зеће може да оства ри нови хеџ ра цио, било на -
зна ча ва њем већег об и ма хеџ став ке, било на зна ча ва њем ма њег об и ма хеџ
инстру мен та. Ме наџ мент се ипак одлу чу је за по след ње по ме ну ту ва ри јан ту и
ис кљу чу је из хеџ од но са део фју черс уго во ра који се од но си на 0,5 хи ља да тона
бра зил ске кафе. Са мим тим, 0,5 хи ља да тона бра зил ске кафе која се на ла зи ла у 
осно ви фју черс уго во ра више не пред став ља сас тав ни део хеџ од но са што има
за по сле ди цу да, од дана мо ди фи ко ва ња хеџ од но са, пред узеће мора да из -
врши рек ла си фи ко ва ње дела вред нос ти хеџ инстру мен та који је искључен из
хеџ трансакције (0,5/3,3 = 15,2%) и билансира га као дериват који се држи
ради трговања. 

Књи же ње које пред узеће мора да спро ве де на дан мо ди фи ко ва ња хеџ од -
но са из гле да ло би овако:

Фју черс уго вор – хеџ инстру мент 73 н.ј. 
       Фју черс уго вор – де ри ват који се држи ради трго ва ња 73 н.ј.
Искљу чи ва ње дела фју черс уго во ра који се од дана мо ди фи ко ва ња хеџ од но -

са (из ме не хеџ ра ци ја) би лан си ра као де ри ват који се држи ради трго ва ња (и
вред ну је по фер вред нос ти кроз резултат).

На кра ју, тре ба ло би на по ме ну ти и да се може оче ки ва ти да ће пред узећа у
прак си мно го чешће при ме њи ва ти ме ха низ ме мо ди фи ко ва ња хеџ од но са који 
под ра зу ме ва ју про ме ну об и ма хеџ инстру ме на та, умес то про ме не об и ма хеџ
став ки. На и ме, ме наџ мент пред узећа при ли ком управ ља ња ри зи ци ма углав -
ном по смат ра из ло же ност ри зи ку по осно ву одређене став ке као дату и на
осно ву те из ло же нос ти при ла гођава ко ли чи ну хеџ инстру ме на та како би
остварио циљ постављен на нивоу конкретне хеџ трансакције.

Зак ључ на раз мат ра ња

Хеџ ра чу но во дство може се по смат ра ти као спе ци фич на тво ре ви на, у
смис лу да оно пред став ља скуп из узе та ка у од но су на уо би ча је на пра ви ла која
се при ме њу ју при ли ком ра чу но во дстве ног об ухва та ња сва код нев них по слов -
них транс акција. Овак ви из узе ци су не опход ни како би се про ме не вред нос ти
које на ста ју на хеџ став ки и хеџ инстру мен ту при зна ле у ис том пе ри о ду када
су и на ста ле и како би се на та кав на чин, у фи нан сиј ским из веш та ји ма, при ка -
за ла суш ти на хеџ транс акција. Како би спре чио зло у пот ре бу из узе та ка на ко -
ји ма се ба зи ра хеџ ра чу но во дство и одвра тио ме наџ мент од пре вар них рад њи, 
МРС 39 је по ста вио ве о ма стро ге и не флек си бил не усло ве за ње го ву при ме ну.
То је за по сле ди цу има ло да ве ли ки број пред узећа одус та не од улас ка у опти -
мал не хеџ транс акције. Када је IASB уочио да при ме на тра ди ци о нал ног мо де -
ла до но си више трош ко ва него ко рис ти, до нео је одлу ку да у окви ру но вог
стан дар да МСФИ 9 раз ви је знат но флек си бил ни ји мо дел хеџ ра чу но во дства,
чија основ на иде ја би била усклађива ње ра чу но во дстве них пра ви ла са ци ље -
ви ма управ ља ња ри зи ци ма на ни воу по је ди нач них хеџ транс акција. По ред
тога што је МСФИ 9 у ве ли кој мери про ши рио могућнос ти у смис лу еле ме на та
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хеџ транс акције на које се може при ме ни ти хеџ ра чу но во дство, он је ис тов ре -
ме но укло нио стро го по став ље ни ин тер вал ефек тив нос ти хеџа 80% - 125%
као је дан од основ них и на јчешће кри ти ко ва них усло ва за при ме ну хеџ ра чу -
но во дства. Оче ку је се да ће нови кри те ри ју ми и по ступ ци за оце ну ефек тив -
нос ти хеџ транс акције сти му ли са ти ве ли ки број пред узећа да усва ја ју нове
хеџ стра те ги је и да на њих при ме њу ју правила хеџ рачуноводства. Међутим,
требало би имати у виду да се због велике флексибилности новог модела
може очекивати већи степен просуђивања и субјективности приликом
примене хеџ рачуноводства и последично смањени ниво поузданости фи нан -
сиј ских извештаја.
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Зна чај кон тро лин га 
за про цес фи нан сиј ског
управ ља ња и кон тро ле 

бу џет ских ко рис ни ка

Ре зи ме
Чи ње ни ца је да се у пе ри о ди ма еко ном ских кри за јав ља по тре ба за ула га -

њем до дат них на по ра у ре ша ва ње одређених теш коћа у по сло ва њу које су
услов ље не ек стер ним или ин тер ним фак то ри ма. Како је сврха кон тро лин га
упра во усме ре на на по сти за ње што веће ефи кас нос ти по сло ва ња, он по ста је
не за о би ла зан чи ни лац по сло ва ња већине пред узећа. Ни бу џет ски ко рис ни ци
нису иму ни на ефек те еко ном ске кри зе, а мо ра ју да уве ре и по рескe об вез ни ке да
се јав на сре дства тро ше на одго ва ра јући на чин и да се кроз њих оства ру је вред -
ност. Упра во са тим ци љем Европ ска ко ми си ја је раз ви ла тер мин и кон цепт
интерне фи нан сијске кон троле у јав ном сек то ру са ци љем да пру жи помоћ у
раз уме ва њу и при ме ни доб ро раз ви је них и ефи кас них сис те ма ин тер не кон -
тро ле у про це су при дру жи ва ња ЕУ. Нај зна чај ни ји еле мент ин тер не фи нан сиј -
ске кон тро ле у јав ном сек то ру је фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла које об -
ухва та це ло ку пан сис тем фи нан сиј ских и дру гих кон тро ла, укљу чу јући и орга -
ни за ци о ну струк ту ру, ме то де, про це ду ре и ин тер ну ре ви зи ју, које успос тав ља
ру ко во дство орга ни за ци је ради под ржа ва ња оства ре ња кор по ра тив них ци -
ље ва и који је осмиш љен да по бољ ша пер фор ман се орга ни за ци је и води ка
оства ри ва њу ци ље ва орга ни за ци је. Циљ рада је да ука же да кон тро линг има
зна чај ну и не за о би лаз ну уло гу у про цесу фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле
бу џет ских ко рис ни ка и да се упра во кроз им пле мен та ци ју кон тро лин га код бу -
џет ских ко рис ни ка оства ру ју и ци ље ви фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле. 

Кључ не речи: кон тро линг, ин тер на фи нан сиј ска кон тро ла, фи нан сиј ско
управ ља ње и кон тро ла, јав ни сек тор, бу џет ски ко рис ни ци, бу џет. 
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Увод

„Кон тро ле ри су об ич но струч ња ци са ти ту лом дип ло ми ра них еко но мис -
та; њи хо ва про сеч на ста рост је око 35 го ди на, а чак 66 одсто њих су жене“. Тим
ре чи ма је по чео Трећи кон грес кон тро ле ра Срби је под по кро ви те љством
Међуна род ног удру же ња кон тро ле ра који је оку пио 300 ек спе ра та из об лас ти
кон тро лин га, фи нан си ја и ме наџ мен та, који ру ко во де на јвећим при ват ним,
држав ним и ин тер на ци о нал ним ком па ни ја ма у Срби ји1.

Зна чи, кон тро линг је ‘’на ве ли ка вра та’’ ушао у Ре пуб ли ку Срби ју, не само 
у при ват не и ин тер на ци о нал не, већ и у држав не ком па ни је. С об зи ром на то
да је ње гов зна чај не сум њив за при ват не и ин тер на ци о нал не ком па ни је, а
све више и за држав не, не ми нов но ће ис по љи ти ути цај и на бу џет ске ко рис -
ни ке. 

Њего ви тер ми но лош ки об ли ци ве зу ју се за XIII век и Фран цус ку као
contre-roule, кас ни је Енглес ку contre-roller, u XVIII веку за САД comptroller, a тек
1931, го ди не осно ван је Controllers Institute of America. У Евро пи се јав ља тек
1971. када је осно ва на Кон тро линг ака де ми ја чији рад у по чет ку се одви јао у
ев роп ским зем ља ма не мач ког го вор ног под руч ја. 

Што се тиче ње го ве на учне за сно ва нос ти, он се из уча ва у Аустрији као на -
учна дис цип ли на на Уни вер зи те ти ма у Бечу, Инсбру ку, Гра цу и Кла ген фур ту.
У Фран цус кој је афир ми сан 60-тих го ди на про шлог века са те жиш тем у об лас -
ти крат ко роч ног и сред њо роч ног пла ни ра ња.

Тер мин кон тро линг из ве ден је од речи to control (енг.) што зна чи кон тро -
ла, управ ља ње. Међутим, кон тро лер не кон тро ли ше, већ об ез беђује ин фор ма -
ци је и ту ма че ња тих ин фор ма ци ја тако да функ ци ја кон тро лин га може да се
врши сама, јер врше ње кон тро ле је по сао ру ко во ди о ца, а кон тро лер само об ез -
беђује да до ру ко во ди ла ца дођу пра ве ин фор ма ци је како би они мог ли да
врше со пстве ни кон тро линг. 

Зна чи, кон тро лер је пре све га ра чу но во дстве ни струч њак који је по стао
кон тро лер у тре нут ку када је ње го ва услу га пре ста ла да буде до ку мен то ва ње
про шлос ти и по ста ла из вор иде ја за управ ља ње будућношћу. 

А када саг ле да мо сис тем фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле, које такође 
није само себи циљ већ пред став ља про цес од но сно сре дство за по сти за ње
одређеног циља орга ни за ци је и осмиш ље но је да по бољ ша учи нак – пер фор -
ман се орга ни за ци је, на ла зи мо мно го тога за јед нич ког са про це сом кон тро -
лин га. 

Једи на раз ли ка је у томе да је про цес кон тро лин га, пре све га, раз ви јан за
при ват ни сек тор, док су фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла пре теж но раз ви -
ја ни за јав ни сек тор. 
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1. Кон тро линг

Кон тро линг има број не де фи ни ци је и упра во из тих раз ло га је теш ко свес -
ти де фи ни ци ју на јед ну од њих. Раз лог томе се може наћи, пре све га, у чи ње ни -
ци да се кон тро линг за сни ва на по слов ном управ ља њу које је под лож но кон -
стан тним про ме на ма, стал но се над ограђује и мења, и на јзад, на њега на јви ше
ути чу нова зна ња. Уос та лом, сва ко ко се бави кон тро лин гом, на осно ву со -
пстве ног ис кус тва мо гао би да у де фи ни ци ју контролинга укључи своја
сазнања и прошири је.

Али не оспор на је чи ње ни ца да кон тро лин гом вла да ју бро је ви, а за тим и
пра ви ло да се може управ ља ти само оним што се може из ме ри ти, од но сно ис -
ка за ти бро јем. При лич но јед нос тав но. Међутим, уко ли ко бис мо се усме ри ли
ис кљу чи во на број, сви бис мо исто по сту па ли. А у прак си су неки успеш ни ји, а
неки не. Шта је онда још по треб но? Ваљ да ин ту и ци ја. Нор мал но, ако бис мо се
осла ња ли ис кљу чи во на ин ту и ци ју, онда би само по је дин ци били успеш ни,
док би већина до но си ла по греш не одлу ке. На осно ву на ве де ног се може из вес -
ти за кљу чак да је ком би но ва ње про ра чу на и ин ту и ци је до бит на комбинација
која управљању даје квалитет, усмеравајући га ка циљу на најбољи могући
начин.

Мог ли бис мо да за кљу чи мо: кон тро линг је ван хи је рар хиј ска струч на
функ ци ја која по ма же ме наџ мен ту, али и свим дру гим функ ци ја ма у пред -
узећу, у под и за њу ефек тив нос ти и ефи кас нос ти по сло ва ња. Кон тро линг то
чини на на чин да број не кван ти та тив не и ква ли та тив не под ат ке из ван и уну -
тар пред узећа пре тва ра у ин фор ма ци је које су по треб не за одлу чи ва ње на
свим ни во и ма управ ља ња, а по себ но „топ“ ме наџ мен ту2.

Аутори који се баве из уча ва њем кон тро лин га ука зу ју да се у прак си на -
јчешће пра ве греш ке јер се кон тро ле ри ма чес то при пи су ју по сло ви кон тро ле,
што није тач но. На и ме, кон тро линг је по сао ме на џе ра, а кон тро лер је ње гов
кон сул тант који му пру жа помоћ у оства ри ва њу по став ље них ци ље ва. При
томе, алат кон тро ле ра на ла зи се у из узет ном по зна ва њу фи нан си ја и ра чу но -
во дства, кор по ра тив ног управ ља ња, по зна ва њу ИТ (business intelligence, data
mining, OLAP…) по ста је не опход но тех нич ко зна ње за кон тро ле ре3. 

Ко нач но, кон тро линг је ис тов ре ме но и про цес пла ни ра ња, праћења и при -
ла гођава ња по слов них про це са који орга ни за ци ји омо гућава ју дос ти за ње
како ду го роч них, тако и крат ко роч них ци ље ва. Упра во из тих раз ло га, ак тив -
на функ ци ја кон тро лин га је не опход на сва кој орга ни за ци ји која жели да буде
успеш на у данашњем динамичном и изазовном пословном окружењу.

Пос мат ра но кроз при зму јав ног сек то ра, у ко јој пре ми јер пред став ља ме -
на џе ра, уло га кон тро ле ра, за про цес фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле би
тре ба ло да буде до де ље на Ми нис та рству фи нан си ја, које тре ба да по мог не
Вла ди у спро вођењу фис кал не кон со ли да ци је, па и шире, у спровођењу
политике Владе. 
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Сва ка ко, ува жа ва јући спе ци фич нос ти ко рис ни ка јав них сред ста ва, а не
само орга на држав не упра ве, јас но је да не по сто је иден тич на ме ри ла која би
била при ме ње на ли не ар но на све ко рис ни ке јав них сред ста ва, већ је не опход -
но утврди ти одго ва ра јуће ин ди ка то ре који би по мог ли у из на ла же њу правог
пута ка ефикаснијем јавном сектору.

Не ос пор но је да у том про це су са рад њу тре ба успос та ви ти са ру ко во ди о -
ци ма фи нан сиј ских служ би бу џет ских ко рис ни ка ко ји ма би се де ле ги ра ла
одго вор ност кон тро ле ра, у смис лу да буду одго вор ни за транс па рен тност ре -
зул та та и струк ту ру из веш та ја, што је и улога контролера као бизнис
партнера. 

1.1. За да ци кон тро лин га

На са мом по чет ку мо же мо за кљу чи ти да кон тро линг по сто ји да би се
утврди ло да ли ак ци је чла но ва орга ни за ци је воде ка оства ре њу де фи ни са них
ци ље ва јер кон тро ла об ухва та де фи ни са ње стан дар да за ме ре ње пер фор ман -
си и ме ре ње стан дар ди ма, от кри ва ње узро ка одсту па ња од стан дар да како би
се спро ве ле ко рек ци је пре за вршет ка бло ка по ве за них ак тив нос ти и спро -
вођења акција корекције перформанси које не одговарају стандардима.

То зна чи да кон тро линг са сво јим инстру мен ти ма бит но повећава спо соб -
ност ре ша ва ња криз них си ту а ци ја. Све до ци смо да се у про це су раз во ја кон -
тро лин га све више по кла ња паж ња про це су еду ка ци је и увођењу кон тро лин -
га и у пред узећа на те ри то ри ји Ре пуб ли ке Срби је, а може се пре тпос та ви ти да
из тог процеса неће бити изопштени буџетски корисници. 

Ши ри на ње го ве функ ци је може се по смат ра ти као ком плекс за да та ка који
се оства ру ју и про ис ти чу из при дру жи ва ња низа по је ди них за дат ка не кој
орга ни за ци о ној це ли ни. При томе, иако се ши ри ном опи су је мера раз ли чи тос -
ти за да та ка, од но сно да је већа ши ри на што се више спро во де за да ци спе ци -
фич ни за кон тро линг, не сме се за пос та ви ти ни ду би на, која се де фи ни ше како 
мера ути ца ја кон тро лин га на одлу ке у орга ни за ци ји. Однос но, што је кон тро -
линг фор мал но и неформално више укључен у процес управљања, то је већа
дубина његове функције. 

Зак љу чу је мо да под руч ја раз во ја кон тро лин га нису огра ни че на, да се
стал но про ши ру је ње го ва функ ци ја, те ћемо на бро ја ти неке на јос нов ни је за -
дат ке кон тро лин га: кон тро ла из врше ња бу џе та и ана ли за одсту па ња; из веш -
та ва ње; ана ли за одсту па ња; об ра чун и ана ли за трош ко ва; из ра да бу џе та; ко -
ор ди на ци ја при из ра ди бу џе та; ана ли за узро ка одсту па ња; струч на помоћ код
из ра де бу џе та; ин тер га ци ја пар ци јал них бу џе та у бу џет орга ни за ци је; са ве то -
ва ње у про це су одлу чи ва ња; са рад ња при ли ком стра теш ког пла ни ра ња;
струч на помоћ код ин вес ти ци о ног пла ни ра ња; по слов но ин фор ми са ње; пред -
ла га ње ко рек тив них мера; елек трон ска об ра да под а та ка; пред ла га ње и
увођење пре вен тив них мера; ин фор ма циј ска услу га за стра теш ко пла ни ра -
ње; увођење сис те ма ра ног упо зо ре ња; за да ци и орга ни за ци ја упра ве; ра чу но -
во дство и би лан си ра ње; фи нан си је и др. Наб ра ја њу ту није крај. Сва ког дана у
скла ду са степеном развоја контролинга сретаћемо се са новим задацима
контролинга и контролерима чија ће основна улога бити не да контролишу,
већ да буду бизнис партнери руководилаца. 

З. ЂОРЂЕВИЋ, С. ТРАНДАФИЛОВИЋ, ЗНАЧАЈ КОНТРОЛИНГА ЗА ПРОЦЕС 
ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 255



1.2. Кон тро линг и фи нан сиј ска служ ба бу џет ских ко рис ни ка

Да ли кон тро линг има сво је мес то и уло гу код бу џет ских ко рис ни ка? Ве ро -
ват но да има, јер сва ки бу џет ских ко рис ник има сво ју сврху по сто ја ња, ви зи ју,
ми си ју и свој циљ ка ко јем се креће. Када по сто ји циљ, онда по сто ји и одсту па -
ње од тог циља, а са мим тим и ме ре ње, пред узи ма ње одређених акција и сл. 

Уко ли ко ана ли зи ра мо за дат ке кон тро лин га у општем смис лу, за на јвећи
део тих за да та ка за ду же на је фи нан сиј ска служ ба. Између оста лог, то је и је ди -
на служ ба коју су бу џет ски ко рис ни ци дуж ни да об ра зу ју, у скла ду са За ко ном
о бу џет ском сис те му4, а чије за дат ке и кри те ри ју ме за рад про пи су је ми нис тар
фи нан си ја за све бу џет ске ко рис ни ке. Мож да се баш ту и на ла зи сна га у
успостављању функције контролинга код буџетских корисника. 

Један од ве о ма зна чај них бу џет ских ко рис ни ка, који је бли же уре дио за -
дат ке и функ ци ју фи нан сиј ске служ бе је Ми нис та рство одбра не, што је при ка -
за но Илус тра ци јом 1. На осно ву Илус тра ци је 1 за кљу чу је се да та служ ба ак -
тив но учес тву је у стра теш ком пла ни ра њу, иако није но си лац стра теш ког пла -
ни ра ња. Да ли се може наћи слич ност и између Ми нис та рства фи нан си ја и Ре -
пуб лич ког сек ре та ри ја та за јав ну по ли ти ку? Такође, не за о би лаз ну уло гу има
и у бу џе ти ра њу, трош ко ви ма и из веш та ва њу, а на кон успос тав ља ња фи нан -
сиј ског управ ља ња и кон тро ле и за про цес управ ља ња ри зи ци ма. Не сме се
смет ну ти с ума ни њена уло га у пла ни ра њу ин вес ти ци ја у вези са струч ном
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помоћи, нарочито када су у питању капитални пројекти, а што се тиче
подршке, незаобилазан је саветник руководилаца. 

Има јући у виду да Ми нис та рство одбра не пред став ља бу џет ског ко рис ни -
ка који, по ред Вој ске Срби је, има у над леж нос ти и об ласт об ра зо ва ња, здра -
вства и здра встве ног оси гу ра ња, грађеви на рства, кул ту ре, из да ваш тва,
међуна род не са рад ње, ин спек циј ских по сло ва, про из вод ње на ору жа ња и вој -
не опре ме, ис тра жи ва ња и раз во ја, ту риз ма и др. мо дел орга ни за ци је фи нан -
сиј ске служ бе у Ми нис та рству одбра не пред став ља при мер „доб ре прак се“ за
орга ни за ци ју фи нан сиј ске служ бе бу џет ских ко рис ни ка5. 

Сто га, миш ље ња смо да опште по зна та кон тро лер ска сли ка ко јом се опи -
су ју кон тро линг, од но сно уло га ме на џе ра и кон тро ле ра и поље за јед нич ког
де ло ва ња тј. кон тро линг у пред узећима, код бу џет ских ко рис ни ка може пре -
трпе ти малу из ме ну која је при ка за на на Илус тра ци ји 2. На и ме, умес то ме на -
џе ра код бу џет ских ко рис ни ка на ла зи се ру ко во ди лац, на мес ту кон тро ле ра
би била финансијска служба, док би област контролинга остала иста. 

1.3. Кон тро линг у сис те ми ма без бед нос ти

По ла зећи од чи ње ни це да су сис те ми без бед нос ти увек били ге не ра то ри
ино ва тив ног при сту па и на прет ка чи та вог друш тва, осврнућемо се на на чин
на који је кон тро линг за ступ љен у тим сис те ми ма има јући у виду, пре све га,
чи ње ни цу да се ти сис те ми пре вас ход но фи нан си ра ју из бу џе та од но сно да
пред став ља ју ти пич не бу џет ске ко рис ни ке и да се на јчешће у тим сис те ми ма
срећемо са применом мерења одређених перформанси. 
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На не дав но одржа ном пред а ва њу при ређеном за по лаз ни ке Ви со ких сту -
ди ја без бед нос ти у Бе ог ра ду, ко ман дант NATO здру же них са вез нич ких сна га
са се диш тем у На пу љу при ка зао је при лич но ин те ре сан тну струк ту ру те ко -
ман де, која управ ља из узет но сло же ном струк ту ром шта бо ва и је ди ни ца раз -
меш те них ши ром Евро пе, Азије и Африке. На и ме, на осно ву Илус тра ци је 3
види се да је фи нан сиј ски кон тро лер при лич но ви со ко по зи ци о ни ран и ве зан
за ко ман дан та-ру ко во ди о ца. Истов ре ме но, и Фи нан сиј ска служ ба (Ј-8) је јас но 
из дво је на од функције операција, планирања и подршке и у непосредном је
контакту са руководиоцем.

Прет ход на илус тра ци ја јас но ука зу је да и сис те ми одбра не у све ту све
више пре поз на ју зна чај и уло гу како фи нан сиј ског кон тро ле ра, тако и фи нан -
сиј ске служ бе, од но сно да је за саг ле да ва ње ефи кас нос ти и ефи кас нос ти тих
сис те ма не опход но по сто ја ње ис тих.

Уко ли ко на пра ви мо поређење са Ми нис та рством одбра не у Ре пуб ли ци
Срби ји, видећемо и да је у Оде ље њу за фи нан си је Ге не рал шта ба Вој ске Срби је
об ра зо ва на фи нан сиј ска служ ба, али да се функ ци ја кон тро лин га на ла зи у
управ ном делу Ми нис та рства одбра не, у на ро чи то об ра зо ва ном сек то ру ко -
јим ру ко во ди помоћник ми нис тра за бу џет и финансије и директно је везана
за министра одбране.
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1.4. Могући мо де ли раз во ја кон тро лин га код бу џет ских ко рис ни ка

Као што је и на ве де но, не до во ди се у пи та ње по тре ба по сто ја ња кон тро -
лин га и код бу џет ских ко рис ни ка, нити ње го ва уло га. Што се тиче мес та, по -
сто је раз ли чи ти при сту пи. Пре ма јед ном гле диш ту он се може ин тер но орга -
ни за ци о но уста но ви ти или ис пу ња ва ти де ли мич не функ ци је. Такође, основ -
но раз миш ља ње при ли ком им пле мен та ци је функ ци је кон тро лин га је и пи та -
ње ефи кас нос ти де цен тра ли зо ва ног односно централизованог облика
организовања контролинга организације. 

Цен тра ли зо ва ни мо дел би пред став љао по себ ну функ ци ју и све ди мен зи -
је кон тро лин га би се на ла зи ле у јед ном оде ље њу кон тро лин га, док би код де -
цен тра ли зо ва ног мо де ла сва ка функ ци ја има ла свој кон тро линг у окви ру сво -
јих ком пе тен ци ја, док би се на са мом врху орга ни за ци је фор ми рао тзв. кор по -
ра тив ни контролинг, надлежан за извештаје намењене руководству.

На ве де ни мо де ли има ју број не пред нос ти и не дос тат ке. На и ме, код цен -
тра ли зо ва ног мо де ла све ком пе тен ци је би се на ла зи ле у јед ној је ди ни ци, била 
би мања по тре ба за рад ном сна гом, та је ди ни ца би има ла ди рек тан при ступ
топ ме наџ мен ту, она би била не за вис на и не утрал на и ко рис ти ла би цен трал -
не стан дар ди зо ва не алат ке што би се смат ра ло пред ношћу, док би се не дос та -
ци од но си ли на не дос та так везе са опе ра тив ним одељењима и могло би се
поставити питање трошкова трансмисије информација. 

Код де цен тра ли зо ва ног мо де ла основ на пред ност била би то што је он
при хваћени ји од под ређених це ли на, бли жи одређеним те ма ма и про це си ма,
брже се до но се одлу ке, али је уда љен у од но су на ру ко во дство, за тим за вис тан
од но сно из ло жен пре ју ди ци ра њу ре зул та та и трошкови његове реализације
били би већи.

У те о ри ји по сто ји могућност по ве зи ва ња ових две ју екстрем них по зи ци ја,
при ме ном тзв. „dottedline-principa“. На и ме, део функ ци ја би се об ли ко вао на
лицу мес та, а део важ них функ ци ја остао би у централи. 

Сли чан при нцип при ме њен је и код орга ни за ци је фи нан сиј ске служ бе у
Ми нис та рству одбра не. Нај важ ни ји део функ ци ја је ло ци ран у цен тра ли ради
спро вођења укуп ног кон цеп та кон тро лин га, док су оста ле функ ци је ло ци ра не 
у оста лим сек то ри ма и об ли ко ва не према компетенцијама појединачних
сектора.

2. Интер на фи нан сиј ска кон тро ла 
у јав ном сек то ру

Интер на фи нан сиј ска кон тро ла у јав ном сек то ру је све о бух ват ни сис тем
мера за управ ља ње и кон тро лу јав них при хо да, рас хо да, имо ви не и об а ве за,
који успос тав ља Вла да кроз орга ни за ци је јав ног сек то ра са ци љем да управ -
ља ње и кон тро ла јав них сред ста ва, укљу чу јући и стра не фон до ве, буду у скла -
ду са про пи си ма, бу џе том и на че ли ма доб рог фи нан сиј ског управ ља ња,
односно ефикасности, ефективности, економичности и отворености.
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Чи ни о ци сис те ма ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру
(ИФКЈС) су:
= фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла („Financial management and control”);
= функ ци о нал но не за вис на, де цен тра ли зо ва на ин тернa ре ви зијa („Inter -

nal Audit”);
= Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју („Central Harmonisation Unit”) чији 

по сао об ав ља Сек тор за ин тер ну ре ви зи ју и бу џет ску ин спек ци ју Ми нис -
та рства фи нан си ја РС6. 

Интер на ре ви зи ја је ак тив ност која об ухва та не за вис но об јек тив но уве ра -
ва ње и са ве то дав ну ак тив ност, са сврхом да доп ри не се унап ређењу по сло ва -
ња орга ни за ци је; по ма же орга ни за ци ји да оства ри сво је ци ље ве, тако што сис -
те ма тич но и дис цип ли но ва но про це њу је и вред ну је управљање ризицима,
контролу и управљање организацијом.

Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју успос тав ља се ради хар мо ни за ци је
сис те ма фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ме то до ло ги је ин тер не ре ви -
зи је. Oва је ди ни ца по тврђује ква ли тет и не за вис ност свих функ ци ја у окви ру
ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле јав ног сек то ра и за ду же на је за про мо ви са ње
и пру жа ње под ршке у развоју финансијског управљања и контроле и интерне
ревизије. 

По ред тога, Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју за ду же на је и за ко ор -
ди на ци ју и усме ра ва ње об уке за ру ко во ди о це свих орга ни за ци ја, за пос ле них
за ду же них за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу и ин тер них ре ви зо ра, а у
вези са фи нан сиј ским управ ља њем и кон тро лом и ин тер ном ре ви зи јом у јав -
ном сек то ру. Oва је ди ни ца функ ци о ни ше као „цен тар струч нос ти” када је у пи -
та њу јав на ин тер на фи нан сиј ска кон тро ла. Kао так ва, за ду же на је за праћење
добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. 

3. Фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла

Фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла пред став ља ју сис тем по ли ти ка, про -
це ду ра и ак тив нос ти које успос тав ља, одржа ва и ре дов но ажу ри ра ру ко во ди -
лац орга ни за ци је, а ко ји ма се, управ ља јући ри зи ци ма, об ез беђује уве ра ва ње у
раз умној мери да ће ци ље ви орга ни за ци је бити oства ре ни на правилан,
економичан, ефикасан и ефективан начин.

Ко рис ни ци јав них сред ста ва успос тав ља ју фи нан сиј ско управ ља ње и кон -
тро лу, која се спро во ди по ли ти ка ма, про це ду ра ма и ак тив нос ти ма са за дат -
ком да се об ез бе ди раз умно уве ра ва ње да ће сво је ци ље ве оства ри ти кроз: по -
сло ва ње у скла ду са про пи си ма, унут раш њим ак ти ма и уго во ри ма; ре ал ност и
ин тег ри тет фи нан сиј ских и по слов них из веш та ја; еко но мич но, ефи кас но и
ефек тив но коришћење средстава; заштиту средстава и података (ин фор ма -
ци ја). 
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6) У но вој орга ни за ци ји Ми нис та рства фи нан си ја то је Сек тор за ин тер ну кон тро лу и ин тер ну ре -
ви зи ју.



Фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла об ухва та ју сле деће еле мен те: 1) кон -
трол но окру же ње; 2) управ ља ње ри зи ци ма; 3) кон трол не ак тив нос ти; 4) ин -
фор ми са ње и ко му ни ка ци ју; 5) праћење и про це ну сис те ма. 

Кон трол но окру же ње је ве о ма важ на ком по нен та кул ту ре орга ни за ци је,
која ути че на свест за пос ле них о кон тро ли. Пред став ља осно ву за све дру ге
ком по нен те ин тер не кон тро ле, об ез беђујући дис цип ли ну и струк ту ру. Кон -
трол но окру же ње пред став ља став пре ма ин тер ној кон тро ли и свест о кон -
тро ли, коју утврђују и одржа ва ју ру ко во дство и за пос ле ни у орга ни за ци ји.
Оно пред став ља про из вод управ ља ња ру ко во дства, од но сно, фи ло зо фи ју,
стил и став под ршке, као и стручност, етичке вредности, интегритет и морал
запослених у организацији. 

Управ ља ње ри зи ци ма пред став ља про цес иден ти фи ко ва ња, про це не и
кон тро ле над по тен ци јал ним догађаји ма и си ту а ци ја ма које могу има ти суп -
ро тан ефе кат на оства ре ње ци ље ва ко рис ни ка јав них сред ста ва са ци љем
свођења ри зи ка на при хват љив ниво и са за дат ком да се пру жи раз умно
уверавање да ће ти циљеви бити остварени.

Кон трол не ак тив нос ти су по ли ти ке и про це ду ре које по ма жу ру ко во дству 
да се уве ри да се ди рек ти ве спро во де. Оне об ез беђују пред узи ма ње не опход -
них рад њи за ре ша ва ње ри зи ка и оства ри ва ње ци ље ва ен ти те та. Кон трол не
ак тив нос ти одви ја ју се у це лој орга ни за ци ји, де ша ва ју се на свим ње ним ни во -
и ма и у окви ру свих функ ци ја. Укљу чу ју низ раз ли чи тих ак тив нос ти као што
су одоб ра ва ња, овлашћења, ове ра ва ња, усклађива ња, пре гле ди оперативне
успешности (перформанси), безбедност средстава и подела дужности.

Ко му ни ка ци ја пред став ља раз ме ну ко рис них ин фор ма ци ја између за пос -
ле них и орга ни за ци је, као под ршка одлу ка ма и ак тив нос ти ма ко ор ди на ци је.
Инфор ма ци је тре ба да се пре но се ру ко во дству и дру гим за пос ле ни ма ко ји ма
су по треб не, у фор ми и у вре мен ском окви ру који ће им помоћи да из врше сво -
је дуж нос ти.

Праћење и про це на сис те ма об ухва та увођење сис те ма за над гле да ње фи -
нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле про це ном ње го ве адек ват нос ти и функ ци -
о ни са ња, а об ав ља се текућим уви дом, са моп ро це њи ва њем и ин тер ном ре ви -
зи јом. Да би праћење било ефек тив но, сви за пос ле ни тре ба да раз уме ју ми си ју
и ци ље ве орга ни за ци је, степен толеранције ризика и сопствене дужности.

3.1. Управ ља ње ри зи ци ма

Ри зик се може де фи ни са ти као могућност на сту па ња не же ље ног догађаја
који ће има ти штет не по сле ди це по оства ре ње по став ље них ци ље ва. Про пуш -
те не при ли ке се такође сврста ва ју у ри зик. Ри зик се може де фи ни са ти и као
могућа пре тња, догађај (или низ догађаја), чи ње ње или про пуш та ње рад ње
(или низа рад њи), од но сно не чи ње ња која могу про узро ко ва ти гу би так имо -
ви не или угледа и осујетити успешно извршавање задатака. 
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Сва ка орга ни за ци ја мора бити упоз на та са:
= ствар ним и по тен ци јал ним ри зи ци ма у свом де лок ру гу рада,
= могућим по сле ди ца ма и општим ефек ти ма на ста лог ри зич ног догађаја,
= ефи кас ним ме то да ма за про це ну и иден ти фи ко ва ње могућих ри зи ка,
= ин тер ним кон трол ним про це ду ра ма за спре ча ва ње ри зи ка и управ ља ње

ри зи ком.
Ко рек тив ним ме ра ма/ме ра ма за убла жа ва ње и ал тер на тив ним ме ра ма

које ће бити пред узе те са ци љем спре ча ва ња (убла жа ва ња) по тен ци јал них
и/или ствар них ефе ка та ри зи ка.

Управ ља ње ри зи ком пред став ља сис те мат ски и струк ту ри ран при ступ
који омо гућава иден ти фи ка ци ју, про це ну и ран ги ра ње ри зи ка (утврђива ње
при ори те та), а за тим ефи кас но и ко ор ди ни са но ко ришћење ре сур са на на чин
који омо гућава сма ње ње, праћење и кон тро лу ве ро ват ноће на стан ка не же ље -
ног догађаја и/или величине његових последица.

Управ ља ње ри зи ком је:
= кон ти ну и ран и не пре ки дан управ љач ки про цес који се успос тав ља и

спро во ди у сва кој орга ни за ци ји и на свим орга ни за ци о ним ни во и ма,
= про цес који омо гућава иден ти фи ка ци ју ри зич них догађаја чије де ша ва -

ње ће угро зи ти оства ри ва ње по став ље них ци ље ва орга ни за ци је,
= про цес који свим орга ни за ци ја ма омо гућава да управ ља ју ри зи ком у

окви ру де фи ни са них гра ни ца то ле ран ци је.
Оба ве за орга ни за ци је је да усво ји и спро во ди сис тем унут раш њих кон тро -

ла. Управ ља ње ри зи ком пред став ља важ ну ком по нен ту сис те ма управ ља ња и
унутрашње контроле. 

Ме то до ло ги ја управ ља ња ри зи ком сад ржи пет фаза: 1) иден ти фи ка ци ја
ци ље ва и ри зи ка; 2) про це на ри зи ка; 3) из бор ме то де ре а го ва ња на ри зик; 4)
спро вођење ме то де ре а го ва ња на ри зик; 5) праћење и из веш та ва ње.

Ниво ри зи ка са ко јим се су о ча ва орга ни за ци ја пре при ме не било как вих
мера унут раш ње кон тро ле, на зи ва се ин хе рен тни (уграђени) ри зик. Ри зик
да при ме ном сис те ма унут раш ње кон тро ле неће бити от кри ве на греш ка или
пре тња на зи ва се кон трол ни ри зик. Ниво ри зи ка који оста је по сле при ме не
по сто јећих мера унут раш ње кон тро ле по знат је као ре зи ду ал ни ри зик. Ниво
из ло же нос ти који се смат ра при хват љи вим и оправ да ним без при ме не било
как вих мера по знат је као то ле ран ци ја на ри зик или при хват љиви ри зик. 

Инхе рен тни ри зик се де фи ни ше као ве ро ват ноћа гу бит ка или ште те ус -
лед по сто јећих окол нос ти или ри зи ка који по сто ји у окру же њу без при ме не
мера унут раш ње кон тро ле, од но сно из ме не по сто јећих окол нос ти. Дру гим ре -
чи ма, ин хе рен тни ри зи ци су ри зи ци који по сто је не за вис но од при ме не било
как вих мера. При ме ри ин хе рен тних ри зи ка који про ис ти чу из окру же ња у
коме орга ни за ци ја де лу је ве за ни су за: про пи се (сте пен сло же нос ти про пи са,
од но сно теш коће око ту ма че ња про пи са или по тре бе за њи хо вом из ме ном,
итд); за пре ве ли ки број над леж них ин сти ту ци ја укљу че них у спро вођење
про гра ма или про је ка та; за обим ак тив нос ти (број про гра ма/про је ка та у над -
леж нос ти орга ни за ци је, рас по ло жи вост фи нан сиј ских сред ста ва, итд.); за
сло же ност про гра ма/про је ка та, као и за рад но окру же ње, по себ но: 1) адек ва -
тан број за пос ле них и ста бил ност у вези са бро јем за пос ле них у свим орга ни -
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за ци ја ма и ефи кас ну по ли ти ку раз во ја људ ских ре сур са; 2) у ко јој мери су за -
пос ле ни на свим ни во и ма упоз на ти са ми си јом и стра те ги јом орга ни за ци је у
ко јој раде, 3) спо соб ност орга ни за ци је да за пос ле ни ма об ез бе ди сву по треб ну
ин фрас трук ту ру и услу ге које омо гућавају спровођење појединачних ак тив -
нос ти, 4) приступ информацијама.

Инхе рен тни ри зик може се убла жи ти при ме ном адек ват них мера кон -
тро ле. Кон трол ни ри зик је ри зик од не до вољ не ефи кас нос ти унут раш њих
кон тро ла које се спро во де ради убла жа ва ња ин хе рен тног ри зи ка. Сто га,
кон трол ни ри зик пред став ља ри зик од не а дек ват нос ти по сто јећих кон -
трол них сис те ма, од но сно про це ну да су они вре ме ном по ста ли не е фи кас -
ни, због чега ће ин сти ту ци ју из ло жи ти ри зи ку (то јест, неће спре чи ти на -
ста нак ри зи ка). При ме ри кон трол ног ри зи ка су: не е фи кас не про це ду ре и
про це си; не пос то ја ње ква ли тет них опе ра тив них при руч ни ка; не а дек ва -
тан раз вој ИТ сис те ма; не до вољ но раз ви је на функ ци ја ин тер не ре ви зи је;
не бла гов ре ме ност спо љаш њих ин фор ма ци ја (бан кар ских из во да и дру гих
из веш та ја); не пош то ва ње вре мен ских ро ко ва; не одго ва ра јуће спољ но из -
веш та ва ње (бан кар ски из во ди); не бла гов ре ме ни за хте ви за сре дстви ма и
не одго ва ра јући пре нос сред ста ва; не пос то ја ње утврђених ли ни ја над леж -
нос ти; не до вољ на са рад ња са кључ ним пар тне ри ма; не до вољ на унут раш -
ња ко ор ди на ци ја; не до вољ на унут раш ња ко му ни ка ци ја; не дос та так одго -
ва ра јућих веш ти на за пос ле них; не а дек ва тан број за пос ле них; не пос то ја ње 
пла на за пош ља ва ња; не дос та так об уке ; не за ко ни те рад ње ру ко во ди ла ца;
дос лух међу за пос ле ни ма; не а дек ват но раз два ја ње / раз гра ни че ње за ду -
же ња; из бе га ва ње / пре ска ка ње кон тро ле; не ов лаш ћено ко ришћење ре -
сур са; су коб ин те ре са; не пра вил но чу ва ње до ку мен та ци је; не успеш но
огра ни ча ва ње при сту па ин фор ма ци ја ма; су ви ше рес трик ти ван при ступ
ин фор ма ци ја ма.

Пре ос та ли ниво ри зи ка на кон из врше них унут раш њих кон тро ла на зи ва
се ре зи ду ал ни ри зик.

Без об зи ра што се кон тро ла ма не могу у по тпу нос ти от кло ни ти сви ри зи -
ци, оне по ма жу у управ ља њу ри зи ци ма. 

Ри зи ци се могу по смат ра ти као спољ ни и унут раш њи. Спољ ни ри зи ци
пред став ља ју пре тње за саму орга ни за ци ју. Оне могу бити по ли тич ке или еко -
ном ске при ро де и у по тпу нос ти су из ван кон тро ле орга ни за ци је. При мер
спољ ног ри зи ка је огра ни че ност бро ја за пос ле них у јав ној упра ви које по с тав -
ља ММФ (ра ци о на ли за ци ја бу џе та).

Унут раш њи ри зи ци су ри зи ци које орга ни за ци ја у суш ти ни може да кон -
тро ли ше, под усло вом да има по треб ну спо соб ност и да томе по свећује до вољ -
ну паж њу. При ме ри унут раш њих ри зи ка су: не бла гов ре ме ност ин фор ма ци ја
из спољ ног све та, не пош то ва ње вре мен ских ро ко ва, не пос то ја ње струк ту и ра -
них ли ни ја над леж нос ти.
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Ри зи ци су при сут ни у сва код нев ном жи во ту и ак тив нос ти ма. Они се као
так ви не могу избећи, већ се њима може само управ ља ти. Није могуће у по тпу -
нос ти от кло ни ти или спре чи ти на ста ја ње ри зи ка, већ на јчешће само убла жи -
ти њи хо во де ло ва ње до ни воа који је при хват љив. Циљ управ ља ња ри зи ци ма
је да се ри зи ци све ду на при хват љив ниво спро вођењем мера чији је циљ да
убла же ве ро ват ноћу на стан ка ри зи ка или ути цај на ста лих ри зи ка или об оје
ис тов ре ме но. Сто га, сва ка орга ни за ци ја тре ба да утврди свој ниво при хват -
љи вос ти ри зи ка или то ле ран ци је на ри зик, од но сно сте пен ри зи ка који је ин -
сти ту ци ја спрем на да при хва ти ради оства ре ња сво јих циљева. 

Анализа ри зи ка и утврђива ње ни воа при хват љи вос ти ри зи ка могу да пру -
же раз умну га ран ци ју да ће ци ље ви орга ни за ци је бити оства ре ни и да ће сре -
дства бити ко ришћена на опти ма лан на чин (ран ги ра њем ри зи ка пре ма при -
ори те ту). Међутим, чак и када су доб ро осмиш ље не и спро ве де не, про це ду ре
за управ ља ње ри зи ци ма не могу бити га ран ци ја да ће сви ци ље ви бити у по -
тпу нос ти оства ре ни: прак тич но је не мо гуће остварити систем управљања у
коме су ризици уклоњени сто посто.

За успеш но управ ља ње ри зи ком по треб на је под ршка на јви шег ру ко во -
дства и кул ту ра управ ља ња у ко јој се транс па рен тност у са оп шта ва њу ри зи ка
под сти че и по смат ра као инстру мент који по ма же ру ко во ди о ци ма да управ -
ља ју ри зи ци ма на систематски и проактиван начин. 

3.2. Одго вор нос ти при управ ља њу ри зи ци ма

У про це ду ра ма за управ ља ње ри зи ком учес тву ју сви за пос ле ни у орга ни -
за ци ји. Када се неко од за пос ле них су о чи с ри зич ном си ту а ци јом, тре ба о томе
да об а вес ти осо бу за ду же ну за управ ља ње ри зи ци ма у да тој орга ни за ци ји,
тако што ће по пу ни ти об ра зац за об а веш та ва ње о утврђеном ри зи ку. Под но -
ше ње овог об рас ца тре ба да буде део сва код нев них ак тив нос ти за пос ле них на 
свим ни во и ма одго вор нос ти. У свим орга ни за ци ја ма управ ља ње ри зи ци ма
тре ба да буде по ве ре но за пос ле ном ви шег ран га који ће во ди ти ра чу на о про -
це ду ра ма на ме ње ним управ ља њу ри зи ком и који ће одржа ва ти ко му ни ка ци ју 
са дру гим орга ни за ци ја ма у вези са про це ду ра ма за управ ља ње ри зи ком. Осо -
бе за ду же не за управ ља ње ри зи ком по ма жу орга ни за ци ји у идентификовању
ризика, организовању радионица и подучавању запослених о управљању
ризиком. Задатак особе задужене за управљање ризиком је да: 
= при куп ља об рас це у ко ји ма за пос ле ни об а веш та ва ју о утврђеном ри зи ку

и ста ра се о томе да об рас ци буду ис прав но по пу ње ни,
= об а веш та ва за пос ле не о до не се ним одлу ка ма у вези са об а веш те њи ма о

утврђеном ри зи ку,
= при сус тву је сас тан ци ма ру ко во ди ла ца и учес тву је у раз го во ри ма о иден -

ти фи ко ва ним ри зи ци ма или под сти че не го ва ње кул ту ре свес ти о ри зи -
ку међу за пос ле ни ма у орга ни за ци ји,

= води ре гис тар ри зи ка у да тој орга ни за ци ји.
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Руко во ди о ци орга ни за ци ја за ду же ни су за кон тро лу ри зи ка у окви ру
орга ни за ци ја, а за да так ин тер них ре ви зо ра је да ру ко во ди о ци ма дају
миш ље ње о томе да ли се ри зи ци кон тро ли шу на одго ва ра јући на чин.
Један од за да та ка ин тер них ре ви зо ра је да оце њу ју сис те ме ин тер не кон -
тро ле, њи хо ву ефи кас ност и усклађеност са усло ви ма који су де фи ни са ни
у важећим про пи си ма. Да би мог ли да пла ни ра ју ак тив нос ти и об ав ља ју
овај за да так, ин тер ни ре ви зо ри оце њу ју ри зи ке који могу да ути чу на ак -
тив нос ти орга на који су били пред мет ре ви зи је и њи хо ве сис те ме унут -
раш ње кон тро ле. 

Про це на ризика коју врше ин тер ни ре ви зо ри је не за ви сан про цес. Ре -
зул тат тог про це са је фор му ли са ње со пстве не про це не иден ти фи ко ва них
ри зи ка од стра не ин тер них ре ви зо ра. Интер ним ре ви зо ри ма се дос тав ља -
ју пла но ви управ ља ња ри зи ком из ко јих они ко рис те под ат ке за про це не.
То ком врше ња ре ви зи је, ин тер ни ре ви зо ри про це њу ју про це ду ре за
управ ља ње ри зи ком. 

3.3. Про це на ри зи ка

Ци ље ви про це не ри зи ка су да се об ез бе ди сле деће:
= об јек тив не ин фор ма ци је о иден ти фи ко ва ним ни во и ма ри зи ка: ве ро ват -

ноћа да ће се до го ди ти и зна чај њи хо вог ути ца ја,
= ран ги ра ње ри зи ка пре ма при ори те ту,
= при пре ма ак ци о них пла но ва за управ ља ње ри зи ци ма,
= фор ми ра ње Ре гис тра ри зи ка, пу тем ко јег се могу кон тро ли са ти про ме -

не и ефи кас ност сис те ма унут раш ње кон тро ле са ста но виш та про це не
ри зи ка.
Циљ ове фазе фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле је да се омо гући ран ги -

ра ње ри зи ка пре ма при ори те ти ма, како би се паж ња усме ри ла на сма ње ње на -
јвећих ри зи ка при ме ном одго ва ра јућих мера кон тро ле. Нај пре се тре ба по за -
ба ви ти ри зи ци ма који могу да до ве ду до већих гу би та ка (ути ца ја), то јест ри -
зи ци ма за које по сто ји на јвећа ве ро ват ноћа да ће се до го ди ти, док се ри зи ци
који су мање ве ро ват ни и има ју мањи ути цај могу ре ша ва ти кас ни је. За про це -
ну ри зи ка не опход но је до не ти оце ну која се за сни ва се струч нос ти и ис кус тву
осо бе која про це њу је ри зик (про це њи вач ри зи ка), од но сно ни воу ин фор ма -
ци ја које су дос туп не то ком по смат ра ња.

Про це њи вач ри зи ка врши про це ну ри зи ка на осно ву два ин ди ка то ра: ве -
ро ват ноће да ће се ри зик до го ди ти и ути ца ја ри зи ка, тј. ефек та или по сле ди ца
које на ста ју услед на стан ка ри зи ка. 

Из тог раз ло га је не опход на ска ла за оце њи ва ње оба ин ди ка то ра. За про -
це ну ве ро ват ноће и ути ца ја/зна ча ја ри зи ка могу се ко рис ти ти сле деће унап -
ред одређене ска ле при ка за не у Та бе ли 1 и Та бе ли 2.
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ВЕРОВАТНОЋА ДОГАЂАЊА Оце на

Изу зет но ви со ка 100% ð Утврђено при сус тво 5
Ви со ка  80% ðВе ро ват но при сус тво 4
Сред ња  60% ð Могуће при сус тво 3
Нис ка  40% ð При сус тво није мно го ве ро ват но 2

Ве о ма ни ска  20% ð При сус тво није ве ро ват но 1

Та бе ла 1 - Ска ла за вред но ва ње ве ро ват ноће 

УТИЦАЈ / ЗНАЧАЈ Оце на

Изу зет но ви сок 100% ð Зна ча јан ути цај 5
Ви сок  80% ðПри ли чан ути цај 4

Сред њи  60% ð Де ли ми чан ути цај 3
Ни зак  40% ð Без на ча јан ути цај 2

Ве о ма низ ак  20% ð За не мар љив ути цај 1

Та бе ла 2 - Ска ла за вред но ва ње ути ца ја
При ка за на ска ла упућује да сва ки иден ти фи ко ва ни ри зик до би ја оце ну на

осно ву ве ро ват ноће догађања и ути ца ја. Сва ки про це њи вач ри зи ка до но си
оце ну о про це ни ри зи ка на осно ву со пстве не пер цеп ци је и по зна ва ња орга ни -
за ци је, кон тек ста и окру же ња, сис те ма управ ља ња и кон тро ле, пре тход них
по ја ва ри зи ка то ком вре ме на итд. То је раз лог због кога не по сто ји је ди нстве -
на тач на оце на. Она за ви си од на чи на на који просуђује процењивач, односно
особа која оцењује догађаје. 

Због тога би за сва ки ри зик тре ба ло из вес ти сле дећу ра чу ни цу:

Ве ро ват ноћа догађања x Ути цај = Број бо до ва (скор) ри зи ка

Нај бо ље је про це ну ри зи ка ради ње го вог ран ги ра ња из врши ти оце њи ва -
њем ве ро ват ноће да ће се ри зик до го ди ти и зна ча ја ње го вог ути ца ја од стра не
више про це њи ва ча. При мер про це не ри зи ка кроз оцењивање дат је кроз
Илустрацију 6.

На осно ву из ра чу на тих ни воа ри зи ка врши се сле дећа ка те го ри за ци ја
ризика:
А. Кри тич ни ри зи ци
Б. Услов ни ри зи ци
Ц. Ри зи ци с ма лим ути ца јем
Д. Без на чај ни/за не мар љи ви ри зи ци
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Mат ри ца за утврђива ње из ло же нос ти ри зи ци ма при пре ма се на осно ву
ути ца ја/зна ча ја од но сно ве ро ват ноће догађања за ко ор ди на те x и y, тако да су
сви ри зи ци под е ље ни у че ти ри ка те го ри је, што је при ка за но Илус тра ци јом 4. 

Де таљ ни ји под а ци за сва ку од ка те го ри ја са же то су при ка за ни Илус тра ци јом 5.
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Илус тра ци ја 5 - Раз ра да мат ри це за утврђива ње из ло же нос ти ри зи ци ма

Илус тра ци ја 4 - Мат ри ца за утврђива ње из ло же нос ти ри зи ци ма
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3.4. Избор на чи на ре а го ва ња на ри зик

На кон иден ти фи ко ва ња и оце њи ва ња ри зи ка, орга ни за ци ја тре ба да
одлу чи које врсте ко рек тив них мера ће при ме ни ти за сва ки од ри зи ка. Ко рек -
тив не мере се раз врста ва ју по при ори те ти ма. На кон тога орга ни за ци ја до но -
си одлу ку о ко рек тив ним ме ра ма које ће бити одмах при ме ње не, од но сно ме -
ра ма које ће се накнадно применити према утврђеном распореду. 

Да би се одре дио при хват љи ви ниво ри зи ка, по треб но је одго во ри ти на
сле дећа питања:
= на које ри зи ке тре ба усме ри ти огра ни че но вре ме и огра ни че на сре дства

како би се сма њи ла из ло же ност ри зи ку? Због чега?
= који ниво из ло же нос ти ри зи ку за хте ва тре нут ну ре ак ци ју? Због чега?
= који ниво ри зи ка за хте ва фор мал ну стра те ги ју за ре а го ва ње како би се

убла жио ње гов ути цај? Због чега?
= који ри зи ци су на ста ја ли у про шлос ти, од но сно на ком ни воу се њима

управ ља ло? Због чега?
На кон иден ти фи ко ва ња и оце њи ва ња ри зи ка, би ра ју се тех ни ке помоћу

ко јих ће се управ ља ти ри зи ком. Пос то ји не ко ли ко раз ли чи тих тех ни ка за
убла жа ва ње ри зи ка, које се могу међусоб но ком би но ва ти, у за вис нос ти од
окол нос ти. Одлу ка зависи од значаја и толеранције на ризик.

Пос то ји пет основ них ме то да ре а го ва ња на ри зик које су пред став ље не у
наставку. 

Избе га ва ње ри зи ка. Про цес или ак тив нос ти се мо ра ју пре ис пи та ти како
би се у по тпу нос ти из бег ло на ста ја ње ри зи ка. У одређеним окол нос ти ма одус -
та ја ње од ак тив нос ти може бити је ди ни на чин да се кон тро ли ше ри зик. При -
мер: ако је про је кат ису ви ше ри зи чан, ри зик се може избећи по нов ним де фи -
ни са њем на чи на ње го вог ис по ља ва ња, или додељивањем пројекта другој
организацији. 

По де ла ри зи ка. Ри зик се дели између не ко ли ко орга ни за ци ја или орга -
ни за ци о них је ди ни ца, од но сно за пос ле них, како би се сма њио по чет ни уку пан 
ниво ри зи ка. При мер: укљу чи ва ње више орга ни за ци ја и успос тав ља ње ”кас -
кад не” контроле над целокупним системом.

Убла жа ва ње (тре ти ра ње) ри зи ка. Ово је на ју о би ча је ни ји одго вор на ри -
зик који под ра зу ме ва да се мере пред узи ма ју да би се спре чи ла ве ро ват ноћа
на стан ка ри зи ка или ње гов ути цај, или об оје. То се може оства ри ти на раз ли -
чи те на чи не, на при мер по бољ ша њем за ко но да вства, по јед нос тав ље њем рад -
них про це ду ра, ефи кас ни јим кон тро ла ма или до би ја њем већег бро ја ин фор -
ма ци ја кроз сту ди је из вод љи вос ти или одређена ис тра жи ва ња. При мер: све
про це ду ре про ве ра ва ти пре ко кон трол них лис та, пре ма при нци пу “от во ри ти
чет во ро очи ју”. Кон трол не лис те по пу ња ва зва нич но лице, а об ав ље не кон -
тро ле сис те мат ски про ве ра ва дру го зва нич но лице, које ис прав ља по тен ци -
јал не греш ке у кон тро ли коју је об а ви ло прво зва нич но лице. 

Пре но ше ње ри зи ка. Пре но ше ње свих ри зи ка на дру гог суб јек та који је у
ста њу да њима управ ља уз ниже трош ко ве. При мер: усту па ње (уго ва ра ње)
неке функ ци је или пре но ше ње управ љач ких одго вор нос ти и ри зи ка на спољ -
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њег суб јек та (на при мер, одређени по сао по ве ри ти пред узећу спе ци ја ли зо ва -
ном за ту врсту посла).

Прих ва та ње ри зи ка. Игно ри са ње при сус тва ире ле ван тних и без на чај -
них ри зи ка, јер би у суп рот ном кон тро ла управ ља ња била скуп ља од по сле ди -
ца које би на ста ле у слу ча ју оства ри ва ња ри зи ка (ана ли за трош ко ва и ко рис -
ти). При мер: не дос та так ре сур са за ева лу а ци ју про гра ма услед не до вољ них
веш ти на и ис кус та ва. Обу ка ло кал них кад ро ва може бити ску па и вре мен ски
за хтев на, а њен ре зул тат не за до во ља ва јући. Игно ри шу се сла бос ти за пос ле -
них и траже се друга решења (на пример, уговарање техничке по моћи).

За сва ки ри зик до но си се одлу ка о ком би на ци ји пре тход но на ве де них ме -
то да које тре ба применити. 

3.5. Спро вођење одлу ке о одаб ра ном на чи ну ре а го ва ња на ри зик

План ре а го ва ња на ри зик кон ци пи ра се тако да се може саг ле да ти на чин
на који ће се управ ља ти ко рек тив ним ме ра ма које пред став ља ју одго вор на
ри зик. Сврха пла на ре а го ва ња на ри зик је да опи си ва ње мера које ће се при ме -
њи ва ти на сва ки ри зик (тј. које мере, када, ко, где и на који на чин ће при ме њи -
ва ти). План ре а го ва ња на ри зик упи су је се у Ре гис тар ри зи ка који се ре дов но
ре ви ди ра. Као што је слу чај са сва ким “жи вим” про це сом, прак са и ис кус тво ће
указати на потребу за изменама плана реаговања на ризик. 

Осо ба за ду же на за управ ља ње ри зи ком кон со ли ду је и ажу ри ра Ре гис тар
ри зи ка и пра ти на чин на који се тре ти ра ју ри зи ци. У ре гис тар ри зи ка уносе се
следећи подаци: 
= орга ни за ци о ни циљ на који се од но си ри зик,
= опис ри зи ка,
= оце на ри зи ка (број бо до ва за ве ро ват ноћу и ути цај),
= уку пан при ори тет да тог ри зи ка (уку пан број бо до ва као про из вод бро ја

бо до ва ве ро ват ноће и ути ца ја),
= ре а го ва ње на ри зик тј. рад ње по треб не за убла жа ва ње ри зи ка,
= име лица одго вор ног за спро вођење, 
= рок за спро вођење мера, 
= на кнад но ста ње (ста тус над гле да ња).

Без об зи ра на то што Ре гис тар ри зи ка сад ржи до вољ но под а та ка за пра -
ћење ри зи ка, по жељ но је за сва ки ри зик фор ми ра ти по се бан Обра зац за уп -
рав ља ње тим ри зи ком који ће сад ржа ти сле деће податке о том ризику:
= орга ни за ци о ни циљ на који се од но си ри зик, 
= по слов ни про цес у окви ру кога се ри зик јав ља,
= опис ри зи ка,
= узро ци и по сле ди це ри зи ка,
= оце на ри зи ка (ве ро ват ноћа и ути цај ри зи ка и раз ло зи тј. об раз ло же ње

так ве оце не),
= ре а го ва ње на ри зик тј. по треб не рад ње за убла жа ва ње ри зи ка,
= но си лац ри зи ка.
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3.6. Праћење и из веш та ва ње

Ри зик и ниво из ло же нос ти ри зи ку ће се то ком вре ме на ме ња ти. Мере ре а -
го ва ња на ри зик које су биле адек ват не у јед ном пе ри о ду могу по ста ти ире ле -
ван тне у дру гом; кон трол не ак тив нос ти могу по ста ти мање ефи кас не, или се
могу сус пен до ва ти. Ко рек тив не мере је не опход но над гле да ти и ре дов но об а -
веш та ва ти ру ко во дство о ре зул та ти ма ево лу ци је на јзна чај ни јих ри зи ка, ни -
воу при хват љи вос ти и по ја ви но вих ри зи ка. Из тог раз ло га, осо ба за ду же на за
управ ља ње ри зи ком у сва кој орга ни за ци ји тре ба да пра ти и ажу ри ра Ре гис тар 
ри зи ка на ра ди о ни ца ма по свећеним управ ља њу ри зи ком. Ре гис три ри зи ка су
“ко лек тив на сећања”. Ри зи ци који су под кон тро лом тј. ри зи ци с ма лим ути ца -
јем и/или ве ро ват ноћом да ће се до го ди ти такође тре ба да буду за бе ле же ни у
еви ден ци ји (у по себ ном до дат ку). На тај на чин омо гућава се увид у ра ни је на -
чи не решавања проблема, што може бити од користи у случају накнадне
појаве сличних ризика. Такође је потребно пратити кашњења у примени
корективних мера.

3.7. По ве за ност фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле 
са про грам ским бу џе том

По ла зећи од де фи ни ци је фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле, да је у пи -
та њу све о бух ва тан сис тем ин тер них кон тро ла које успос тав ља ју ру ко во ди о -
ци, а спро во де сви за пос ле ни који пру жа раз умну си гур ност да се бу џет ска и
дру га сре дства ко рис те за ко ни то, пра вил но и етич но, еко но мич но, ефек тив -
но и ефи кас но ради оства ре ња ци ље ва ко рис ни ка, као и да је об а ве за успос -
тав ља ња тог сис те ма утврђена про пи си ма ко ји ма се уређује бу џет ски систем
у Републици Србији, не мора се посебно наглашавати значај тог процеса. 

По ред тога, по тре ба за увођењем про грам ског бу џе ти ра ња за сни ва се на
за хте ву да се повећа ефи кас ност и одго вор ност јав ног сек то ра, из ра же ном
док три ном но вог јав ног ме наџ мен та7. Нови јав ни ме наџ мент по став ља се пре -
ма грађани ну као пре ма кли јен ту и тежи повећању ефи кас нос ти и ефек тив -
нос ти јавног сектора. 

Као што је опште по зна то, про грам ски бу џет пру жа не опход ну под ршку
сис те му фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле на успос тав ља њу управ љач ке
одго вор нос ти, а такође пред став ља и об а ве зу за све ко рис ни ке јав них сред -
ста ва по чев од 2015. го ди не. Нај зад, Стра те ги јом раз во ја ин тер не фи нан сиј ске 
кон тро ле у јав ном сек то ру Ре пуб ли ци Срби ји је пред виђено да ру ко во ди о ци
ко рис ни ка јав них сред ста ва сно се одго вор ност за фис кал не, управ љач ке и
про грам ске над леж нос ти које су им пре не те. У орга ни за ци ји за коју су над -
леж ни, одго вор ни су за пла ни ра ње, про гра ми ра ње, из ра ду бу џе та/фи нан сиј -
ског пла на, из врше ње бу џе та/фи нан сиј ског пла на, ра чу но во дство, контролу,
извештавање, архивирање и надзор, односно одговорни су за утврђивање и
реализацију постављених циљева.
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лот вор ном ко ришћењу ин ди ка то ра пер фор ман си у про це су из ра де бу џе та и пла но ва у јав ном
сек то ру: Кре и ра ње ин ди ка то ра пер фор ман си у циљу унап ређења учин ка про грам ских бу џе та у
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Све ово јас но ука зу је на по тре бу да ру ко во ди о ци не по смат ра ју фи нан сиј -
ско управ ља ње и кон тро лу као тех нич ка пи та ња, већ да се ис ко рис ти ка па ци -
тет тог сис те ма за спро вођење постављених циљева Владе.

На осно ву Илус тра ци је 7 може се за кљу чи ти да се управ љач ка одго вор -
ност може успос та ви ти уз помоћ ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле – Фи нан сиј -
ског управ ља ња и кон тро ле и Интер не ре ви зи је, Прог рам ског бу џе ти ра ња и
упот ре бе ба лан сних ка ра та ре зул та та што ће као из лаз ни ре зул тат дати да се
по слу је у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма, об ез бе ди кон тро ла бро ја за пос ле -
них, да се по слу је еко но мич но, ефи кас но и ефек тив но, при чему ће се об ез бе -
ди ти заштита средстава и података и обезбедити реалност и интегритет
извештаја.

4. Импли ка ци је сис те ма фук на стра теш ко 
управ ља ње фи нан си ја ма

Сис тем ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру успос тав ља Вла -
да са ци љем да управ ља ње и кон тро ла јав них сред ста ва (укљу чу јући и стра не
фон до ве) буду у скла ду са про пи си ма, опи сом бу џе та и при нци пи ма доб рог
фи нан сиј ског управ ља ња од но сно ефи кас нос ти, ефек тив нос ти, еко но мич -
нос ти и от во ре нос ти. Ру ко во ди лац ко рис ни ка јав них сред ста ва над ле жан за
фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу на јчешће је ру ко во ди лац фи нан сиј ске
служ бе и с об зи ром да му ка ри је ра ди рек тно за ви си од ру ко во ди о ца орга ни за -
ци је, више је у функ ци ји ди рек то ра, него Вла де Ре пуб ли ке Срби је, од но сно
сво ју функ ци ју у фи нан сиј ском управ ља њу и контроли своди на обезбеђење
законитости, а не на економично, ефикасно односно ефективно остваривање
циљева организације.

Као што је опште по зна то, све функ ци је у орга ни за ци ји раз ви ја ју се то ком
вре ме на, па је раз вој ну жан и за фи нан сиј ску функ ци ју чији раз вој је при ка зан
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Илус тра ци ја 7 - Про цес успос тав ља ња управ љач ке одго вор нос ти уз
помоћ фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле бу џет ских ко рис ни ка



Илус тра ци јом 8. На и ме, та функ ци ја у раз во ју орга ни за ци је у првој фази има
фо кус на из веш та ва њу и са чи ња ва њу фи нан сиј ских из веш та ја, у дру гој фази
под ра зу ме ва диз ај ни ра ње и увођење раз ли чи тих кон трол них ме ха ни за ма
као важ не функ ци је из веш та ва ња, у трећој фази на ста је по тре ба за ана ли зи -
ра њем раз ли чи тих де ло ва ин фор ма ци ја са основ ним ци љем да се ру ко во -
дству олак ша про цес одлу чи ва ња и у четвртој фази, функција финансијског
менаџмента прелази у домен стратешког управљања финансијама. 

Ово под ра зу ме ва да фи нан сиј ска функ ци ја сво је ана ли зе мора ефек тно
пре зен то ва ти дру гим гру па ма у орга ни за ци ји, об јас ни ти њи хо ве по сле ди це
за одлу чи ва ње и бити увер љи ва у до но ше њу одлу ка. Ево лу ци ја фи нан сиј ске
функ ци је од прве до че тврте фазе, одра жа ва ево лу ци ју орга ни за ци ја са мих по
себи, које су од вер ти кал них хи је рар хи ја – из грађених у дав ној про шлос ти,
пре ко функ ци о нал них орга ни за ци ја, пре шле на орга ни за ци је за брзо ре а го ва -
ње и при ла гођава ње. У сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња фи нан сиј ска функ -
ци ја мора се транс фор ми са ти и држати корак са временом, јер ће у супротном
бити отежана ефикасност целе организације. 

Јача ње фи нан сиј ских служ би – што је и пред виђено Стра те ги јом раз во ја ин -
тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру, овим се све ло на повећање бро ја
служ бе ни ка у фи нан сиј ским служ ба ма, умес то на ква ли та тив но ја ча ње од но сно
да ва ње већих овлашћења и одго вор нос ти ру ко во ди о ци ма фи нан сиј ских служ би, 
што се може при ме ти ти у мо де лу који се при ме њу је у Фран цус кој.

5. Три ли ни је одбра не

Мо дел “три ли ни је одбра не” об ез беђује јед нос та ван и ефек ти ван на чин за
по бољ ша ње ко му ни ка ци је у вези са пи та њи ма ри зи ка и кон тро ле упра во на
тај на чин што по јаш ња ва кључ не уло ге и за дат ке (по је ди них гру па у орга ни -
за ци ји). Овај мо дел об ез беђује нови по глед на по сло ва ње, под ржа ва јући не -
пре кид ну успеш ност ини ци ја ти ве за управ ља ње ри зи ком, а одго ва ра сва кој
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Илус тра ци ја 8 - Пут до по тпу ног увођења стра теш ког управ ља ња 
у фи нан си ја ма у РС



орга ни за ци ји, без об зи ра на њену ве ли чи ну и сло же ност по сло ва ња. Чак и у
орга ни за ци ја ма у ко ји ма не по сто ји фор мал но успос тав љен оквир за управ -
ља ње ри зи ком, увођење мо де ла “три ли ни је одбра не” може учинити јаснијим
питања ризика и контроле и помоћи побољшању ефективности система
управљања ризиком. 

У мо де лу “три ли ни је одбра не”, ин тер не кон тро ле које успос тав ља опе ра -
тив но ру ко во дство смат ра ју се првом ли ни јом одбра не при управ ља њу ри зи -
ком, раз ли чи те функ ци је успос тав ље не са ци љем управ ља ња ри зи ком и функ -
ци је за над зор усклађенос ти смат ра ју се дру гом ли ни јом одбра не, док не за -
вис но уве ра ва ње пред став ља трећу ли ни ју. Сва ка од ове три ли ни је има по -
себ ну уло гу у на јши рем окви ру кор по ра тив ног управ ља ња8.

5.1. Опе ра тив но ру ко во дство

Као прва ли ни ја одбра не, опе ра тив но ру ко во дство је “влас ник” ри зи ка и
ди рек тно управ ља њим. Уз то, опе ра тив но ру ко во дство је одго вор но за пред -
узи ма ње ко рек тив них мера за от кла ња ње не дос та та ка у функ ци о ни са њу
про це са и кон тро ла. Опе ра тив но ру ко во дство је одго вор но за успос тав ља ње
ефек тив ног сис те ма ин тер них кон тро ла и функ ци о ни са ње успос тав ље них
по сту па ка за кон тро лу ри зи ка на днев ној осно ви. Опе ра тив но ру ко во дство
иден ти фи ку је, про це њу је, управ ља и убла жа ва ри зик, раз ви ја јући и при ме њу -
јући ин тер не по ли ти ке и про це ду ре, об ез беђујући кон зис тен тност ак тив нос -
ти из сво је над леж нос ти са по став ље ним за да ци ма и ци ље ви ма. Кроз сте пе -
нас ту струк ту ру одго вор нос ти, средњи ниво руководства осмишљава и
имплементира детаљне процедуре за контролу и надзор над поступцима које
извршавају запослени.

Опе ра тив но ру ко во дство, на рав но, пред став ља прву ли ни ју одбра не,
будући да су кон тро ле осмиш ље не и при ме ње не кроз сис те ме и про це се за
које је над леж но и одго вор но опе ра тив но ру ко во дство. Сто га се одго ва ра јуће
кон тро ле успос тав ља ју са сврхом да над зи ру усклађенос ти и об ез беђују увид
у сла бос ти кон тро ла, не а дек ват ност про це са и процену могућности настанка
неочекиваних догађаја.

5.2. Фун кци је управ ља ња ри зи ком

Те о риј ски, мож да би само јед на ли ни ја одбра не била до вољ на да об ез бе ди
ефек тив но управ ља ње ри зи ком. У ре ал нос ти, међутим, јед на ли ни ја у функ -
ци ји одбра не на јчешће није адек ват но ре ше ње. Ру ко во дство успос тав ља раз -
ли чи те функ ци је за управ ља ње ри зи ком и функ ци је за усклађеност по сло ва -
ња, са ци љем над зо ра над функционисањем контрола из прве линије одбране. 

Те спе ци фич не функ ци је раз ли ку ју се у за вис нос ти од спе ци фич нос ти са -
мих орга ни за ци ја и де лат нос ти ко јој ове орга ни за ци је при па да ју, али ти пич -
не функ ци је “дру ге ли ни је” на јчешће укљу чу ју: функ ци ју управ ља ња ри зи ком
која олак ша ва и над зи ре им пле мен та ци ју и ефек тив ност прак се управ ља ња
ри зи ком коју спро во ди опе ра тив но ру ко во дство и која по ма же “влас ни ци ма”
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8) Ста но виш те Инсти ту та ин тер них ре ви зо ра, Три ли ни је одбра не за ефек тив ни про цес управ ља ња
ри зи ком и сис тем ин тер не кон тро ле, Удру же ње ин тер них ре ви зо ра, Бе ог рад, 2013



ри зи ка да де фи ни шу ци ља ну из ло же ност и да на адек ва тан на чин об ез беђују
ин фор ма ци је о ри зи ку за раз ли чи те ни вое и ин стан це у орга ни за ци ји и
контролинг, као функцију за надзор над финансијским ризицима и питањима
финансијског извештавања. 

Ру ко во дство успос тав ља ове функ ци је како би об ез бе ди ло уве ра ва ње да
је прва ли ни ја одбра не адек ват но осмиш ље на, им пле мен ти ра на и да функ ци -
о ни ше на оче ки ва ни на чин. Сва ка од ових функ ци ја има одређени сте пен не -
за вис нос ти у од но су на прву ли ни ју одбра не, али је сва ка по сво јој при ро ди
функ ци ја која при па да ру ко во дству. Као функ ци ја ру ко во дства, сва ка од пре -
тход но на ве де них функ ци ја има при ли ку да ди рек тно ути че на раз вој сис те ма 
ин тер них кон тро ла и управ ља ња ри зи ком. Сто га је дру га ли ни ја одбра не у
функ ци ји оства ри ва ња ви тал них ци ље ва орга ни за ци је, иако упра ви не
обезбеђује апсолутно независне оцене у вези са питањима управљања ри зи -
ком и интерним контролама.

5.3. Интер на ре ви зи ја

Интер на ре ви зи ја об ез беђује упра ви и ви шем ру ко во дству зна чај но уве -
ра ва ње за сно ва но на ви со ком ни воу не за вис нос ти и об јек тив нос ти које ова
функ ци ја има у орга ни за ци ји. Ова ко ви со ки сте пен не за вис нос ти није могућ у
функ ци ја ма дру ге ли ни је одбра не. Интер на ре ви зи ја об ез беђује уве ра ва ње у
ефек тив ност про це са управ ља ња, управ ља ња ри зи ком и ин тер них кон тро ла,
укљу чу јући и на чин на који прва и дру га ли ни ја одбране остварују циљеве
управљања ризиком и функционисања интерних контрола.

Зак љу чак

Кон тро линг као про цес има не сум њи во зна чај ну уло гу и код свих бу џет -
ских ко рис ни ка, али је да нас не до вољ но пре поз нат и не раз ви јен и у доб рој
мери пре пуш тен је ен ту зи јаз му по је ди на ца. Његов зна чај се пре све га огле да у
успос тав ља њу тзв. дру ге ли ни је одбра не у про це су успос тав ља ња ин тер не
фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру, на ро чи то у сег мен ту фи нан сиј ског
управ ља ња и кон тро ле. Сва ка ко, не за о би ла зан сег мент над ко јим ће по ка за ти
и раз ви ја ти сво ју функ ци ју је про грам ски бу џет који за бу џет ске ко рис ни ке
пред став ља об а ве зу по чев од 2015. го ди не. Но си лац успос тав ља ња и раз во ја
кон тро лин га мо ра ју бити ру ко во ди о ци орга на, осла ња јући се на сво је кон тро -
ле ре, пре све га у фи нан сиј ским служ ба ма, које се са дру ге стра не мо ра ју
издићи из над тра ди ци о нал не функ ци је ра чу но во дства и по сте пе но успос тав -
ља ти функ ци ју стра теш ког управ ља ња фи нан си ја ма. Због тога ру ко во ди о ци
фи нан сиј ских служ би бу џет ских ко рис ни ка мо ра ју учес тво ва ти у об ли ко ва -
њу и до но ше њу стра теш ких одлу ка сво је орга ни за ци је и бити у ди рек тној
вези са „топ“ ме наџ мен том орга ни за ци је. Такође, са так вом уло гом и по зи ци о -
ни ра њем и кон тро линг функ ци ја ће моћи бла гов ре ме но да ре а гу је, уоча ва
евен ту ал на одступања и указује на потребу за спровођењем корективних
мера. На тај начин, буџетски корисници допринеће спровођењу политике
Владе и остваривању успостављених циљева, за које су им порески обвезници
обезбедили средства у буџету.
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мр Вла дан 
МАРТИЋ*

Оспо соб ље ност 
ра чу но во дстве не про фе си је

за ди ги та ли за ци ју 
фи нан сиј ског из веш та ва ња 

Рези ме

Ди ги тал на тех но ло ги ја по ста ла је сас тав ни део друш тве ног жи во та и кул -
ту ре, те мења на чин на који раз ме њу је мо ин фор ма ци је, по слу је мо и уопште но
упоз на је мо свет око себе. Фи нан сиј ско из веш та ва ње, такође, по ста је ди ги та -
ли зо ва но. 

Иако но ви ја те ко ви на, ди ги тал но фи нан сиј ско из веш та ва ње све је при сут ни је
како у ра чу но во дстве ној те о ри ји, тако и у прак си. Његов даљи раз вој у ве ли кој
мери ће за ви си ти од ин фор ма ци о них за хте ва ме наџ мен та и оста лих стеј кхол -
де ра, али и од одго ва ра јућег при ла гођава ња ра чу но во дстве не про фе си је, како у
смис лу еду ка ци је про фе си о нал них ра чу но вођа и сти ца ња но вих зна ња и веш ти -
на, тако и у прав цу при ла гођава ња одго ва ра јуће ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. 

У том смис лу, овај рад има за циљ да ис тра жи при прем ље ност ра чу но во дстве -
не за јед ни це за им пле мен та ци ју јед ног од на јно ви јих ди ги тал них стан дар да за
раз ме ну по слов них ин фор ма ци ја и из веш та ја. 

Такође, циљ овог рада је да при ка же по сто јеће ста ње у ра чу но во дстве ној про -
фе си ји, на ро чи то када је у пи та њу ин сти ту ци о нал но и ре гу ла тор но окру же -
ње, у смис лу да ли пред став ља под сти цај или огра ни че ње за при ме ну на јно ви -
јих ра чу но во дстве но-ин фор ма тич ких дос тиг нућа. 

Ре зул та ти спро ве де них ис тра жи ва ња и ана ли за пред став ља ју смер ни це за
држав не орга не, ра чу но во дство и ра чу но вође (на ро чи то сас тав ља че фи нан -
сиј ских из веш та ја) од но сно ука зу ју шта је не одлож но по треб но и шта се мора

УДК 657:004
Прег лед ни на учни рад

*) Уни вер зи тет „Ме ди те ран“, e-mail: vladan.martic@unimediteran.net
Прим ље но: 29.03.2016. Прих ваћено: 25.04.2016.



још ура ди ти са ци љем ства ра ња по вољ ног ре гу ла тор ног ам би јен та за им пле -
мен та ци ју на јно ви јих стан дар да ди ги тал ног фи нан сиј ског из веш та ва ња. 

Кључ не речи: фи нан сиј ско из веш та ва ње, ди ги та ли за ци ја, ин тер нет, ме наџ -
мент, ре гу ла ти ва, ин фор ма ци о не тех но ло ги је, XBRL.

1. Ди ги та ли за ци ја фи нан сиј ског из веш та ва ња

Кон вен ци о нал ни мо дел раз ме не по слов них ин фор ма ци ја диз ај ни ран је
мно го пре на стан ка Web-a и но вих тех но ло ги ја за раз ме ну по слов них ин фор -
ма ци ја. Сто га ћемо у овом делу ука за ти на на јно ви је тен ден ци је раз во ја ин -
фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, које су омо гућиле зна чај не
про ме не у про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња и раз ме ни по слов них ин фор -
ма ци ја. 

Ди ги тал на тех но ло ги ја по ста ла је сас тав ни део друш тве ног жи во та и кул -
ту ре. Ако има те ка ме ру, ве ро ват но је ди ги тал на. Ве ро ват но ћете пре по тра жи -
ти ин фор ма ци ју у Ви ки пе ди ји него у Енцик ло пе ди ји Бри та ни ка. Интер нет про -
дав ни це по пут Амазона ме ња ју на чин ку по ви не и пре тра жи ва ња про из во да.
Друш тве но умре жа ва ње по пут Facebook-a и LinkedIn-а мења на чин на који се
од но си мо пре ма кли јен ти ма, по тен ци јал ним са рад ни ци ма и ко ле га ма. Интер -
нет пре тра жи ва чи по пут Google-a ме ња ју оно што зна мо и на чин на који саз на -
је мо. Фи нан сиј ско из веш та ва ње, такође, по ста је ди ги та ли зо ва но. 

Пре ла зак на ди ги тал не фи нан сиј ске из веш та је до вешће до низа ве о ма
зна чај них про ме на и не сум њи во ће пред став ља ти зна чај но дос тиг нуће у
унап ређењу све у куп ног по слов ног ам би јен та. Но, увођење но вог кон цеп та из -
веш та ва ња је, као и сва ка про ме на, увек по ве за но не само са оче ки ва ним ко -
рис ти ма, већ и одго ва ра јућим из а зо ви ма које та про ме на до но си. Прем да ова
пи та ња за слу жу ју по себ но на гла ша ва ње са ас пек та њи хо ве ак ту ел нос ти и ка -
рак те рис ти ка, пра вил но раз уме ва ње про бле ма ти ке ди ги тал ног фи нан сиј -
ског из веш та ва ња под ра зу ме ва на чел но по зна ва ње ли ни је раз во ја из веш та -
ва ња, од ру ди мен тар них об ли ка до сав ре ме них ре ше ња, али и де таљ ни је по -
зна ва ње зна чај них фак то ра из веш та ва ња, по чев од раз ли чи тих фор ми, пре ко
сад ржи не и основ них еле ме на та ди ги тал них фи нан сиј ских из веш та ја1. 

Но, пре него што де таљ ни је раз мот ри мо на ве де не прав це раз во ја ди ги -
тал ног из веш та ва ња, не опход но је још јед ном осврну ти се на основ не про це се
у сас тав ља њу кон вен ци о нал них фи нан сиј ских из веш та ја, што ће нам омо -
гућити саг ле да ва ње њи хо вих раз ли ка, а са мим тим и њи хо во суш тин ско раз -
уме ва ње. 
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1) Шире о томе ви де ти у: Мар тић, В. (2014), „Ди ги та ли за ци ја као нова па ра диг ма фи нан сиј ског из -
веш та ва ња и раз ме не по слов них ин фор ма ци ја“, IX кон грес ра чу но вођа и ре ви зо ра Црне Горе,
Бечићи 2014. 



Ре ле ван тна ис тра жи ва ња по ка зу ју да је на јвећи број фи нан сиј ских из веш -
та ја да нас (око 85%), кре и ран и пре зен то ван у Word-у. Пи та ње је ко ли ко
Microsoft Word уопште зна о фи нан сиј ским из веш та ји ма. Нема сум ње да је
одго вор на ово пи та ње ве о ма јед нос та ван. На и ме, осо ба која при пре ма фи нан -
сиј ске из веш та је по се ду је одго ва ра јуће зна ње које ко рис ти при сас тав ља њу
из веш та ја помоћу Word-а. То је упра во про блем. Зап ра во, то су два про бле ма.
Први про блем је што Word не може да по мог не у кре и ра њу фи нан сиј ских из -
веш та ја, нити у ау то мат ској ве ри фи ка ци ји и ко ри го ва њу из веш та ја. Дру ги
про блем је да када се ин фор ма ци ја уне се у Word, јер Word не може има ти било
как ва саз на ња о ин фор ма ци ја ма у фи нан сиј ским из веш та ји ма, по нов но ко -
ришћење те ин фор ма ци је по ста је рад но-ин тен зи ван за да так, који из ис ку је
људ ску - про фе си о нал ну ин тер вен ци ју, што на јчешће до во ди до ве ли ког бро -
ја гре ша ка и зна чај но ума њу је интегритет података.

Сли ка 1. пред став ља гра фич ки при каз на ве де них про це са у кре и ра њу фи -
нан сиј ских из веш та ја у про шлос ти и ве ро ват но на чин на који већина то да нас
ради.

Сли ка 1 - Кон вен ци о нал но кре и ра ње фи нан сиј ских из веш та ја

При ла гођено пре ма: Hoffman, Egmond, Digital Financial Reporting Using an XBRL-based Model,
2012, p.25.

Уви дом у пред став ље ни при каз може се уопште но за па зи ти да кре и ра ње
кон вен ци о нал них фи нан сиј ских из веш та ја, тј. про цес об ра де и транс фор ма -
ци је ра чу но во дстве них под а та ка и по ка за те ља у ра чу но во дстве не ин фор ма -
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ФИНАНСИЈСКЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ



ци је - пред став ља рад но ин тен зи ван за да так који под ра зу ме ва зна чај но
учешће људ ског фак то ра. Кре и ра ње под а та ка врши се у раз ли чи тим пре зен -
та ци о ним фор ма ти ма, који на јчешће нису међусоб но ком па ти бил ни. Зат во -
ре ност, ко ришћење не струк ту ри ра них под а та ка и потреба за поновним
уношењем података такође су битне карактеристике приказаних процеса. 

Прем да је мо дел ди ги тал ног фи нан сиј ског из веш та ва ња раз ви јен на
осно ву кри ти ка по сто јећег сис те ма из веш та ва ња, и на сто ја ња да се те сла бос -
ти от кло не, не по сто ји до вољ но ар гу ме на та да се кон вен ци о нал ни сис тем из -
веш та ва ња и ње го ви оутпу ти озна че ире ле ван тним. Тим пре што ови сис те ми
има ју чи тав низ до дир них та ча ка и иден тич них про це са. Са дру ге стра не, то не 
зна чи да се ови про це си не могу унап ре ди ти и ау то ма ти зо ва ти, што у крајњем
води ка дигитализацији 
финансијских извештаја. 

Као што мо же мо за па зи ти, про цес кре и ра ња ди ги тал них из веш та ја да нас
се у ве ли кој мери ба зи ра на ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма, што мо же мо
представити на следећи начин:

Сли ка 2 - Про цес кре и ра ња ди ги тал них фи нан сиј ских из веш та ја

При ла гођено пре ма: Hoffman, Egmond, Digital Financial Reporting Using an XBRL-based Model,
2012, p.24.
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Дру го, уо би ча је ни про це си кре и ра ња ин фор ма ци ја дра ма тич но ће се
про ме ни ти. За раз ли ку од сас тав ља ња кон вен ци о нал них из веш та ја, при
чему је у свим фа за ма (при куп ља ње, об ра да и сас тав ља ње из веш та ја) при -
сут но зна чај но учешће људ ског рада, про цес ства ра ња ди ги тал них из веш та -
ја ка рак те ри ше учешће људ ског фак то ра углав ном у фази при пре ме ал го ри -
та ма и мета – под а та ка (meta-data)2. Зах ва љу јући мета-под а ци ма, који об ез -
беђују не опход не ин фор ма ци је о кон тек сту, ква ли те ту и ка рак те рис ти ка ма
под а та ка, об ра да и са чи ња ва ње фи нан сиј ских ин фор ма ци ја и из веш та ја зна -
чај но су по јед нос тав ље ни. 

Треће, учешће ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у свим фа за ма до во ди до зна -
чај ног скраћења ди на ми ке из веш та ва ња, што ће у крај њем омо гућити из веш -
та ва ње у ре ал ном времену.

Че тврто, с об зи ром на пре тход но на ве де не ка рак те рис ти ке, може се за -
кљу чи ти да су у осно ви ди ги тал ни фи нан сиј ски из веш та ји пре зен то ва ни у
струк ту и ра ном об ли ку који со фтвер ске ап ли ка ци је и алгоритми препознају и
разумеју. 

Пето, важ но је на гла си ти да, у кон тек сту но вих тех но лош ких могућнос ти,
основ ни кон цеп ти ра чу но во дства и фи нан сиј ског из веш та ва ња нису суш тин -
ски из ме ње ни, али су зна чај но унапређени коришћењем технике.

Шес то, и по ред не сум њи вих пред нос ти чини се да су одго ва ра јући не дос -
та ци, ка рак те рис тич ни за тра ди ци о нал не из веш та је, транс по но ва ни и у слу -
ча ју ди ги тал них фи нан сиј ских из веш та ја. На и ме, чак и када се ин фор ма ци је
при куп ља ју и шаљу елек трон ским пу тем, при ма о ци рет ко могу одмах да их
упот ре бе. Раз лог за то је крај ње јед нос та ван и по знат – раз ли чи те со фтвер ске
ап ли ка ци је обрађују под ат ке у раз ли чи тим фор ма ти ма који су на јчешће не -
ком па ти бил ни међусоб но, што до дат но услож ња ва про цес раз ме не. Ал -
тернативно, овај про блем може бити ре шен при ме ном ин тер феј са диз ај ни ра -
них да омо гуће ко му ни ка ци ју између раз ли чи тих система и апликација, али
познато је да то доводи до већег учешћа људског фактора и поскупљује процес 
размене. 

На кра ју, ди ги тал но фи нан сиј ско из веш та ва ње, иако но ви ја те ко ви на, на -
и ла зи на све већу при ме ну како у те о ри ји, тако и у прак си. Његов даљи раз вој у 
ве ли кој мери за ви си од ин фор ма ци о них за хте ва ме наџ мен та и оста лих стеј -
кхол де ра, али и од одго ва ра јућег при ла гођава ња ра чу но во дстве не про фе си је, 
како у окви ру еду ка ци је про фе си о нал них ра чу но вођа и сти ца ња но вих зна ња
и веш ти на, тако и у правцу прилагођавања одговарајуће рачуноводствене
регулативе.

2. Ди ги тал но фи нан сиј ско из веш та ва ње по сре дством XBRL-a 

Оце на кон вен ци о нал ног мо де ла фи нан сиј ског из веш та ва ња, за сно ва ног
на за кас не лим ис то риј ским под а ци ма, јас но је ука за ла на ње го ве не дос тат ке,
став ља јући у први план чи ње ни цу да овај мо дел није адек ва тан и при ме рен
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2) Meta-data – под а ци о под а ци ма. Пред став ља ју де фи ни ци је под а та ка који сад рже ин фор ма ци је о
под а ци ма или до ку мен та ци ју о под а ци ма управ ља ним уну тар јед не ап ли ка ци је или окру же ња.
Извор: реч ник Foldoc.



за хте ви ма и оче ки ва ња ко рис ни ка за пра вов ре ме ним и ква ли тет ним ин фор -
ма ци ја ма. Раз ре ше ње сла бих стра на тзв. па пир ног мо де ла из веш та ва ња тра -
же но је у но вом мо де лу при ла гођеном Wеб-у и свеопштој дигитализацији
пословања. 

Но, иако ди ги та ли зо ва ни сис тем из веш та ва ња нуди не сум њи ве пред нос -
ти (ко ји ма смо се на ши ро ко ба ви ли), ипак и неке сла бе стра не за слу жу ју до -
дат ну паж њу. На и ме, и по ред зна чај ног на прет ка у од но су на па пир ни мо дел
раз ме не ин фор ма ци ја, по чет не фазе раз во ја ди ги тал ног из веш та ва ња ка рак -
те ри са ло је не пос то ја ње стан дар да за раз ме ну ин фор ма ци ја пу тем Wеб-а. Пре -
нос ин фор ма ци ја између раз ли чи тих по слов но ин фор ма ци о них сис те ма био
је от е жан, има јући у виду да се раз ме на ин фор ма ци ја ба зи ра ла на ве ли ком
бро ју раз ли чи тих фор ма та који на јчешће нису ком па ти бил ни међусоб но.
Међутим, по вра так на па пир за ис та није на јбо љи на чин ре ша ва ња овог про -
бле ма. У ту сврху да нас се до ми нан тно ко рис ти међуна род ни стан дард за раз -
ме ну по слов них ин фор ма ци ја – XBRL, моћно сре дство раз ме не по слов них ин -
фор ма ци ја у елек трон ском об ли ку, који омо гућава аутоматизовану размену
информација између различитих пословних апликација, уз значајно смањење 
људског ангажовања. 

У том смис лу, у овом по глав љу ћемо ука за ти на основ не ка рак те рис ти ке и
ко рис ти од при ме не XBRL стандарда.

2.1. Основ не ка рак те рис ти ке и бе не фи ти XBRL-а

Мада и у са мом на зи ву XBRL-а срећемо по јам по слов ног из веш та ва ња, које
је не сум њи во је дан од основ них ас пе ка та ње го вог де ло ва ња, јас но је да има
знат но ширу при ме ну. На и ме, XBRL стан дард под јед на ко се може ко рис ти ти и
у не фи нан сиј ском из веш та ва њу и раз ме ни из веш тај но-ин фор ма ци о них сад -
ржа ја о ши рем, друш тве ном и еко лош ком ас пек ту по сло ва ња пред узећа. Зап -
ра во, XBRL стан дард на ла зи сво ју при ме ну и у но вој фази ево лу ци је кор по ра -
тив ног из веш та ва ња - ин тег ри са ном из веш та ва њу, које по ред фи нан сиј ског
из веш та ва ња укљу чу је и спе ци фи чан об лик не фи нан сиј ског из веш та ва ња о
одржи вом раз во ју, одржи вом по сло ва њу и друш тве ној одго вор нос ти ком па -
ни ја3. Оту да, XBRL стандард можемо дефинисати као:
= стан дард ба зи ран на от во ре ном коду, не за ви сан од било ког про из -

вођача со фтве ра - који нуди чи тав низ пред нос ти у скла диш те њу, ма ни -
пу ла ци ји и ана ли зи под а та ка;

= ек стен зи ју XML-а на ме ње ну елек трон ској раз ме ни по слов них ин фор ма -
ци ја;

= је дан од на јус пеш ни јих фор ма та за мета-под ат ке (meta-data);
= међуна род ни не про фит ни кон зор ци јум са више од 600 чла но ва - про фе -

си о нал них фе де ра ци ја, ком па ни ја, ре гу ла тор них аген ци ја окуп ље них
око по сло ва кре и ра ња, одржа ва ња и про мо ви са ња је ди нстве ног стан -
дар да за раз ме ну ин фор ма ци ја;

= гло бал ни спо ра зум о кон цеп ту раз ме не по слов них ин фор ма ци ја и пра ви ла;
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3) Де таљ ни је о Интег ри са ном из веш та ва њу по гле да ти: Ма ли нић, С. (2013), „Ра чу но во дстве но ин -
тег ри са но из веш та ва ње у кон тек сту те о ри је и прак се Европ ске уни је“, Збор ник ра до ва са VIII
кон гре са ра чу но вођа и ре ви зо ра Црне Горе, Бечићи, стр. 374-396.



= ман дат ре гу ла тор них аген ци ја ши ром све та; 
= нови на чин дис три бу и ра ња и мо де ли ра ња по слов них ин фор ма ци ја у

фор ми раз умљи вој за ком пју тер ске ап ли ка ци је, који у по тпу нос ти из -
меш та по слов но из веш та ва ње на ин тер нет.

Пред став ље не де фи ни ци је и неки од по јмо ва одређени ће број ра чу но -
вођа збу ни ти, ство ри ти осећај да не по зна ју сво ју стру ку. На рав но, ин вен тив -
ни ра чу но вођа мора овла да ти но вим зна њи ма и при ме њи ва ти најбоље алате
у свом подручју.

На да ље, на ве де не де фи ни ци је пред став ља ју XBRL са раз ли чи тих ас пе ка та, 
укљу чу јући не ми нов но и ње го ву тех нич ку стра ну. Међутим, за по тре бе овог
рада бавићемо се ис кљу чи во по слов ним ас пек том овог стан дар да, не за не ма -
ру јући чи ње ни цу да је реч о јед ној од на јзна чај ни јих тех но лош ких ино ва ци ја у 
фи нан сиј ском из веш та ва њу, при куп ља њу и размени података још од појаве
електронских табеларних приказа. 

У том смис лу XBRL мо же мо де фи ни са ти као от во рен, не за ви сан од ин фор -
ма тич ке плат фор ме, међуна род ни стан дард за бла гов ре ме но, тач но, ефи кас -
но елек трон ско при куп ља ње и скла диш те ње, ма ни пу ла ци ју и раз ме ну фи нан -
сиј ских и пословних извештаја и података.

Уко ли ко бис мо же ле ли да само јед ним гра фи ко ном при ка же мо кључ не
пред нос ти XBRL-а које га пре по ру чу ју за им пле мен ти ра ње у кон крет ној орга -
ни за ци ји, при том не ис ти чући по је ди нач не ко рис ти, које се одра жа ва ју на све
чи ни о це у лан цу раз ме не по слов них информација, он би мо гао да има об лик
гра фи ко на при ка за ног на Сли ци 3.

Сли ка бр.3 - Тре нут ни вер сус мо дел раз ме не ин фор ма ци ја 
на бази XBRL-а

 Извор: Мар тић В. (2012), XBRL као пре тпос тав ка унап ређења ква ли те та фи нан сиј ског из -
веш та ва ња, 44. сим по зи јум, Са вез РР Срби је, стр. 111.

Јасно је да упо ред ни пре глед ука зу је на зна чај не пред нос ти XBRL-а, које се
одра жа ва ју на уште де у трош ко ви ма и вре ме на кроз ау то ма ти за ци ју про це са
који ства ра ју мању до дат ну вред ност и под лож ни ји су греш ка ма људ ског фак -
то ра (ин тер вен ци је при куп ља ња и по нов ног уно ше ња под а та ка, као и из ра де
из веш та ја), у од но су на про це се ви со ке до дат не вред нос ти. При ме ном XBRL-а
у по тпу нос ти се ре де фи ни ше ра чу но во дстве на прак са, при чему се све више
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за хте ва ви сок ниво ана ли за и кон сул та нтских услу га са ци љем об ез беђења
одго ва ра јуће ин фор ма ци о не под ршке при до но ше њу одлу ка, умес то до са -
даш њег при сту па накнада-за-услугу. 

2.2 Ста ње и пер спек ти ве при ме не XBRL на гло бал ном ни воу

Прет ход но ис ка за на раз мат ра ња по ка за ла су да XBRL пред став ља нову
фазу у ево лу ци ји фи нан сиј ског из веш та ва ња. Импле мен та ци ја XBRL-а ве ро -
ват но ће сле ди ти пра вац као у слу ча ју XML-а и XTML-а – дак ле стан дар де прво
усва ја ју над зор на и ре гу ла тор на тела, а за тим их убрза но при хва та све већи
број по слов них ко рис ни ка. У кон тек сту ак ту ел ни јег и дуб љег раз мат ра ња, у
на став ку ћемо де таљ ни је саг ле да ти неке од на јзна чај ни јих про је ка та им пле -
мен та ци је XBRL стан дар да - што ће нам омо гућити да саг ле да мо на чин на који
се при ме њу је овај стандард, са посебним освртом на квантификовање по тен -
ци јал них користи и уштеда.
= U.S. Security Exchange Commission. Не прву, али сва ка ко јед ну од кључ -

них им пле мен та ци ја на гло бал ном ни воу, пред став ља усва ја ње XBRL-а
стан дар да од стра не Ко ми си је за хар ти је од вред нос ти (SEC), која је паж -
љи во по смат ра ла до та даш ње про јек те им пле мен та ци је овог стан дар да
и за по че ла увођење 2005. го ди не, када је по кре нут ек спе ри мен тал ни
про грам у окви ру ко јег је сва ка ком па ни ја мог ла да тес ти ра стан дард. На -
кон успеш не им пле мен та ци је и про бног тес ти ра ња SEC је об а ве зао све
јав не ком па ни је да под но се фи нан сиј ске из веш та је у XBRL фор ма ту. У
јуну 2009. го ди не, више од 500 на јвећих ком па ни ја за по че ло је под но ше -
ње из веш та ја у овом фор ма ту, сле деће го ди не око 1.800, а у трећој го ди -
ни око 12.000 ком па ни ја (Securities and Exchange Commission, 2009). 

= Federal Financial Institutions Examination Council – FFIEC по кре нуо је
2003. го ди не про је кат мо дер ни за ци је сис те ма за при куп ља ње и управ -
ља ње под а ци ма. Нови сис тем, по знат као Central Data Repository – CDR,
пред став ља јед ну од првих и на јвећих им пле мен та ци ја XBRL стан дар да.
У том смис лу, ре зул та ти ис тра жи ва ња (Federal Financial Institutions
Examination Council, 2003), са ста но виш та уште да које при ме на XBRL
стан дар да до но си, могу бити син те тич ки при ка за ни на сле дећи на чин:

• оства ре не су уште де од око 60% у трош ко ви ма при ли ком при куп ља -
ња и об ра де под а та ка;

• зна чај но је скраћено вре ме об ра де под а та ка (вре ме об ра де сма ње но
је са 60 на 2 дана);

• про дук тив ност је повећана у рас по ну од 10% до 33%;
• греш ке у под а ци ма по тпу но су от кло ње не (пре тход ни сис тем је

иден ти фи ко вао 18.000 гре ша ка на го диш њем ни воу). 
Може се уочи ти да су ре зул та ти при ме не XBRL стан дар да кроз от во ре ни,

ко ла бо ра тив ни при ступ били им пре сив ни. Импле мен та ци ја XBRL-а има ла је
по зи ти ван ути цај на повећање про дук тив нос ти, ефи кас нос ти, тач нос ти и ква -
ли те та под а та ка. Извеш та ји су дос туп ни мно го брже, при чему је про цес при -
куп ља ња и про ве ре ва ља нос ти под а та ка ефи кас ни ји и пре циз ни ји. Нови сис -
тем при куп ља ња под а та ка омо гућио је бан ка ма да иден ти фи ку ју и ис пра ве
греш ке пре него што под не су сво је фи нан сиј ске из веш та је. Све ово ће не сум -
њи во подстаћи и друге регулаторне агенције на примену овог стандарда. 
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= Standard Business Reporting – SBR. У току 2007. го ди не у свом про јек ту
Стан дар ног по слов ног из веш та ва ња, аус тра лиј ска вла да фи нан си ра ла је 
прву фазу им пле мен та ци је XBRL-а као стан дар дног на чи на ко му ни ка ци -
је између вла де и ком па ни ја, као и између вла ди них аген ци ја. Овај про је -
кат има за циљ да по јед нос та ви и ау то ма ти зу је про цес раз ме не ин фор ма -
ци ја, де лу јући тако да ком па ни је не мо ра ју да дос тав ља ју исте ин фор ма -
ци је више пута раз ли чи тим аген ци ја ма. Оче ку је се да ће овај про је кат
ума њи ти трош ко ве ком па ни ја до 25%, или више од јед не ми ли јар де до -
ла ра на го диш њем ни воу (Standard Business Reporting, 2012). 
Ко ли ко је про је кат Стан дар дног по слов ног из веш та ва ња успе шан на јбо -
ље го во ри и чи ње ни ца да по сте пе но по ста је гло бал ни при ступ у при ме -
ни XBRL-а на ни воу држав не упра ве, те да су слич ни про јек ти већ за по че -
ти у мно гим зем ља ма, као што су Хо лан ди ја, Нови Зе ланд и Син га пур.
Шта ви ше, миш ље ња смо да ова кав про је кат сад ржи ко рис не смер ни це
за при ме ну овог стан дар да на ни воу држав не упра ве у Црној Гори и ре ги -
о ну.

= Accounting and Corporate Regulatory Authority – ACRA, као на ци о нал ни 
ре гу ла тор на сто ји да об ез бе ди по узда но ре гу ла тор но окру же ње за пред -
узећа и јав не ра чу но вође. Да би успеш но одго во ри ла ова ко пред став ље -
ним ци ље ви ма, но вим за хте ви ма и из а зо ви ма при вређива ња, ACRA је по -
чев од 2007. го ди не усво ји ла XBRL стан дард за кор по ра тив но фи нан сиј -
ско из веш та ва ње. На по чет ку, на јваж ни ји ци ље ви про јек та им пле мен та -
ци је XBRL-а били су усме ре ни на унап ређење фи нан сиј ског из веш та ва ња 
кроз вред нос но по бољ ша ње про то ка ин фор ма ци ја са ло кал ном и
међуна род ном по слов ном за јед ни цом. Како би олак ша ла им пле мен та -
ци ју XBRL-а, ACRA је кре и ра ла off-line BizFinx ап ли ка ци ју за елек трон ску
об ра ду и еви ден ти ра ње под а та ка, која ко рис ни ци ма омо гућава да без
на кна де при пре ме фи нан сиј ске из веш та је у скла ду са из ме ње ним ре гу -
ла тор ним за хте ви ма. Како би се сма њи ло вре ме по треб но за унос под а -
та ка, алат сад ржи функ ци ју која ау то мат ски ма пи ра ин фор ма ци је у фи -
нан сиј ском из веш та ју. Ко нач но, од кра ја октоб ра 2013. го ди не, у скла ду
са ре ви ди ра ним ре гу ла тор ним за хте ви ма, ACRA је об а ве за ла ком па ни је
да под но се ком пле тан сет фи нан сиј ских из веш та ја у XBRL фор ма ту
(Accounting and Corporate Regulatory Authority, 2013).

Иако про је кат им пле мен та ци је XBRL стан дар да у Син га пу ру не мо же мо
сврста ти међу на јзна чај ни је у гло бал ним окви ри ма, ни по зна ча ју нити по об -
ухва ту, смат ра мо да он сад ржи ко рис не смер ни це за при ме ну овог стан дар да
на на ци о нал ном ни воу, пре све га има јући у виду не знат не трош ко ве за ко рис -
ни ке у смис лу усклађива ња са ре гу ла тор ним за хте ви ма при ли ком при пре ме,
кре и ра ња и ва ли да ци је XBRL из веш та ја. Такође, миш ље ња смо да овај про је -
кат пред став ља при мер на јбо ље прак се укљу чи ва ња јав нос ти у одлу чи ва ње и
ак тив ног од но са за ин те ре со ва них ко рис ни ка при ли ком ре ви ди ра ња
регулаторних захтева и увођења нових рачуноводствено-информационих
решења у систем финансијског извештавања.

Што се тиче ис кус та ва из бли жег окру же ња, иако иде ја о по тре би за им -
пле мен та ци јом XBRL-а није још за жи ве ла, тре ба на по ме ну ти да Са вез ра чу но -
вођа и ре ви зо ра Срби је већ дуже вре ме ради на им пле мен та ци ји овог стан дар -
да (http://www.srrs.rs/savez/Glas15). 
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Међутим, при мет но је одсус тво под ршке држа ве овом зна чај ном про јек ту, 
као и ве ли ких ре ви зор ских и ра чу но во дстве них фир ми. По угле ду на свет ску
прак су, кључ ну уло гу у им пле мен та ци ји XBRL-а има ју про фе си о нал не орга ни -
за ци је, као што и држа ва има зна чај ну уло гу, до но ше њем релевантне и
квалитетне законске регулативе.

Због тога ћемо на на ред ним стра на ма по ку ша ти да из врши мо ана ли зу по -
сто јећег ин сти ту ци о нал ног и ре гу ла тор ног окви ра, од но сно да ли пред став -
ља под сти цај или, шта ви ше, огра ни че ње им пле мен та ци је XBRL-а у Црној Гори 
и ре ги о ну.

3. Ра чу но во дстве на про фе си ја
у функ ци ји при ме не и унап ређења ква ли те та 

ди ги тал ног фи нан сиј ског из веш та ва ња

Ди ги та ли за ци ја фи нан сиј ског из веш та ва ња, као и могућност им пле мен -
та ци је на јно ви јих међуна род них стан дар да за раз ме ну по слов них ин фор ма -
ци ја под ра зу ме ва ју саг ле да ва ње и оце ну укуп нос ти ра чу но во дстве не про фе -
си је, на ро чи то када је у пи та њу ре гу ла тор но окру же ње и фи нан сиј ско из веш -
та ва ње, као и оспо соб ље ност ра чу но вођа и њи хо вих орга ни за ци ја за при ме ну
гло бал них стан дар да за раз ме ну по слов них ин фор ма ци ја. Са дру ге стра не,
држа ва има зна чај ну уло гу у раз во ју ра чу но во дстве не про фе си је, која је основ
ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња, доношењем ре ле ван тне и ква ли тет не
за кон ске регулативе. 

На и ме, за да так државе је да ин сти ту ци о нал ним ре гу ла тор ним окви ром,
који чине за кон ска, про фе си о нал на и ин тер на ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва,
омо гући ства ра ње по вољ ног по слов ног ам би јен та за ре а ли за ци ју ква ли тет -
ног ди ги тал ног фи нан сиј ског из веш та ва ња. 

3.1 За кон ска ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва 
у функ ци ји ди ги та ли за ци је 
фи нан сиј ског из веш та ва ња 

Пос то ји више за ко на ко ји ма се на одго ва ра јући на чин ре гу ли ше прав на
стра на укуп нос ти ра чу но во дства пред узећа. Такође, са ци љем от кла ња ња
уоче них не дос та та ка у прак си при ли ком им пле мен та ци је за кон ске ре гу ла ти -
ве, као и усклађива ња важећег за ко но да вства са на јбо љом међуна род ном
прак сом, ја ви ла се по тре ба за чес тим про ме на ма за кон ских про пи са, што из а -
зи ва дос та по ле ми ке у ра чу но во дстве ној за јед ни ци и стручној јавности. Нека
од питања су се у тој полемици посебно издвојила: 
= да ли ће и у ко јој мери из ме не на ве де них за ко на до не ти ко рист и уште де

при вре ди, или ће пред став ља ти не пот ре бан на мет који ће до вес ти до до -
дат них трош ко ва?

= да ли су пред ло же на за кон ска ре ше ња осмиш ље на у ин те ре су унап -
ређења ква ли те та из ра де фи нан сиј ских из веш та ја и за шти те ра чу но во -
дстве не про фе си је? 

= как ви су ефек ти про ме не за кон ског ре гу ла тор ног окви ра?
= ста тус про фе си о нал них ра чу но вођа.
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Ра зум љи во, озбиљ на за кљу чи ва ња у вези са ова ко усме ре ним пи та њи ма
под ра зу ме ва ла би адек ват ну ар гу мен та ци ју, која би доп ри не ла дуб љем ис -
тра жи ва њу сва ког од на ве де них, али и мно гих дру гих пи та ња. Међутим, тре -
нут но ћемо ова пи та ња оста ви ти по стра ни, како бис мо у ге не рич ком смис лу
ана ли зи ра ли за кон ска ре ше ња, у смис лу да ли об ез беђују по во љан ре гу ла тор -
ни оквир, или пред став ља ју огра ни ча ва јући фактор изградње дигиталног
система финансијског извештавања. 

При ме ра ради, важећи За кон о ра чу но во дству и ре ви зи ји у Црној Гори (За -
кон о рачуно во дству и ре ви зи ји, 2011), ко јим се уређују пи та ња при пре ме и
дос тав ља ња фи нан сиј ских извештаја, прописано је: 

Прав на лица дуж на су да дос тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је у па пир ној и
елек трон ској фор ми, на јкас ни је до 31. мар та текуће за пре тход ну го ди ну.

Прем да се за хте ва под но ше ње из веш та ја и у елек трон ској фор ми, није
пре ци зи ра но у ком фор ма ту се из веш та ји под но се. Услед тога, ин фор ма ци је су 
„за кљу ча не“ у јед но ди мен зи о нал ним пре зен та ци о ним фор ма ти ма (Еxcel,
Word, wеб фор ме, ске ни ра ни до ку мен ти, чврсте ко пи је и сл.), што оне мо гућава 
њи хо ву ефи кас ну раз ме ну и доводи до познатих проблема у доследности
података.

Такође, Пред лог за ко на о ра чу но во дству (Пред лог за кона о рачуно во -
дству, 2014) није дон eо но ви не у вези са дос тав ља њем фи нан сиј ских из веш -
та ја. У том смис лу пред ла же се, као и у важећем закону, да је: 

Прав но лице дуж но да дос тав ља фи нан сиј ске из веш та је и из веш тај ме -
наџ мен та у пи са ном и елек трон ском об ли ку орга ну упра ве над леж ном за по -
сло ве утврђива ња и на пла те по ре за на јкас ни је до 31. мар та текуће, за пре -
тход ну го ди ну.

Си ту а ци ја је слич на и када је реч о бли жем окру же њу. У при лог овој
тврдњи мо же мо на вес ти и чи ње ни цу да пред ло же на за кон ска ре ше ња у Ре -
пуб ли ци Срби ји, која су пред став ља ла при ли ку да се по бољ ша ју усло ви за
при ме ну но вих ди ги тал них стан дар да и учи не по чет ни ко ра ци у усва ја њу и
им пле мен та ци ји XBRL-а, за ко но да вац није усво јио. На и ме, у Пред ло гу за ко на
о ра чу но во дству из 2009. го ди не, у чла ну 8. про пи си ва но је да4: 

Ра чу но во дстве ном ис пра вом смат ра се и ис пра ва до би је на те ле ко му ни ка -
ци о ним пу тем, укљу чу јући и елек трон ску раз ме ну под а та ка између ра чу на ра у
скла ду са JUS, UN/EDIFACT, XML и XBRL стан дар ди ма, ко ји ма се ре гу ли ше раз ме -
на е лек трон ских до ку ме на та

Циљ овак вог пред ло га је да сви суб јек ти по сло ва ња са чи ња ва ју и раз ме -
њу ју фи нан сиј ске ис ка зе на јед но об ра зан стан дар ди зо ва ни на чин, који омо -
гућава транс па рен тно и упо ре ди во фи нан сиј ско из веш та ва ње и бољи увид у
фи нан сиј ско по сло ва ње, на ро чи то има јући у виду по тре бу за усаг ла ша ва њем
са општеп рих ваћеним гло бал ним стандардима и правилима међународних
регулаторних тела.
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Да ре зи ми ра мо, на кон раз мат ра ња За ко на о ра чу но во дству и ре ви зи ји и
пред ло же них из ме на, у делу који се од но си на елек трон ско из веш та ва ње и
под но ше ње из веш та ја, очиг лед но је да за ко но да вац и на ци о нал ни успос тав -
ља чи стан дар ди нису пре поз на ли по тре бу за стан дар ди зо ва њем фи нан сиј -
ског извештавања и у погледу размене информација. 

У том смис лу, миш ље ња смо да про фе си о нал не ра чу но во дстве не орга ни -
за ци је и ре гу ла тор на тела мо ра ју да пред узму низ ак тив нос ти са ци љем
утврђива ња окви ра за елек трон ско вођење по слов них књи га и сас тав ља ње
фи нан сиј ских из веш та ја, без об зи ра на то што се за кон не по зи ва на њега. Уос -
та лом, так ва ре ше ња су све за ступ ље ни ја у зем ља ма са развијеном ин фор ма -
ци о ном улогом рачуноводства.

Упо ре до са усаг ла ша ва њем на ци о нал ног за ко но да вства са општеп рих -
ваћеним међуна род ним стан дар ди ма и пра ви ли ма, тече и про цес унап ређења 
ре гу ла тор ног окви ра на на ци о нал ном ни воу. Због тога је од ве ли ког зна ча ја
да ре гу ла то ри ути чу на ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња суб је ка та које
ре гу ли шу и над зи ру. Ди ги та ли за ци ја фи нан сиј ског из веш та ва ња под ра зу ме -
ва да држа ва об ез бе ди ва љан ре гу ла тор ни ам би јент, који по ред оста лог под -
ра зу ме ва одређива ње над леж нос ти и одго вор нос ти свих учес ни ка у про це су
фи нан сиј ског из веш та ва ња, по чев од про фе си о нал них рачуновођа, под ра зу -
ме ва јући и ревизоре, као појединце, преко њихових фирми и нарочито про фе -
си о нал них организација. 

3.2 Про фе си о нал на ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва 
у функ ци ји ди ги та ли за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња

Про фе си о нал ну ра чу но во дстве ну ре гу ла ти ву чини скуп на ци о нал них
и међуна род них ра чу но во дстве них на че ла, стан дар да и етич ких ко дек са. Чи -
ње ни ца је да се све више зе ма ља и њи хо вих ре гу ла тор них тела опре де љу је за
дос лед ну при ме ну међуна род не про фе си о нал не регулативе у области
финансијског извештавања. 

Међутим, ква ли тет ни стан дар ди нису до вољ ни сами по себи. Оста је не ре -
шен ве ли ки про блем њи хо ве при ме не. Тре ба сав ла да ти број не пре пре ке, као
што су: пре ва зи ла же ње раз ли чи тих ра чу но во дстве них тра ди ци ја, унап -
ређење на чи на ин тер пре та ци је стан дар да, под и за ње ни воа об ра зо ва ња
професионалних рачуновођа и њихових организација. 

На првом мес ту је сва ка ко чи ње ни ца да би, по угле ду на свет ску прак су,
кључ ну уло гу у им пле мен та ци ји XBRL-а има ле про фе си о нал не орга ни за ци је,
као што и држа ва има зна чај ну уло гу, до но ше њем ре ле ван тне и ква ли тет не
за кон ске ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. Но, чини се да је не опход но да за ко но -
да вац пред узме још низ мера у вези са уређењем ин сти ту ци о нал ног ам би јен -
та за примену професионалне регулативе.

Такође, уочљив је не дос та так при ме не со фтвер ских и ин фор ма тич ких
стан дар да, што оне мо гућава им пле мен та ци ју на пред них тех но лош ких ре ше -
ња. У одређеном смис лу, ак ту ел на за кон ска ре ше ња пред став ља ју ко рак уна -
зад у смис лу стан дар ди за ци је ра чу но во дстве них со фтве ра који се про јек ту ју
и про из во де за по тре бе вођења по слов них књи га, сас тав ља ња и раз ме не фи -
нан сиј ских из веш та ја. У при лог овој тврдњи мо же мо на вес ти да је први Југос -
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ло вен ски ра чу но во дстве ни стан дард, који се ба вио ра чу но во дстве ним со -
фтве ром раз ви јен по чет ком 1993. го ди не, на осно ву овлашћења из чла на 4. За -
ко на о ра чу но во дству („Сл. лист СРЈ“, бр. 18/93), а у вези са чла ном 12. ис тог за -
ко на. На осно ву њега за по че те су ак тив нос ти стан дар ди за ци је ра чу но во -
дстве них со фтве ра, што је доп ри не ло озбиљ ном успе ху у про це су
пројектовања, производње примене и квалитета рачуноводственог софтвера
за потребе рачуноводственог обухватања података разних ентитета. 

Са ци љем усаг ла ша ва ња овог стан дар да са гло бал ним стан дар ди ма ове
врсте, За ко ном о ра чу но во дству („Сл. лист СРЈ“, 46/96) први пут је ре ви ди ран
ЈРС 33 – Ра чу но во дстве ни со фтвер и пре и ме но ван у ра чу но во дстве ни со -
фтвер ски стан дард РСС 33. Основ ни циљ до но ше ња овог стан дар да је даља
стан дар ди за ци ја ра чу но во дстве них со фтве ра који се про јек ту ју и про из во де
за по тре бе вођења по слов них књи га и сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја.
Ре зул тат по сто ја ња ових ра чу но во дстве ног стан дар да је огро ман у про це су
стан дар ди за ци је и про јек то ва ња и из ра де ра чу но во дстве них со фтве ра, чиме
су ство ре ни усло ви за при ме ну но вих ин фор ма тич ких тех но ло ги ја, а што је за
им пле мен та ци ју XBRL-а веома битно. 

Све ово ука зу је да су пре тход на за кон ска ре ше ња била ре фо рмска у вези са 
овим пи та њи ма, те да су пре поз на ла по тре бу за стан дар ди за ци јом ра чу но во -
дстве них со фтве ра, што је зна чај но у да љем про це су ди ги та ли за ци је ра чу но -
во дстве но-ин фор ма ци о них сис те ма и им пле мен та ци је XBRL стандарда.

Нај зад, важ но је ука за ти на не опход ност де ре гу ла ци је за кон ске у ко рист
про фе си о нал не ре гу ла ти ве, од но сно по тре бу да се про фе си о нал ној ре гу ла ти -
ви усту пи значајно мес то у ре гу ла ци ји. Једи но на тај на чин рас те рећују се за -
ко но дав на и управ на ини ци ја ти ва и омо гућава ју се струч на ре ше ња, без ути -
ца ја текуће држав не еко ном ске по ли ти ке. У том кон тек сту, важ но је истаћи да
зем ље са раз ви је ним тржиш ним еко но ми ја ма у на че лу сво јим за кон ским про -
пи си ма ве о ма мало уређују об ласт ра чу но во дства, пре пуш та јући то про фе си -
о нал ној ре гу ла ти ви и ве о ма ком пе тен тној ра чу но во дстве ној про фе си ји. Зем -
ље са мање раз ви је ном ра чу но во дстве ном тра ди ци јом и са знат ним ути ца јем
држа ве на све друш тве не сег мен те, об ласт ра чу но во дства и финансијског
извештавања уређују посебним законима, често и подзаконским прописима,
што још више усложњава њихов положај на глобалном тржишту.

Нема сум ње да испу ња ва ње ових за хте ва за ви си од ве ли ког бро ја фак то ра
од ко јих се неки од но се на про фе си ју, а дру ги на њено окру же ње. Рачуно во -
дстве ну и ре ви зор ску про фе си ју и ква ли тет услу га, као и њи хо ву стручност
тре ба ло би подићи на на јви ши ниво, ре гу ла ти вом која мора да пра ти све то и
омо гући под и за ње ква ли те та фи нан сиј ског извештавања на виши ниво у
односу на садашње стање.

3.3 Интер на ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва 
у функ ци ји ди ги та ли за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња

По ред об а ве зу јуће за кон ске и про фе си о нал не, укуп ну ра чу но во дстве ну
ре гу ла ти ву упот пу њу је још и ин тер на ре гу ла ти ва. Тре ба је по смат ра ти као
сег мент ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве, који је усме рен на кон кре ти за ци ју при -
ме не за кон ске и професионалне регулативе у одређеном ентитету. 
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Интер на ре гу ла ти ва има зна чај ну уло гу у про це су из град ње ра чу но во -
дстве но-ин фор ма ци о ног сис те ма сва ког по слов ног суб јек та, што има по се бан 
зна чај у кон тек сту ди ги та ли за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња и им пле мен -
та ци је XBRL стандарда. 

Има јући у виду да по сто јећа за кон ска ре ше ња не пред виђају упот ре бу
XBRL-а, ве о ма је важ но на који на чин ће ин тер ним ак ти ма бити уређено ра чу -
но во дстве но об ухва та ње и вођење по слов них књи га. На ро чи то је важ но не -
дос тат ке за кон ских ре ше ња над омес ти ти, у мери у ко јој је то могуће, ин тер -
ним ак ти ма. У скла ду са тим, ин тер ним ак ти ма тре ба ло би пред ви де ти
могућност доб ро вољ ног са чи ња ва ња и раз ме не по слов них ин фор ма ци ја по -
сре дством XBRL стандарда. 

На и ме, усво је на ин тер на ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва, у смис лу об а вез -
нос ти при ме не, рав ноп рав на је са за кон ском и про фе си о нал ном ре гу ла ти вом,
па пре ма томе по сто ји об а ве за њене по тпу не при ме не у ен ти те ту који је њен
до но си лац. Но, сва ка ко да ово пред став ља изнуђено и при вре ме но ре ше ње, у
си ту а ци ји у ко јој за ко но да вац не пре поз на је по тре бу за стан дар ди за ци јом фи -
нан сиј ског из веш та ва ња и у вези са раз ме ном фи нан сиј ских из веш та ја и ин -
фор ма ци ја. Са дру ге стра не, ова кав при ступ при ли ком усва ја ња XBRL-а био би
при лич но не уо би ча јен, има јући у виду да имплементацију овог стандарда
најчешће воде регулаторне агенције и национални доносиоци стандарда. 

По ред на ве де ног, за по тпу ни је саг ле да ва ње пер спек ти ве ди ги тал ног из -
веш та ва ња и им пле мен та ци је XBRL-а у Црној Гори и ре ги о ну, по треб но је
усме ри ти паж њу на још неколико питања, као што су: 
= инер тност ра чу но во дстве не про фе си је у смис лу при хва та ња по зи тив -

них но ви на у ра чу но во дству, из ван зва нич ног „глав ног“ ра чу но во дства;
= спрем ност на ци о нал них до но си ла ца стан дар да да при хва те по тре бу за

стан дар ди зо ва њем фи нан сиј ског из веш та ва ња у смис лу раз ме не ин -
фор ма ци ја;

= општи ниво по треб них спе ци ја лис тич ких, ра чу но во дстве них и ши рих
зна ња из об лас ти ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;

= не до вољ но из грађен ме наџ мент у на шим пред узећима и 
= не дос та так свес ти о зна ча ју XBRL-а. 

Прем да одго во ри на ова ко фо ку си ра не из а зо ве не могу бити јед нос тав ни,
озбиљ на за кљу чи ва ња за хте ва ју до дат ну ана ли зу сва ког од на ве де них, али и
других питања. 

Због тога, ана ли за коју смо спро ве ли ука зу је на то да по сто јеће ста ње у ра -
чу но во дстве ној про фе си ји, на ро чи то када је у пи та њу ин сти ту ци о нал но окру -
же ње, пред став ља сво је врсно огра ни че ње у смис лу ди ги та ли за ци је из веш та ва -
ња и им пле мен та ци је XBRL-а. Шта ви ше, у свет лу на ве де них ре зул та та, када је
реч о оспо соб ље нос ти ра чу но во дстве не про фе си је у вези са на ве де ним пи та -
њи ма, очиг лед но је да ре гу ла то ри, ра чу но вође и њи хо ве про фе си о нал не орга -
ни за ци је, које би тре ба ло да буду но си о ци про јек та, још увек не раз миш ља ју о
усва ја њу и им пле мен та ци ји XBRL стан дар да. Све ово на во ди на за кљу чак да,
уко ли ко се ова ко ста ње убрзо не про ме ни усва ја ње XBRL-а и уопште ди ги та ли -
за ци ја фи нан сиј ског из веш та ва ња и даље ће бити спо ра и ог ра ни че на. 
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Зак љу чак

На по чет ку но вог ми ле ни ју ма фи нан сиј ско из веш та ва ње пред став ља суп -
тил ну ме ша ви ну ста рог и но вог. Све чешће се по став ља пи та ње адек ват нос ти
при ме не кон вен ци о нал ног сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња у ери ди ги та -
ли за ци је по сло ва ња. У том смис лу, раз мат ра ња о могућнос ти им пле мен та ци је 
XBRL стан дар да и уло зи ра чу но во дстве не про фе си је у функ ци ји унап ређења
ква ли те та ди ги талног фи нан сиј ског из веш та ва ња, остав ља ју могућност
извођења сле дећих за кљу ча ка:
1. Кон вен ци о нал ни сис тем фи нан сиј ског из веш та ва ња, под ути ца јем

гло ба ли за ци је при вређива ња и ин тер на ци о на ли за ци је по сло ва ња,
раз во ја ин фор ма ци о них тех но ло ги ја као и још увек при сут не еко ном -
ске кри зе, није у могућнос ти да на адек ва тан на чин одго во ри на из а -
зо ве но вог по слов ног окру же ња;

2. Са дру ге стра не, раз вој ко му ни ка ци о них и ин фор ма ци о них тех но ло -
ги ја омо гућио је из меш та ње фи нан сиј ског из веш та ва ња на ин тер нет,
тј. раз вој ди ги тал ног фи нан сиј ског из веш та ва ња. Зах ва љу јући томе,
да нас су по слов не ин фор ма ци је дос туп не сва ком, на било ком мес ту и
у било које вре ме. У ту сврху да нас се углав ном ко рис ти међуна род ни
стан дард за раз ме ну по слов них ин фор ма ци ја – XBRL;

3. Са дру ге стра не, прак са по ка зу је да ко рист не до ла зи сама – од но сно,
по сто је и из вес ни ри зи ци по ве за ни са ди ги та ли за ци јом из веш та ва -
ња, али и ри зи ци иг но ри са ња ин фор ма циј ске ре во лу ци је која је
транс фор ми са ла прак тич но сва ки об лик и ас пект по сло ва ња на пла -
не ти, који су по тен ци јал но још већи. У том смис лу не опход но је пра -
вов ре ме но саг ле да ти трен до ве, по ја ве и про ме не у ра чу но во дстве ној
прак си. Мар фи јев за кон о томе каже: „Ко ли чи на енер ги је по треб на за
ис прав ља ње кри вог сме ра ге о мет риј ски се повећава са вре ме ном“.
Зато је не опход но одмах одаб ра ти пра ви смер, а тако чине да ле ко ви -
де и ви зи ја ма усме ре не орга ни за ци је;

4. Увођење XBRL стан дар да, као и општа ди ги та ли за ци ја фи нан сиј ског
из веш та ва ња, ис по љи ла би се низ ом по слов них и друш тве них пред -
нос ти, о ко ји ма је већ било речи. Међутим, сре диш ње пи та ње раз мат -
ра не про бле ма ти ке пред став ља чи ње ни ца да по тре ба за усва ја њем
XBRL још није за жи ве ла у Црној Гори и ре ги о ну. Миш ље ња смо да би
нова за кон ска ре ше ња тре ба ло да пре поз на ју и де фи ни шу гло бал не
трен до ве стан дар ди за ци је пре но са и раз ме не по слов них ин фор ма ци -
ја, у кон тек сту ува жа ва ња укуп не међуна род не про фе си о нал не и за -
кон ске ре гу ла ти ве. Исто тако, по треб не су про ме не фи ло зо фи је
ра чу но вођа, по треб на су нова зна ња и веш ти не, на ро чи то из об лас ти
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Про фе си о нал ним ра чу но вођама по тре -
бан је шири, гло бал но-уни фор ман по глед за раз уме ва ње стал них про -
ме на, на ро чи то оних које по ти чу од раз во ја и им пле мен та ци је
ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. У том про це су, од
сав ре ме ног ра чу но вође за хте ва ју се до дат не ком пе тен тнос ти, скло -
нос ти ка ино ва тив нос ти и про ме на ма; 
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5. Мада је теш ко по тпу но си гур но пред ви де ти на који на чин ће ди ги тал -
но фи нан сиј ско из веш та ва ње из гле да ти у будућнос ти и која ће бити
уло га XBRL-а, ак ту ел но ста ње и сав ре ме не тен ден ци је ука зу ју да би
сви у ра чу но во дстве ној ин дус три ји тре ба ло да ко рис те XBRL, свес ни
пред нос ти које до но си, или пак из раз ло га што не по сто је дос туп не
ал тер на ти ве. По све му судећи, у овом пе ри о ду зна чај них и убрза них
про ме на у фи нансиј ском из веш та ва њу, ра чу но во дстве на за јед ни ца у
Црној Гори и ре ги о ну сврста ва се у ову дру гу гру пу ко рис ни ка.
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др Љи ља на
БОНИЋ*

До ме ти и пер спек ти ве
ин тер ног над зо ра у јав ном

сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји

Ре зи ме

Интер ни над зор (ин тер не кон тро ле и ин тер на ре ви зи ја) у јав ном сек то ру у Ре -
пуб ли ци Срби ји за сно ван је на кон цеп ту Интер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав -
ном сек то ру (PIFC), који је из гра ди ла Европ ска ко ми си ја и пре по ру чу је га зем ља -
ма које се укљу чу ју у про цес при дру жи ва ња ЕУ. Мада ин тер ни над зор у јав ном
сек то ру код нас пра ти мо дел PIFC сис те ма, још увек није на за до во ља ва јућем
ни воу, јер није успос тав љен у свим суб јек ти ма јав ног сек то ра, а тамо где по -
сто ји није до вољ но ефи ка сан. Са циљем ње го вог унап ређења тре ба об ез бе ди ти
ја ча ње свих ком по нен ти PIFC сис те ма у суб јек ти ма јав ног сек то ра, не прес та -
ну еду ка ци ју кад ро ва, бољу са рад њу са ДРИ, ек стер ну кон тро лу ква ли те та
рада ин тер не ре ви зи је и осла ња ње на дос тиг нућа доб ре прак се ин тер ног над зо -
ра у раз ви је ним зем ља ма.

Кључ не речи: ин тер не кон тро ле, ин тер на ре ви зи ја, цен трал на је ди ни ца за
хар мо ни за ци ју, јав ни сек тор.

Увод
Јавни сек тор је део на ци о нал не еко но ми је који се при мар но бави пру жа -

њем услу га од јав ног зна ча ја. Обух ва та општи ниво држа ве -  све суб јек те који
су одго вор ни за пру жа ње пре теж но не тржиш них услу га и пре рас по де лу до -

УДК 336.148(497.11)
657.631.6(497.11)

Прег лед ни на учни рад

*) Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у Нишу, e-mail: boniclj@gmail.com
Прим ље но: 15.03.2016. Прих ваћено: 04.04.2016.

Ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња
у јав ном сек то ру



хот ка и бо га тства на свим ни во и ма држа ве. Општи ниво држа ве об ухва та све
ко рис ни ке бу џет ских сред ста ва на ци о нал не влас ти, ре ги о нал не упра ве и ло -
кал них са мо уп ра ва, ван бу џет ске фон до ве, фон до ве об а вез ног со ци јал ног оси -
гу ра ња, као и јав на пред узећа и суб јек те под кон тро лом раз ли чи тих ни воа
влас ти који се при мар но баве ко мер ци јал ним ак тив нос ти ма1. Реч је о ак тив -
нос ти ма (као што су очу ва ње јав ног реда и мира, об ра зо ва ње, здра встве на и
со ци јал на за шти та) које ини ци ра и ре а ли зу је држа ва како би се за до во љи ле
све по тре бе грађана које по при ро ди ства ри не може да об ез бе ди при ват ни
сек тор. Праћење из врше ња по ве ре них над леж нос ти, праћење на чи на и ефи -
кас нос ти из врше ња де фи ни са них по сло ва и за да та ка, овлашћења и одго вор -
нос ти при по трош њи опре де ље них сред ста ва, као и унап ређење по сло ва ња
суб је ка та у јав ном сек то ру у ин те ре су је не само ру ко во ди ла ца ових суб је ка та,
већ и држа ве која их оснива и финансира.

Држа ва је пре ма за ко ну об а вез на да се бави за шти том и очу ва њем људ -
ских пра ва и сло бо да, које се за сни ва ју на вла да ви ни пра ва и јед на кос ти сва -
ког по је дин ца (пра во на без бед ност, си гур ност, људ ска сло бо да, здра встве на
и со ци јал на за шти та, об ра зо ва ње, за шти та жи вот не сре ди не, прав на помоћ и
др.). Оба ве за држа ве се прак тич но спро во ди осни ва њем по себ них по слов них
суб је ка та ко ји ма се де ле ги ра ју над леж нос ти из об лас ти из врше ња по ве ре них
по сло ва. Ти по сло ви пред мет су ин тер ног над зо ра (ин тер не кон тро ле и ин -
тер не ре ви зи је), као и ек стер не ре ви зи је са ци љем за шти те ста бил нос ти њи -
хо вог функ ци о ни са ња и об ез беђења за шти те пра ва грађана, у скла ду са на че -
ли ма функ ци о ни са ња савремене државе.

Овај рад се бави ин тер ним над зо ром у Ре пуб ли ци Срби ји, који је за сно ван
на кон цеп ту Интер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру (PIFC2), до ме ти -
ма ње го вог раз во ја, сла бос ти ма у функ ци о ни са њу и да ва њем пре по ру ка за
ње го во ефи кас ни је де ло ва ње. Такође, у раду је дат при каз дос тиг ну тог ни воа
и тен ден ци ја раз во ја ин тер ног над зо ра у зем ља ма ЕУ и на шег окру же ња са ци -
љем сагледавања могућности унапређења нашег система интерног надзора.

1. Интер на кон тро ла и ин тер на ре ви зи ја као ком по нен те 
ин тер ног над зо ра у јав ном сек то ру 

Има јући у виду пре све га опас ност од не е фи кас ног функ ци о ни са ња јав ног
сек то ра за друш тво и друш тве ну за јед ни цу, оправ да но је ин сис ти ра ње не
само држа ве, већ и струч не јав нос ти на „дос лед ном спро вођењу управ љач ке
одго вор нос ти и раз во ју уло ге ру ко во ди ла ца и ра чу но вођа“3. То се између
оста лог оства ру је и успос тав ља њем и спро вођењем ин тер ног над зо ра у
јавном сектору (интерних контрола и интерне ревизије). 
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Интер ни над зор (ин тер не кон тро ле и ин тер на ре ви зи ја) у суб јек ти ма
јав ног сек то ра тре ба да по мог не и пру жи под ршку унап ређењу управ љач ке 
функ ци је. Пре ма за хте ву друш тве но одго вор не и еко ном ски оправ да не по -
трош ње јав них сред ста ва,  то се спро во ди на два ни воа, као4:
= унап ређење сис те ма управ ља ња тј. рас по ла га ње јав ним ре сур си ма у

функ ци ји из врше ња за кон ских или уго во ре них об а ве за/по сло ва. Овај
вид унап ређења усме рен је на ефек тив ност по сло ва ња, у смис лу из бо ра
пра вих одлу ка у окви ри ма по ве ре них, од но сно пре не тих над леж нос ти
од јав ног зна ча ја;

= унап ређење опе ра тив ног де ло ва ња тј. ко ришћење и/или тро ше ње
рас по ло жи вих сред ста ва ради ре а ли за ци је пла ном пред виђених ефе ка -
та тј. ци ље ва. То су унап ређења која се од но се на ра ци о на ли за ци ју и
уште де у тро ше њу рас по ло жи вих сред ста ва уз ува жа ва ње де фи ни са не
на ме не, ви си не и ди на ми ке по трош ње, а у скла ду са могућнос ти ма бу џе -
та и за шти том при нци па лик вид нос ти.

И је дан и дру ги ас пект по слов них унап ређења тре ба да об ез бе де си гур -
ност функ ци о ни са ња јав ног сек то ра. То се, ува жа ва јући спе ци фич нос ти функ -
ци о ни са ња овог сек то ра, ис по ља ва кроз за шти ту трај нос ти по сло ва ња (going
concern principle), као и очу ва ња на мен ског тро ше ња пре тход но опре де ље -
них сред ста ва (при нцип бу џет ског финансирања).

Такође, ин тер ни над зор у суб јек ти ма јав ног сек то ра тре ба да доп ри не се
управ ља њу ри зи ци ма. Ри зик пред став ља ве ро ват ноћу да ће се де си ти
одређени догађај, који би мо гао има ти не га ти ван ути цај на оства ри ва ње ци -
ље ва орга ни за ци је5. Иза зов за ру ко во дство је да иден ти фи ку је ри зи ке, про це -
ни ве ро ват ноћу њи хо вог на стан ка, про це ни њи хов ути цај на ци ље ве суб јек та
јав ног сек то ра и одлу чи на који начин треба деловати на њих како би се свели
на прихватљив ниво.

Ри зи ци у суб јек ти ма јав ног сек то ра на јчешће се јав ља ју као: зло у пот ре ба
фи нан сиј ских, кад ров ских и тех нич ких ре сур са; не и зврша ва ње одлу ка ве за -
них за бу џет ску по ли ти ку и дру гих одлу ка на ре гу ла ран и де лот во ран на чин;
мал вер за ци је и греш ке; не одго ва ра јућа ра чу но во дстве на еви ден ци ја; не пру -
жа ње бла гов ре ме них и по узда них ин фор ма ци ја о управ ља њу фи нан си ја ма и
ре сур си ма6. Управ ља ње ри зи ци ма пред став ља про цес иден ти фи ко ва ња, про -
це не и кон тро ле ри зи ка са ци љем да се у раз умној мери об ез бе ди уве ре ност у
по гле ду оства ри ва ња ци ље ва орга ни за ци је7. 

Интер ни над зор (ин тер не кон тро ле и ин тер на ре ви зи ја) у јав ном сек то ру
тре ба да доп ри не се бо љем управ ља њу ри зи ци ма. Сис тем ин тер не кон тро -
ле успос тав љен од стра не ру ко во дства тре ба да об ез бе ди да ру ко во дство себе
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„Служ бе ни глас ник РС“, бр. 99/2011. и 106/2013.



за шти ти од не прих ват љи вих ри зи ка који би спре чи ли орга ни за ци ју у по сти -
за њу ци ље ва. Интер на кон тро ла у јав ном сек то ру је орга ни за ци ја по ли ти ка и
про це ду ра које тре ба да об ез бе де да се вла ди ни про гра ми из врше и по стиг ну
пла ни ра ни ре зул та ти, да ре сур си који се ко рис те при из врше њу про гра ма
буду у скла ду са на ве де ним ци ље ви ма и за да ци ма, да вла ди ни про гра ми буду
за штићени од не де лот вор ног ко ришћења ре сур са, мал вер за ци ја и по греш ног
управ ља ња и да се бла гов ре ме но и по узда но из веш та ва о ин фор ма ци ја ма не -
опход ним за до но ше ње одлу ка8.

Кон тро ле мо ра ју бити доб ро фо ку си ра не и ква ли тет не, а ко рис ти од њих у 
сма ње њу ри зи ка мо ра ју бити веће од њихових трошкова.

Интер на ре ви зи ја пред став ља под ршку врху упра ве са ци љем об ез -
беђења адек ват ног управ ља ња. „Интер на ре ви зи ја је не за вис на, об јек тив на и
са ве то дав на ак тив ност осмиш ље на да дода вред ност и по бољ ша функ ци о ни -
са ње орга ни за ци је. Интер на ре ви зи ја по ма же орга ни за ци ји да оства ри по -
став ље не ци ље ве пу тем сис те ма тич ног и дис цип ли но ва ног при сту па ко јим се 
оце њу је и по бољ ша ва ефи кас ност: управ ља ња ри зи ци ма, ин тер не кон тро ле и
про це са управ ља ња.“9

На осно ву об јек тив ног пре гле да до ка за ин тер на ре ви зи ја об ез беђује уве -
ра ва ње о адек ват нос ти и функ ци о ни са њу по сто јећих про це са управ ља ња ри -
зи ком, ин тер не кон тро ле и управ ља ња суб јек том, тј. да ли ови про це си функ -
ци о ни шу на пред виђен на чин и омо гућују оства ре ње ци ље ва суб јек та. Такође
пру жа са ве то дав не услу ге које се сас то је од пре по ру ка, смер ни ца, об уке,
помоћи и дру гих услу га у циљу повећања вред нос ти и по бољ ша ња про це са
управ ља ња суб јек том, управ ља ња ри зи ци ма и ин тер не кон тро ле10.

На че ло пре ма коме ин тер на ре ви зи ја и ли ниј ски пре тпос тав ље ни не врше 
исту ак тив ност ис пи ти ва ња, већ ин тер на ре ви зи ја про ве ра ва функ ци о нал -
ност кон тро ла зове се „single audit principle“ и има уло гу да спре чи дуп ло ис -
пи ти ва ње, будући да је ин тер на ре ви зи ја про цес но не за вис на у од но су на про -
це се орга ни за ци о них је ди ни ца који су пред мет ис пи ти ва ња. Ова про цес на
раз дво је ност основ је за об јек тив ни пре глед11.

Јако нор ма тив но усме ре ње управ ља ња ри зи ком хи је рар хиј ске држа ве
при род но ути че на то да се ин тер на кон тро ла и ин тер на ре ви зи ја на јпре баве
ис пи ти ва њем по што ва ња про пи са. Оту да оно што је прав но пре поз на то и ре -
гу ли са но као ри зик пре вас ход но постаје предмет њиховог испитивања.
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8) Allen, R., Tommasi, D. (2001) Managing Public Expenditure. Paris: Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), стр. 262.

9) www.theiia.org [25.02.2016.]
10) Пре ма чла ну 82 За ко на о бу џет ском сис те му Ре пуб ли ке Срби је, „Сл. глас ник РС“, бр. 54/2009,

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013.
11) Беке – Три ву нац, Ј., Ста но је вић, Љ. (2009) Уло га ре ви зи је у управ ља њу орга ни за ци јом у јав ном сек -

то ру, Ива њи ца: Удру же ње ин тер них ре ви зо ра Срби је, стр. 14-15.



2. Ре гу ла тор ни оквир, спе ци фич нос ти орга ни зо ва ња 
и де лат ност ин тер ног над зо ра у јав ном сек то ру у Срби ји 

Пред држа ве, по тен ци јал не кан ди да те у про це су при дру жи ва ња ЕУ, по -
став ље ни су број ни за хте ви чије ис пу ња ва ње је услов да би држа ва-кан ди дат
била при мље на у ЕУ. Међу број ним за хте ви ма који се од но се на сис тем јав них
фи нан си ја и јав ни сек тор, у окви ру пре го ва рач ког по глав ља 3212 на ла зи се и
за хтев за успос тав ља њем Интер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то -
ру (PIFC)13. PIFC кон цепт, који је раз ви ла Европ ска ко ми си ја, под ра зу ме ва
успос тав ља ње ефи кас ног кон трол ног сис те ма који тре ба да омо гући за шти ту
и пра вил ну упот ре бу јав них сред ста ва од стра не суб је ка та у јав ном сек то ру.
Овај кон цепт под ра зу ме ва успос тав ља ње: фи нан сиј ског управ ља ња и кон -
тро ле, ин тер не ре ви зи је и Цен трал не је ди ни це за хар мо ни за ци ју. Наша
зем ља је от по че ла са ње го вом из град њом усва ја њем Стра те ги је раз во ја ин -
тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји још 2009.
године.

Ина че, ре фор ма ин тер не кон тро ле и ин тер не ре ви зи је у јав ном сек то ру у
Ре пуб ли ци Срби ји за по че та је 2002. го ди не, усва ја њем За ко на о бу џет ском
сис те му14 и до но ше њем низа подзаконских аката. 

Успос тав ље на је ex-ante кон тро ла која се об ав ља код ко рис ни ка јав них
сред ста ва и цен тра ли зо ва но у Упра ви за тре зор при Ми нис та рству фи нан си ја. 
Код ко рис ни ка јав них сред ста ва ex-ante кон тро ла врши се у окви ру фи нан сиј -
ске служ бе, а за ко ни тост пре узе тих об а ве за и плаћања по тврђује се двос тру -
ким по тпи сом. Код по је ди них ди рек тних ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва
орга ни зо ва не су служ бе ин тер не кон тро ле које, не за вис но од фи нан сиј ске
служ бе, има ју за да так ex-ante контроле законитости и исправности
преузимања обавеза и плаћања. 

Такође, успос тав ље на је и ex-post кон тро ла, коју врше Бу џет ска ин спек ци -
ја Ми нис та рства фи нан си ја, са над леж ношћу над це ло куп ним јав ним сек то -
ром и служ бе ин тер не кон тро ле орга ни зо ва не код по је ди них ди рек тних ко -
рис ни ка бу џет ских сред ста ва, које врше ex-post кон тро лу код ди рек тних и
ин ди рек тних ко рис ни ка из њи хо ве над леж нос ти. Интер на ре ви зи ја успос тав -
ље на је на цен трал ном ни воу у Ми нис та рству финансија, са задатком
обављања интерне ревизије у јавном сектору.

Изме на ма и до пу на ма За ко на о бу џет ском сис те му из октоб ра 2006. го ди -
не про пи са на је об а ве за ко рис ни ка јав них сред ста ва да успос та ве одго ва ра -
јуће сис те ме ин тер не кон тро ле, да се успос та ви орга ни за ци о но и функ ци о -
нал но не за вис на де цен тра ли зо ва на ин тер на ре ви зи ја и об ез бе ди хар мо ни за -
ци ја ме то до ло ги је и стан дар да за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу и ин -
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12) http://euinfo.rs/files/Publikacije-srp/35_koraka_za_web.pdf, Пре го ва рач ко по глав ље 32 – Фи нан -
сиј ски над зор, от во ре но  14. де цем бра 2015, об ухва та че ти ри глав не об лас ти: ин тер не фи нан сиј -
ске кон тро ле у јав ном сек то ру (PIFC), ек стер ну ре ви зи ју, за шти ту фи нан сиј ских ин те ре са ЕУ и
за шти ту евра од фал си фи ко ва ња. Ина че, по глав ље 32 јед но је од укуп но 35 по глав ља која зем ља
кан ди дат за при јем у ЕУ мора да ис пу ни пре при је ма.

13) Public Internal Financial Control
14) „Сл. глас ник РС“, бр. 9/2002. и 87/2002.



тер ну ре ви зи ју у јав ном сектору, формирањем Централне јединице за хар мо -
ни за ци ју у Министарству финансија. 

За коном о бу џет ском сис те му15 пред виђено је који ко рис ни ци јав них
сред ста ва у Ре пуб ли ци Срби ји има ју об а ве зу да успос та ве сис тем фи нан сиј -
ског управ ља ња и кон тро ле и уве ду сис тем ин тер не ре ви зи је. Под за кон ским
ак ти ма бли же су про пи са ни на чин увођења и основ на пра ви ла функ ци о ни са -
ња ин тер не кон тро ле и ин тер не ревизије у јавном сектору. Најзначајнија су
следећа:
= Стра те ги ја раз во ја ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то -

ру у Ре пуб ли ци Срби ји16, 
= Пра вил ник о за јед нич ким кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма за успос -

тав ља ње и функ ци о ни са ње сис те ма фи нан сиј ског управ ља ња и
кон тро ле у јав ном сек то ру17,

= Пра вил ник о за јед нич ким осно ва ма, кри те ри ју ми ма и за да ци ма за
рад фи нан сиј ске служ бе ди рек тног ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва18, 

= Пра вил ник о на чи ну при пре ме, сас тав ља ња и под но ше ња фи нан сиј -
ских из веш та ја ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва и ко рис ни ка сред -
ста ва орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња19,

= Пра вил ник о за јед нич ким кри те ри ју ми ма за орга ни зо ва ње и стан -
дар ди ма и ме то до лош ким упу тстви ма за по сту па ње ин тер не ре -
ви зи је у јав ном сек то ру20 ,

= При руч ник за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу,
= При руч ник за ин тер ну ре ви зи ју.

 Про фе си о нал ну ре гу ла ти ву за функ ци о ни са ње ин тер них кон тро ла и ин -
тер не ре ви зи је у  Ре пуб ли ци Срби ји чине:21

= Међуна род ни стан дар ди про фе си о нал не прак се ин тер не ре ви зи је
које је об ја вио Међуна род ни ин сти тут интерних ревизора;

= INTOSAI смер ни це за стан дар де ин тер не кон тро ле у јав ном сек то ру 
(INTOSAI Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector),
који об ухва та ју и ин тег ри са ни оквир ин тер не кон тро ле који је де фи ни -
са ла Ко ми си ја спон зор ских орга ни за ци ја – COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 

Срби ја је је ди на зем ља у ре ги о ну која пи та ња ин тер не кон тро ле и ин тер не 
ре ви зи је није уре ди ла по себ ним за ко ном, већ само За ко ном о бу џет ском сис -
те му и под за кон ским ак ти ма. С тим у вези, не опход но је кон ти ну и ра но унап -
ређива ње за ко но дав ног окви ра кроз усва ја ње по себ ног за ко на ко јим ће на

300  Ра чу но во дство 1/2016

15) „Сл. глас ник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013. – испр. и
108/2013.

16) „Сл. глас ник РС“, бр. 61/2009. и 23/2013.
17) „Сл. глас ник РС“, бр. 99/2011. и 106/2013.
18) „Сл. глас ник РС“,, бр.123/03
19) „Сл. глас ник РС“, бр. 51/07 и 14/08
20) „Сл. глас ник РС“, бр. 99/2011. и 106/2013.
21) Стра теш ки план ОИРС за пе ри од 2012-2016. го ди на (2011), Удру же ње овлашћених ин тер них ре -

ви зо ра Срби је у јав ном сек то ру, Бе ог рад, стр. 5.



сис те ма ти чан на чин бити де фи ни са на пра ви ла, при нци пи и по ступ ци де ло ва -
ња ин тер не кон тро ле и ин тер не ре ви зи је у јав ном сек то ру. У свет лу ев роп -
ских ин тег ра ци ја и при сту па ња Срби је ЕУ, нови За кон о ин тер ној кон тро ли и
ин тер ној ре ви зи ји тре ба да буде усклађен како са Међуна род но при хваћеним
стан дар ди ма, тако и са прав ним сис те мом ЕУ, те стру ком и на јбо љом прак сом
у зем љи и инос тра нству.

Интер ну фи нан сиј ску кон тро лу у јав ном сек то ру код нас чине три основ на 
еле мен та 22:
1. фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла, 
2. функ ци о нал но не за вис на ин тер на ре ви зи ја и
3. цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју и ко ор ди на ци ју сис те ма

фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ме то до ло ги ја ин тер не
ре ви зи је.

Фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла пред став ља ју це ло ку пан сис тем
фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских кон тро ла, укљу чу јући орга ни за ци о ну струк -
ту ру, ме то де и про це ду ре не само фи нан сиј ских сис те ма, већ и опе ра тив них и
стра теш ких сис те ма суб је ка та у јав ном сек то ру. Ове кон тро ле, кроз управ ља -
ње ри зи ци ма, у раз умној мери пру жа ју уве ре ње да ће се оства ри ти ци ље ви
орга ни за ци је на пра ви лан, еко но ми чан, ефи ка сан и ефек ти ван на чин, кроз23: 
1. по сло ва ње у скла ду са про пи си ма, унут раш њим ак ти ма и уго во ри ма;
2. по тпу ност, ре ал ност и ин тег ри тет фи нан сиј ских и по слов них из веш та ја;
3. доб ро фи нан сиј ско управ ља ње;
4. за шти ту сред ста ва и ин фор ма ци ја.

Сис тем за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу успос тав ља се у свим орга -
ни за ци о ним је ди ни ца ма јав ног сек то ра и на свим ни во и ма уну тар орга ни за -
ци је, без об зи ра на њену ве ли чи ну и број за пос ле них, а спро во де га ру ко во ди -
о ци и сви за пос ле ни. Сис тем об ухва та сва јав на средства, укључујући и сре дс -
тва Европске уније. 

Ко ра ци за успос тав ља ње, спро вођење и раз вој сис те ма за фи нан сиј ско
управ ља ње и кон тро лу24 су: орга ни зо ва ње про це са; при пре ма ак ци о ног пла -
на; ви зи ја, ми си ја и ци ље ви; утврђива ње и гра фич ки при каз по слов них про це -
са; при пре ма сис тем ске до ку мен та ци је; про це на и управ ља ње ри зи ци ма; про -
це на ком по нен ти ин тер не кон тро ле – са мо о це њи ва ње; ана ли за спро ве де них
кон тро ла; ана ли за по сто јећих и оче ки ва них кон тро ла; при пре ма ак ци о них
пла но ва – ко рек тив не рад ње; сас тав ља ње су мар них из веш та ја о интерним
кон тро ла ма и годишњи извештај о интерним контролама централној је ди ни -
ци за хармонизацију.
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22) Стра те ги ја раз во ја ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји, „Сл.
глас ник РС“, бр. 61/2009. и 23/2013.

23) Пре ма чла ну 3. Пра вил ни ка о за јед нич ким кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма за успос тав ља ње,
функ ци о ни са ње и из веш та ва ње о сис те му фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле у јав ном сек то -
ру, „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 99/2011. и 106/2013.

24) Извор:http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/fuk/Sxema%20uspostavljanja%20sistema%20F
UK.pdf [8.03.2016]



За успос тав ља ње, одржа ва ње и унап ређење сис те ма фи нан сиј ског управ -
ља ња и кон тро ле одго во ран је ру ко во ди лац ко рис ни ка јав них сред ста ва. По -
је ди не одго вор нос ти ру ко во ди лац ко рис ни ка јав них сред ста ва може пре не ти
на дру га лица у окви ру ко рис ни ка јав них сред ста ва ко јим ру ко во ди, ако за ко -
ном или дру гим про пи сом није дру га чи је одређено. Пре но ше њем одго вор нос -
ти не ис кљу чу је се одго вор ност ру ко во ди о ца ко рис ни ка јав них сред ста ва. Ру -
ко во ди о ци унут раш њих орга ни за ци о них је ди ни ца ко рис ни ка јав них сред ста -
ва одго вор ни су ру ко во ди о цу ко рис ни ка јав них сред ста ва за активности
финансијског управљања и контроле које успостављају у организационим
јединицама којима руководе. 

Ру ко во ди лац ко рис ни ка јав них сред ста ва из веш та ва ми нис тра фи нан си ја 
о адек ват нос ти и функ ци о ни са њу успос тав ље ног сис те ма фи нан сиј ског
управ ља ња и кон тро ле до 31. мар та текуће го ди не за пре тход ну го ди ну, под -
но ше њем одго во ра на упит ник који припрема Централна јединица за
хармонизацију.

Фун кци о нал но не за вис на ин тер на ре ви зи ја у јав ном сек то ру се по -
смат ра као функ ци ја која врши не за вис ну, струч ну и сис те мат ску про це ну
сис те ма фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ла, што про дра зу ме ва ре ви ди ра -
ње свих функ ци ја и про це са по сло ва ња и успос тав ље них кон тро ла. Она об јек -
тив но при куп ља, про ве ра ва, ана ли зи ра, про це њу је ин фор ма ци је и сас тав ља
из веш та је за ру ко во дство, на осно ву ко јих оно до но си одлу ке. У сре диш ту
паж ње ин тер не ре ви зи је на ла зе се оце на и про ве ра функ ци о ни са ња система
интерне контроле, који се спроводи коришћењем програма ревизије за с но ва -
них на ризику.

Интер ну ре ви зи ју ко рис ни ци јав них сред ста ва у Ре пуб ли ци Срби ји могу
успос та ви ти на је дан од сле дећих на чи на25:
= орга ни зо ва њем по себ не, функ ци о нал но не за вис не орга ни за ци о не је ди -

ни це за ин тер ну ре ви зи ју у окви ру ко рис ни ка јав них сред ста ва, која не -
пос ред но об а веш та ва ру ко во ди о ца корисника јавних средстава;

= орга ни зо ва њем за јед нич ке је ди ни це за ин тер ну ре ви зи ју на пред лог два
или више ко рис ни ка јав них сред ста ва, уз пре тход ну саг лас ност Цен трал -
не јединице за хармонизацију;

= об ав ља њем ин тер не ре ви зи је од стра не је ди ни це ин тер не ре ви зи је дру -
гог ко рис ни ка јав них сред ста ва, на осно ву спо ра зу ма, уз пре тход ну саг -
лас ност Цен трал не јединице за хармонизацију.

Једи ни ца за ин тер ну ре ви зи ју не може има ти мање од три ин тер на ре ви -
зо ра, од ко јих је је дан ру ко во ди лац те је ди ни це. Интер ним општим ак том ко -
рис ник јав них сред ста ва одређује број ин тер них ре ви зо ра, на осно ву про це не
ри зи ка, об и ма и сло же нос ти по слов них про це са, об и ма сред ста ва ко ји ма рас -
по ла же и бро ја за пос ле них. Код ко рис ни ка јав них сред ста ва који има ју више
од 250 за пос ле них успос тав ља се по себ на, функ ци о нал но не за вис на, орга ни -
за ци о на је ди ни ца за ин тер ну ревизију. 
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25)  Пре ма чла ну 3. Пра вил ни ка о за јед нич ким кри те ри ју ми ма за орга ни зо ва ње и стан дар ди ма и ме -
то до лош ким упу тстви ма за по сту па ње и из веш та ва ње ин тер не ре ви зи је у јав ном сек то ру,
„Служ бе ни глас ник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013.



Такође, ди рек тни ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва26 Ре пуб ли ке Срби је
који у сво јој над леж нос ти има ју ин ди рек тне27 ко рис ни ке бу џет ских сред ста ва 
осни ва ју по себ ну функ ци о нал но не за вис ну орга ни за ци о ну је ди ни цу за ин -
тер ну ре ви зи ју. Код ин ди рек тних ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва Ре пуб ли ке
Срби је, било да су успос та ви ли ин тер ну ре ви зи ју или не, по сло ве ин тер не ре -
ви зи је може да врши је ди ни ца за ин тер ну ре ви зи ју надлежног директног
корисника буџетских средстава, у складу са сопственим планом рада. 

Про цес ин тер не ре ви зи је сад ржи сле деће ета пе: пла ни ра ње ре ви зор ског
за дат ка, врше ње про ве ра, из веш та ва ње и праћење ак тив нос ти при ме не да -
тих пре по ру ка. Услу ге уве ра ва ња пру жа ју се на осно ву об ав ља ња ре ви зи је
усаг ла ше нос ти, фи нан сиј ске ре ви зи је, ре ви зи је успеш нос ти, ре ви зи је сис те -
ма ин фор ма ци ја, ре ви зи је ин фор ма ци о них тех но ло ги ја или ком би на ци је на -
ве де них ти по ва ре ви зи ја28.

Ру ко во ди лац ин тер не ре ви зи је об а ве зан је да сарађује и усклађује рад са
ек стер ном ревизијом.

Оце на ква ли те та рада је ди ни це за ин тер ну ре ви зи ју врши се ин тер ним и
ек стер ним оце њи ва њем. Интер но оце њи ва ње спро во ди ру ко во ди лац ин тер -
не ре ви зи је стал ним пре гле ди ма извођења ак тив нос ти ре ви зи је и пе ри о дич -
ним пре гле ди ма - са мо о це њи ва њем. Ру ко во ди лац ин тер не ре ви зи је утврђује
про грам за оце ну ква ли те та рада је ди ни це за ин тер ну ре ви зи ју на осно ву
инструк ци ја за оце ну ква ли те та које при пре ма Цен трал на је ди ни ца за хар мо -
ни за ци ју. Еле мен те про гра ма за оце ну ква ли те та чине: орга ни за ци о на и
функ ци о нал на не за вис ност, ква ли фи ко ва ност и об уче ност ин тер них ре ви зо -
ра, планирање и одабир подручја за ревизију, анализа ризика, објективност
процена, извештавање, однос са колегама и етика. 

Екстер но оце њи ва ње спро во ди Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју
пре ма про гра му оце њи ва ња, а оства ру је се ана ли зом дос тав ље них го диш њих
из веш та ја о раду ин тер не ре ви зи је и пе ри о дич ним пре гле дом на јма ње јед ном 
у пет година код корисника јавних средстава.

Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју и ко ор ди на ци ју сис те ма фи -
нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ме то до ло ги ја ин тер не ре ви зи је је
кључ но об е леж је на шег сав ре ме ног фи нан сиј ског управ ља ња, у коме по сто ји
по тре ба да се про цес до но ше ња одлу ка и одго вор ност успос та ви на ни жим
орга ни за ци о ним ни во и ма. Успос тав ља ње ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у
јав ном сек то ру креће се од цен тра ли зо ва не кон тро ле (у окви ру које се све
одлу ке до но се и над зор врши на цен трал ном ни воу вла де, об ич но у Ми нис та -
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26) Ди рек тни ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва су орга ни и орга ни за ци је Ре пуб ли ке Срби је, од но сно
орга ни и служ бе ло кал не влас ти.

27) Инди рек тни ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва јесу: пра во суд ни орга ни, бу џет ски фон до ви, мес не
за јед ни це, јав на пред узећа, фон до ви и ди рек ци је осно ва ни од стра не ло кал не влас ти који се фи -
нан си ра ју из јав них при хо да чија на ме на је утврђена по себ ним за ко ном, уста но ве осно ва не од
стра не Ре пуб ли ке Срби је, од но сно ло кал не влас ти, над ко ји ма осни вач, пре ко ди рек тних ко рис -
ни ка бу џет ских сред ста ва, врши за ко ном утврђена пра ва у вези са управ ља њем и фи нан си ра -
њем.

28) Пре ма чла ну 14. Пра вил ни ка о за јед нич ким кри те ри ју ми ма за орга ни зо ва ње и стан дар ди ма и
ме то до лош ким упу тстви ма за по сту па ње и из веш та ва ње ин тер не ре ви зи је у јав ном сек то ру,
„Служ бе ни глас ник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013.



рству фи нан си ја), ка де цен тра ли зо ва ној кон тро ли (где одлу ке до но се и над -
зор врше по је дин ци одго вор ни за пру жа ње услу га које за хте ва вла да – у суб -
јек ти ма јав ног сек то ра). Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју успос тав ља се
ради хар мо ни за ци је сис те ма фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ме то до -
ло ги је ин тер не ре ви зи је. Ова је ди ни ца по тврђује ква ли тет и не за вис ност свих 
функ ци ја у окви ру PIFC и за ду же на је за про мо ви са ње и пру жа ње под ршке у
раз во ју фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ин тер не ре ви зи је. Цен трал на
је ди ни ца за хар мо ни за ци ју је, по ред тога, за ду же на и за ко ор ди на ци ју и усме -
ра ва ње об ука за ру ко во ди о це субјеката у јавном сектору, запослених
задужених за финансијско управљање и контролу и интерних ревизора. Ло -
ци ра се у Министарству финансија, а руководилац ове јединице подноси
извештаје о стању и напретку PIFC директно министру.

Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју об ав ља по сло ве у окви ру ужих
унут раш њих је ди ни ца: одсе ка за хар мо ни за ци ју фи нан сиј ског управ ља ња и
кон тро ле и одсе ка за хармонизацију интерне ревизије.

Де лок руг рада цен трал не је ди ни це за хар мо ни за ци ју об ухва та29:
= цен трал ну хар мо ни за ци ју, ко ор ди на ци ју, праћење из врше ња и саг ле да -

ва ња ква ли те та фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ин тер не ре ви зи -
је у јавном сектору;

= де фи ни са ње за јед нич ких кри те ри ју ма и стан дар да за успос тав ља ње и
функ ци о ни са ње сис те ма фи нан сиј ског управљања и контроле;

= де фи ни са ње за јед нич ких кри те ри ју ма за орга ни за ци ју и по сту па ње ин -
тер не ре ви зи је у јавном сектору;

= вођење Ре гис тра овлашћених ин тер них ре ви зо ра у јав ном сек то ру и еви -
ден ци је по ве ља ин тер не ревизије;

= струч но усав рша ва ње, из да ва ње цер ти фи ка та и над зор над ра дом ин -
тер них ревизора;

= струч но усав рша ва ње ру ко во ди ла ца и за пос ле них у јав ном сек то ру из
об лас ти фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле, у скла ду са међуна род но
прихваћеним стандардима;

= об је ди ња ва ње го диш њих из веш та ја о ста њу фи нан сиј ског управ ља ња и
кон тро ле и ин тер не ре ви зи је.

У циљу ја ча ња от во ре нос ти про це са и ме ре ња на прет ка раз во ја и им пле -
мен та ци је PIFC, Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју са чи ња ва кон со ли до -
ва ни го диш њи из веш тај. Да би ис пу ни ла овај за да так, сас тав ља два упит ни -
ка која слу же ко рис ни ци ма јав них сред ста ва да из врше са моп ро це ну фи нан -
сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ин тер не ре ви зи је. На осно ву ана ли зе до би је -
них одго во ра из го диш њих из веш та ја о ста њу PIFC од стра не ко рис ни ка јав -
них сред ста ва и на осно ву праћења спро вођења утврђених за хте ва, Цен трал -
на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју саставља обједињени годишњи извештај о
стању PIFC за министра финансија, а он га прослеђује Влади.

Интер но по ве зи ва ње учес ни ка оства ру је се орга ни зо ва њем ре дов них сас -
та на ка, ра ди о ни ца, ко ришћењем ин тер нет стра ни це или из да ва њем ча со пи са 
ради раз мат ра ња пи та ња од зна ча ја за PIFC. Екстер но по ве зи ва ње учес ни ка у
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29) Пре ма чла ну 81. За ко на о бу џет ском сис те му Ре пуб ли ке Срби је, „Сл. глас ник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013.



PIFC од но си се не само на са рад њу са ДРИ, већ и на са рад њу са орга ни за ци ја ма
за ин тер ну ре ви зи ју ван јав ног сек то ра, про фе си о нал ним те ли ма која се баве
ре ви зи јом и ра чу но во дством, као и ре ле ван тним ака дем ским ин сти ту ци ја ма
у зем љи и инос тра нству. Такође, важ но је и по ве зи ва ње са Цен трал ним је ди -
ни ца ма за хар мо ни за ци ју из дру гих земаља, при чему се заједнички проблеми
успостављања и спровођења PIFC могу решавати разменом искустава.

3. Однос ек стер не (држав не) и ин тер не ре ви зи је 
у јав ном сек то ру код нас

Држав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја (ДРИ) је на јви ши држав ни орган ек стер -
не ре ви зи је у јав ном сек то ру тј. држав не ре ви зи је у Ре пуб ли ци Срби ји. То је
ин сти ту ци ја коју је осно ва ла Вла да Ре пуб ли ке Срби је, 2005. го ди не За ко ном о
ДРИ30, која је у свом раду са мос тал на и не за вис на, а из веш та је о об ав ље ним ре -
ви зи ја ма дос тав ља На род ној скуп шти ни, пред став нич ком и за ко но дав ном
телу. ДРИ је тело које кон тро ли ше рад свих држав них ен ти те та, због чега
пред став ља највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици
Србији.

Интер на и ек стер на ре ви зи ја у јав ном сек то ру су ре ла тив но нове об лас ти
у Срби ји, у окви ру ко јих се им пле мен ти ра ју нови сис те ми, још увек се су о ча ва -
јући са многобројним проблемима.

ДРИ и Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју фор ми ра ли су 2012. го ди не
Рад ну гру пу за са рад њу ин тер не и ек стер не ре ви зи је. Рад на гру па је успос -
тав ље на ради унап ређења са рад ње у об лас ти ма од за јед нич ког ин те ре са за
ДРИ, Цен трал ну је ди ни цу за хар мо ни за ци ју и је ди ни цу ин тер не ре ви зи је.
Циљ ње ног фор ми ра ња је раз вој би ла те рал не са рад ње у об лас ти ме то до ло ги -
је ре ви зи је, из веш та ва ња о ре ви зи ја ма, про гра ми ра ња и пла ни ра ња ре ви зи је,
об уке ре ви зо ра, као и ко му ни ка ци је о уло зи и функ ци ји ре ви зи је31.

Ра дос лав Сре те но вић, пред сед ник ДРИ, на гла сио је да, без об зи ра на то
што држав ни и ин тер ни ре ви зо ри има ју раз ли чи те уло ге, њи хов за јед нич ки
циљ је да про мо ви шу доб ро управ ља ње јав ним сре дстви ма, од но сно да доп ри -
не су ефи кас нос ти, ефек тив нос ти и еко но мич нос ти јав ног сек то ра. Ко рист од
са рад ње ДРИ и ин тер них ре ви зо ра може бити ви шес тру ка: раз ме на иде ја и
зна ња, сма ње ње не пот реб ног дуп ли ра ња рада ре ви зо ра, већа по кри ве ност
ре ви зи јом на осно ву оце на ри зи ка. ДРИ и ин тер ни ре ви зо ри тре ба да ко му ни -
ци ра ју у об лас ти пла ни ра ња ре ви зи је, да раз ви ја ју ме то до ло ги ју, орга ни зу ју
за јед нич ке об уке, об а веш та ва ју јед ни дру ге о под не тим из веш та ји ма32.

ДРИ чес то упућује суб јек ти ма држав не ре ви зи је пре по ру ке да успос та ве
ин тер ну кон тро лу и ин тер ну ре ви зи ју. То зна чи да ста ње у овој об лас ти није
за до во ља ва јуће. Ве ли ки број суб је ка та у сво јим сис те ма ти за ци ја ма није пред -
ви део рад на мес та за ин тер ну кон тро лу и ин тер ну ре ви зи ју. Са дру ге стра не,
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30) “Сл. глас ник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010
31) Дос туп но на: http://www.dri.rs/mediji/Neophodna-saradnja-internih-i-eksternih-revizora.n-52.107.html

[28.01.2016.]
32) Дос туп но на: http://www.dri.rs/mediji/Formirana-Radna-grupa-za-saradnju-interne-i-eksterne-revizije.n-81.107.html

[28.01.2016.]



неки суб јек ти у јав ном сек то ру успос та ви ли су ин тер ну кон тро лу и ин тер ну
ре ви зи ју, али не до вољ но функ ци о нал ну. У на јвећем бро ју слу ча је ва, услед не -
до вољ них овлашћења, учи нак је мали. Сто га про фе си ја ин тер них ре ви зо ра
мора да буде озбиљ ни је схваћена. Тек када ру ко во ди о ци суб је ка та у јав ном
сек то ру схва те ко ли ко им може бити зна чај на помоћ ин тер не кон тро ле и ин -
тер не ре ви зи је, као првог ни воа одбра не од не на мен ског и не ра ци о нал ног
трошења јавних средстава, можемо очекивати бољу слику и боље резултате у
интерне контроле и интерне ревизије у јавном сектору.

Рад на гру па за са рад њу ин тер не и ек стер не ре ви зи је фор ми ра на је као са -
ве то дав но тело са за дат ком да успос та ви прве кон так те и пру жи смер ни це за
рад између ДРИ, Цен трал не је ди ни це за хар мо ни за ци ју и је ди ни ца ин тер не
ре ви зи је. Иако је осно ва на 2012. го ди не, још није по зна то как ве ре зул та те је
оства ри ла Рад на гру па у об лас ти по бољ ша ња сарадње између ДРИ и интерне
ревизије у јавном сектору.

4. Ком па ра тив ни при ступ ин тер ном над зо ру у јав ном сек то ру 
зе ма ља ЕУ и зе ма ља на шег окру же ња

PIC сис тем33 су се у ЕУ прве нстве но ко рис ти ли за управ ља ње на ци о нал -
ним фон до ви ма, као и јав ним при хо ди ма и рас хо ди ма у зем ља ма чла ни ца ма,
па тек по том за управ ља ње фон до ви ма ЕУ. PIFC сис тем, као по се бан мо дел PIC
сис те ма, про мо ви са ла је Европ ска ко ми си ја за зем ље кан ди да те за чла нство у
ЕУ, како би оне мог ле да из гра де сво је сис тем ин тер ног над зо ра у јав ном сек -
то ру у про це су при дру жи ва ња ЕУ, а што је као експлицитни захтев по с тав ље -
но у преговарачком поглављу 32.

а) Од по чет ка 21. века већина од са даш њих 28 зе ма ља ЕУ ба ви ла се ре фор -
мом јав них фи нан си ја и јав ног сек то ра, а на ро чи то кре и ра њем кон трол ног
окру же ња у јав ном сек то ру34. Сис тем ин тер ног над зо ра је, на рав но, био већ
из грађен у раз ли чи тим фор ма ма у чла ни ца ма ЕУ. Међутим, било је по треб но
да се овај сис тем мо дер ни зу је, што је учи ње но у по след њих 10-15 година,
прихватањем PIFC система у земљама чланицама. 

Овај сис тем је као тренд по стао ин те ре сан тан због усме ре нос ти на управ -
ља ње ри зи ци ма у суб јек ти ма јав ног сек то ра. Осим тога, овај сис тем је при хва -
ти ло 13 зе ма ља које су при мље не у ЕУ од 2000. го ди не, као и зем ље које су по -
ста ле чла ни це ЕУ де ве де се тих го ди на 20. века (Фин ска, Швед ска, Аустрија).
Тако је PIFC сис тем по стао ин тег рал ни и ви тал ни део мо дер ног јав ног сек то -
ра, а ру ко во ди о ци у ин тер ном фи нан сиј ском управ ља њу и кон тро ли, као и ин -
тер ни ре ви зо ри по ста ју, или су већ по ста ли, по себ на про фе си о нал на ка те го -
ри ја за пос ле них у јав ном сек то ру са фор мал ним ква ли фи ка ци ја ма и ду го роч -
ним про гра ми ма об уке. Тре ба истаћи да, ипак, по сто је раз ли ке између земаља
чланица ЕУ по томе „зашто, када и како“ су извршиле реформе у систему
интерног надзора у јавном сектору.
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Све зем ље чла ни це ЕУ не уређују на исти на чин ин тер ни над зор у јав ном
сек то ру. Док неке зем ље има ју по себ не ин сти ту ци је за ин тер ни над зор не за -
вис не од суб је ка та јав ног сек то ра (јака цен тра ли за ци ја ин тер ног над зо ра), 
дот ле дру ге смат ра ју да су сами ен ти те ти у јав ном сек то ру одго вор ни за орга -
ни зо ва ње ин тер ног над зо ра (иде се ка де цен тра ли за ци ји ин тер ног над зо ра).
У не ким зем ља ма де цен тра ли зо ва ни сис тем ин тер ног над зо ра по ста је део јав -
не ад ми нис тра ци је. Пот ре ба за де цен тра ли зо ва ним сис те мом ин тер ног над -
зо ра и управ ља њем ри зи ци ма у јав ном сек то ру мора бити прав но уста нов ље -
на, за кон ском и под за кон ском ре гу ла ти вом. У де цен тра ли зо ва ном сис те му
ин тер ног над зо ра ру ко во ди о ци мо ра ју да из веш та ва ју о ин тер ној кон тро ли, а
ин тер ни ре ви зо ри о ин тер ној ре ви зи ји у ентитетима јавног сектора. Такође,
све више земаља захтева да топ менаџери прихвате концепт управљања
ризицима, ради успешног остваривања постављених циљева.

б) У зем ља ма са цен тра ли зо ва ним PIC сис те мом у јав ном сек то ру (Шпа -
ни ја, Лук сем бург) по сто је по себ на тела која се баве ин тер ном кон тро лом, као
што су Intervenciуn General de la Administraciуn del Estado (IGAE) у Шпа ни ји,
или Inspection Gйnйrale des Finances у Лук сем бур гу35. Већи број зе ма ља ЕУ
(Не мач ка, Хо лан ди ја, Швед ска, В. Бри та ни ја, 13 но воприм ље них чла ни ца ЕУ)
смат ра да ен ти те ти јав ног сек то ра тре ба да из гра де сис тем ин тер не кон тро ле
у окви ру њи хо вог ин тер ног управ љач ког про це са (де цен тра ли за ци ја ин тер -
ног над зо ра). Интер не кон тро ле у јав ном сек то ру у овим зем ља ма осмиш ље не
су тако да пре поз на ју ри зи ке у по сло ва њу и об ез бе де раз умно уве ра ва ње о
оства ри ва њу по став ље них ци ље ва и за да та ка. За ним љи во је да су неке зем ље,
као што су Фран цус ка и Пор ту гал, у ко ји ма је био из грађен јак цен тра ли зо ван
сис тем ин тер не кон тро ле, от по че ле де цен тра ли за ци ју по себ но ex ante
контроле и тако покушале да повећају одговорност руководиоца у јавном
сектору.

Неке зем ље ЕУ су де цен тра ли зо ва ни сис тем ин тер них кон тро ла у јав -
ном сек то ру ре гу ли са ле под за кон ским ак ти ма и тиме из бег ле да за ко ном ре -
гу ли шу ову об ласт (Грчка, Сло вач ка), или су то учи ни ле за кон ском ре гу ла ти -
вом из об лас ти фи нан си ја. (У Фин ској се де фи ни ци ја и одго вор ност за ин тер -
не кон тро ле про пи су ју За ко ном о бу џе ту36. У Мађар ској је то учи ње но За ко ном 
о јав ним фи нан си ја ма37, као и про фе си о нал ном ре гу ла ти вом, смер ни ца ма и
при руч ни ци ма за јав ни сек тор. У Есто ни ји ин тер на кон тро ла у јав ном сек то ру 
се по ми ње у више раз ли чи тих за кон ских ре ше ња, као и у За ко ну о јав ној упра -
ви38.) У не ким зем ља ма ин тер на кон тро ла се не по ми ње експли цит но у за ко -
ну, али по сто ји ја сан оквир за ин тер ну кон тро лу јав них ин сти ту ци ја, који сад -
ржи пра ви ла и под за кон ску ре гу ла ти ву (у Не мач кој се ин тер на кон тро ла у јав -
ном сек то ру за сни ва на На ред би за бу џет ско ра чу но во дство / Смер ни ца ма ве -
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за ним за одго вор ност у управ ља њу јав ним ен ти те ти ма39). Такође, мно ге
држа ве об јаш ња ва ју да њи хо ва ле гис ла ти ва и прак са управ ља ња и кон тро ле
ува жа ва ју про фе си о нал ну ре гу ла ти ву, тј. COSO мо дел, као и смер ни це за стан -
дар де ин тер не кон тро ле у јав ном сек то ру INTOSAI. Ово је посебно везано за
земље које приступају ЕУ, али и неке старе чланице ЕУ (Холандија, Б. Бри та ни -
ја, Финска).

Успос тав ља ње, мо ни то ринг и из веш та ва ње о сис те ми ма фи нан сиј ске ин -
тер не кон тро ле у ен ти те ти ма јав ног сек то ра раз ли кују се у зем ља ма ЕУ. Тако у
Лит ва ни ји сва ке го ди не ру ко во ди лац ен ти те та јав ног сек то ра под но си држа -
ви из веш тај о фи нан сиј ској кон тро ли у ен ти те ту. У Пољ ској ми нис три го диш -
ње из веш та ва ју о го диш њим ак тив нос ти ма це лог сек то ра за који су одго вор -
ни и под но се из веш тај о ста ту су кон тро ле управ ља ња за пре тход ну го ди ну. У
Фин ској из веш тај о ин тер ној кон тро ли, који се укљу чу је у за вршни ра чун ра -
чу но во дства, мора да сад ржи ста тус ин тер не кон тро ле и кључ не ци ље ве раз -
во ја утврђене на осно ву про це не об ез беђења ин тер не кон тро ле. У Вели кој
Бри та ни ји ра чу но вође по тпи су ју го диш њи из веш тај о интерној кон тро ли, на -
гла ша ва јући одго вор ност ра чу но вођа за управ ља ње ри зи ком, ин тер ним кон -
тро ла ма и про цес управљања уопште. 

в) За већину зе ма ља ЕУ са де цен тра ли зо ва ним сис те мом ин тер не фи нан -
сиј ске кон тро ле, управ ља ње ри зи ком по ста је део управ ља ња у јав ном секто -
ру. У Есто ни ји, на при мер, Уред бом вла де о стра теш ком пла ни ра њу пред -
виђено је да сва ки држав ни орган тре ба да дос та ви ре зи ме ана ли зе ри зи ка и
ана ли зу окру же ња ак тив нос ти. У Швед ској, већина аген ци ја мора да из врши
ана ли зу ри зи ка усме ре ну ка иден ти фи ко ва њу окол нос ти које пред став ља ју
по тен ци јал ни ри зик за ен ти тет у оства ри ва њу ци ље ва, у скла ду са за хте ви ма
уста нов ље ним од стра не вла де. Уко ли ко је по треб но, пред виђају се мере које
тре ба пред узе ти са ци љем убла жа ва ња ри зи ка, како би се успеш но оства ри ли
по став ље ни ци ље ви. Дру ге зем ље, по пут Ирске, не фор мал но само пу тем
одређених оде ље ња спро во де стра те ги ју управ ља ња ри зи ком. Не ко ли ко зе -
ма ља, са дру ге стра не, уопште не по ми ње експли цит но процене ризика у
оквиру својих аранжмана интерне контроле (Немачка, Италија, Луксембург и
Шпанија).

г) Ско ро све зем ље чла ни це ЕУ има ју успос тав ље ну функ ци ју ин тер не ре -
ви зи је у јав ном сек то ру. Неке зем ље ЕУ (Лук сем бург, Грчка) има ју пла но ве
за увођење ин тер не ре ви зи је у јавни сек тор, а тре нут но се осла ња ју на дру ге
аранжма не. Лук сем бург раз мат ра, у окви ру при пре ме за ре фор му бу џе та,
успос тав ља ње је ди ни це за ин тер ну ре ви зи ју у окви ру сва ког ми нис та рства
или успос тав ља ње је ди ни це ин тер не ре ви зи је при Ми нис та рству фи нан си ја.
Грчка је усво ји ла Закон за успос тав ља ње ин тер не ре ви зи је, чија им пле мен та -
ци ја је у току. У Ита ли ји је по себ ној ко ми си ји по ве ре но да об ез бе ди ми ни мум
прав не осно ве за функ ци о ни са ње ин тер не ре ви зи је. У Шпа ни ји се при да је ве -
ли ки зна чај об ли ку ex ante ин тер не ре ви зи је, а раз ви ја се и об лик на кнад не
ре ви зи је над ак тив нос ти ма јав ног сек то ра. У не ким зем ља ма успос тав ље ни су 
Одбо ри за ре ви зи ју / Комитети за ревизију.
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Неке зем ље ЕУ, као што су Фран цус ка и Пор ту галија, то ком пре тход не де -
це ни је из врши ле су струк тур не про ме не у јав ном сек то ру, које укљу чу ју и
про ме не у ин тер ној ре ви зи ји. Интер на ре ви зи ја сада у овим зем ља ма по сто ји
на ли ни ји свих ми нис тар ста ва и фо ку си ра на је на ис пи ти ва ње ефи кас нос ти
ин тер них кон тро ла и ис пи ти ва ње транс акција у об лас ти ма из ло же ним ви со -
ком фи нан сиј ском ри зи ку. Ипак, у овим зем ља ма не по сто ји тен ден ци ја ка по -
тпу ној де цен тра ли за ци ји функ ци је интерне ревизије и јачању одговорности
интерних ревизора у оквиру ентитета јавног сектора. 

Што се тиче про фе си о нал ног ре гу ла тор ног окви ра за ин тер ну ре ви зи ју
углав ном су у зем ља ма чла ни ца ма ЕУ при хваћени Стан дар ди про фе си о нал не
прак се ин тер не ре ви зи је Међуна род ног ин сти ту та ин тер них ре ви зо ра и
Етич ки ко декс, док 18 зе ма ља чла ни ца има спе ци фи чан сет стандарда
интерне ревизије у јавном сектору.  

д) Интер на ре ви зи ја у PIC сис те ми ма не по кри ва све де ло ве јав ног
сек то ра на исти на чин у свим зем ља ма чла ни ца ма ЕУ. Чак и по кри ве ност
цен трал не вла де ва ри ра од зем ље до зем ље. Ре ци мо, Лит ва ни ја пла ни ра да из -
ме ни по сто јећа за кон ска акта за ин тер ну ре ви зи ју у општи на ма. У Есто ни ји се
на став ља ре а ли за ци ја PICF сис те ма на ни воу ло кал них са мо уп ра ва. У обе ове
зем ље по сто ји по тре ба и ам би ци ја да се об ез бе де упо ре ди ве ин фор ма ци је о
учинковитости јавног сектора, а не само за сврху утврђивања одговорности.

На по ри за по сти за ње трош ков не ефи кас нос ти, такође, об јаш ња ва ју ва ри -
ја ци је у до ме ти ма ин тер не ре ви зи је по по је ди ним ни во и ма влас ти. У Ру му ни -
ји, на при мер, ин тер на ре ви зи ја у струк ту ра ма цен трал не влас ти је успос тав -
ље на, по чев од ре ви зи је усаг ла ше нос ти, утврђива ња  еко но мич нос ти, ефи кас -
нос ти и ефек тив нос ти. Међутим, за ен ти те те на ло кал ном ни воу са бу џе том
до 100.000 евра не по сто ји об а ве за да успос та ве ин тер ну ре ви зи ју, већ ин тер -
ну ре ви зи ју врши јед на од кан це ла ри ја за ин тер ну ре ви зи ју при не ком од ми -
нис тар ста ва. Ипак, Ру му ни ја има на ме ру да раз ви је ин тер ну ре ви зи ју на ло -
кал ном ни воу у будућнос ти. На ме ра је да се на јпре осну је за јед нич ка служ ба за 
ин тер ну ре ви зи ју за све град ске скупштине, а да се у следећој фази омогући
парнерство двеју или више градских скупштина при формирању посебне
службе за интерну ревизију. 

У Швед ској само не ко ли ко аген ци ја, које управ ља ју ком плек сним и осет -
љи вим опе ра ци ја ма, по се ду ју ве ли ка сре дства, пре но се огром на сре дства или
има ју ви со ке трош ко ве, има об а ве зу да успос та ви ин тер ну ре ви зи ју. Бел гиј -
ски про пи си експли цит но доз во ља ва ју орга ни зо ва ње ин тер не ре ви зи је на је -
дан од три на чи на: у окви ру ен ти те та јав ног сек то ра, као за јед нич ка служ ба
ин тер не ре ви зи је за више ен ти те та или у виду ангажовања службе за интерну
ревизију другог ентитета на основу споразума. 

Ови на чи ни орга ни зо ва ња већ су при сут ни или ће бити при сут ни и у дру -
гим зем ља ма чла ни ца ма ЕУ (Не мач ка, Есто ни ја, Хо лан ди ја и Сло ве ни ја). При -
мер Шпа ни је ука зу је на нове про бле ме који про ис ти чу из про це са ре ор га ни за -
ци је цен тра ли зо ва ног ка де цен тра ли зо ва ном мо де лу јав ног сек то ра, и који
за хте ва ју успос тав ља ње одго ва ра јуће орга ни за ци је и из веш та ва ње о ин тер -
ним кон тро ла ма и ин тер ној ре ви зи ји. У овак вој си ту а ци ји пре по ру чу је се из -
град ња је ди нстве ног кон цеп та ре ви зи је, укљу чу јући технике, процедуре и
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извештавање, што би омогућило кохезивну акцију свих кон трол них/ре ви -
зор ских тела.

ђ) По себ ни про гра ми рада раз ви је ни су за ин тер не ре ви зо ре у јав ном
сектору у свим зем ља ма ЕУ, али још увек нису одмак ли даље од за дат ка про ве -
ре усаг ла ше нос ти са фи нан сиј ским про пи си ма и по ли ти ком. Тако да је основ -
на ком по нен та да наш њих про гра ма рада за већину функ ци ја ин тер не ре ви зи -
је, за пра во, ре ви зи ја фи нан сиј ских ин фор ма ци ја и ре гу лар нос ти фи нан сиј -
ског управ ља ња, са ци љем ин фор ми са ња ми нис тра или топ ме наџ мен та не -
ког ен ти те та јав ног сек то ра о функ ци о ни са њу са мог ен ти те та јав ног сек то ра
и ње го вих сис те ма ин тер них кон тро ла. Обез беђење ово га по ве за но је са об а -
ве зом министра/топ менаџмента да потпише  изјаву/донесе одлуку о функ -
ци о ни са њу система интерне контроле ентитета. 

Међутим, увођење буџе ти ра ња за сно ва ног на пер фор ман са ма (про грам ског
бу џе ти ра ња), ева лу а ци је, управ ља ња ри зи ци ма и рас тућа ком плек сност тех но ло -
ги је која се ко рис ти за пру жа ње услу га влас ти има ју зна ча јан ути цај на за хте ве по -
став ље не пред ин тер ну ре ви зи ју. У том смис лу повећани су за хте ви за об ез -
беђењем раз но врсних ек спер ти за, кон сул та нтских услу га и ви шег ква ли те та
услу га. Про ши ре ње об и ма услу га ин тер не ре ви зи је огле да се у спро вођењу услу га
као што су: да ва ње саг лас нос ти, фи нан сиј ске услу ге, услу ге фи нан сиј ског оси гу ра -
ња, услу ге управ ља ња, ИТ ре ви зи ја, ре ви зи ја успеш нос ти, си гур ност и без бед ност
ин фор ма ци ја и дру го. Само под а ци из Есто ни је оду да ра ју од овог, јер по ка зу ју да је
по траж ња за кон сул та нтским услу га ма опа ла у овој зем љи. 

ж) У зем ља ма ЕУ се на раз ли чи те на чи не оства ру је хар мо ни за ци ја и
ко ор ди на ци ја ин тер не кон тро ле и ин тер не ре ви зи је по чев од да ва ња пре -
по ру ка за успос тав ља ње про фе си о нал ног умре жа ва ња између фи нан сиј ских
кон тро ла, ин тер них и ек стер них ре ви зо ра, до успос тав ља ња цен трал не је ди -
ни це за хар мо ни за ци ју. Ипак, више од по ло ви не зе ма ља ЕУ има успос тав ље ну
цен трал ну је ди ни цу за хар мо ни за ци ју, која има одго вор ност за: пред ла га ње
про пи са из ове об лас ти, усклађива ње стан дар да, праћење ква ли те та и успе ха
и успос тав ља ње и ко ор ди на ци ју активности обуке кадрова (на пример,
Финска, Литванија, Холандија, Португалија, Словенија и др.).

У већини слу ча је ва ове цен трал не је ди ни це чине део Ми нис та рства фи -
нан си ја, а по не кад их под ржа ва ју не за вис ни са ве то дав ни одбор или ко ми те -
ти. Не ко ли ко зе ма ља нема по себ не аран жма не за хар мо ни за ци ју ин тер них
кон тро ла и ин тер не ре ви зи је у јав ном сек то ру. Умес то тога, у овим зем ља ма
по сто је по себ ни об ли ци аран жма на ве за них за умре жа ва ње, који могу да пру -
жа ју по тре бан ниво ко ор ди на ци је (на при мер Аустрија, Ки пар, Дан ска, Не мач -
ка и Ле то ни ја). Чеш ка Ре пуб ли ка недавно је укинула своју централну
јединицу за хармонизацију из разлога ефикасности.

Неке зем ље ЕУ (Фран цус ка, Мађар ска, Пор ту га ли ја и В. Бри та ни ја) ис ти чу
зна чај цен трал них је ди ни ца за хар мо ни за ци ју, по себ но за ства ра ње доб рих и
ефи кас них аран жма на о са рад њи ру ко во ди ла ца јав них суб је ка та и фи нан сиј -
ских кон тро ло ра и ин тер них ре ви зо ра. Пор ту га ли ја, чак смат ра да ефи кас на и
прак тич на хар мо ни за ци ја и ко ор ди на ци ја има ју важ ну уло гу у пре ва зи ла же -
њу от по ра у процeсу реформе интерних контрола и ревизорске структуре у
ад ми нис тра ци ји.
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з) Уз не ко ли ко из узе та ка, може се тврди ти да по сто је успос тав ље не ре -
ла ци је између тела ин тер не ре ви зи је јав ног сек то ра и ек стер не тј.
држав не ре ви зи је. Ови од но си су се раз ви ја ли то ком вре ме на, мада су у не -
ким зем ља ма оста ли фор мал ни и у окви ру прав не ре гу ла ти ве, али се под јед -
на ко чес то ба зи ра ју на ини ци ја ти ва ма пред узе тим од са мих ре ви зор ских
орга ни за ци ја (као што је из бе га ва ње дуп ли ра ња по сла и по јед нос тав ље ње
про це са ре ви зи је). Међутим, на чин на који ће овај однос бити дефинисан
зависи од улоге и мандата надлежних институција. 

При мер доб рог об остра ног од но са ин тер не и држав не ре ви зи је јав ног сек -
то ра пред став ља Мал та. ДРИ Мал те има при ступ ин тер ној ре ви зи ји јав ног
сек то ра и може ко рис ти ти рад ин тер не ре ви зи је за вред но ва ње ефи кас нос ти
сис те ма ин тер них кон тро ла у јав ном сек то ру. Међутим, ДРИ Мал те увек има
пуну одго вор ност за миш ље ње дато на осно ву так вих ин фор ма ци ја. Интер на
ре ви зи ја дос тав ља го диш њи план ре ви зи је и ше фо ви двеју институција
сарађују у вези са различитим стручним питањима. 

Ова кав од нос је ка рак те рис ти чан за већину зе ма ља ЕУ, при чему у об лас ти
са рад ње две ју ин сти ту ци ја још спа да ју: дос тав ља ње пла но ва и из веш та ја ин -
тер не ре ви зи је ДРИ; са рад ња у об лас ти ме то до ло ги је и об уке кад ро ва; учес -
тво ва ње ДРИ на ре дов ним сас тан ци ма ше фо ва за ду же них за ин тер не ре ви зи -
је и дру го (Аустрија, Бу гар ска, Ки пар, Дан ска, Мађарска, Летонија, Холандија,
Пољска и Велика Британија).

и) У будућем пе ри о ду у зем ља ма ЕУ тежи се ре форми цен тра ли зо ва -
не ка де цен тра ли зо ва ној јав ној упра ви, а ин тер ни над зор (ин тер не кон -
тро ле и ин тер на ре ви зи ја) ће по себ но трпе ти по сле ди це ове де цен тра -
ли за ци је. Са овим ће се на јпре су о чи ти Шпа ни ја и Ита ли ја које су от по че ле
озбиљ не ре фор ме у сво јим вла да ма. У из вес ном бро ју зе ма ља ЕУ оче ку је се
успос тав ља ње ин тер них кон тро ла и ин тер не ре ви зи је на ре ги о нал ним/ло -
кал ним ни во и ма влас ти (Есто ни ја, Фран цус ка, Лит ва ни ја, Хо лан ди ја и Ру му -
ни ја). У Есто ни ји се у окви ру ре фор ме јав них рас хо да оче ку је боља ин тег ра ци -
ја стра теш ког пла ни ра ња са бу џе том на ни воу вла де. У Пор ту га ли ји се оче ку је
ра ци о на ли за ци ја из врше ња бу џе та и ин тер них кон тро ла и ин тер них ре ви зи -
ја. Увођење но вих про це ду ра и сис те ма за ме ре ње, про це ну и управ ља ње ри зи -
ком са ци љем праћења тро ше ња јав них сред ста ва и успе ха вла де оче ку је Есто -
ни ју, Фран цус ка и Пор ту гал. Неке зем ље ЕУ пла ни ра ју да уве ду сис те мат ску
про це ну ква ли те та рада, као и праћење или пре глед сис те ма ква ли те та у бор -
би за бољи ква ли тет и ефи кас ни ја ре ше ња у ин тер ним кон тро ла ма и ин тер ној 
ре ви зи ји (Есто ни ја, Мађар ска и Лит ва ни ја). Есто ни ја и В. Бри та ни ја има ју на -
ме ру да оду ко рак даље са ци љем об ез беђења ква ли те та у ин тер ном над зо ру,
у смис лу да об ез бе де ква ли тет ни ји ин тер ни над зор који омо гућава при ступ
ре ле ван тним ин фор ма ци ја ма за лица која су одго вор на за по став ља ње при -
ори те та и де фи ни са ње про гра ма у јав ном сек то ру. Тада ће ин тер ни над зор
бити усме ре ни ји ка стра теш ким ци ље ви ма про гра ма ен ти те та јав ног сек то ра. 
Неке зем ље пла ни ра ју да по ра де на ефи кас нос ти ин тер не ре ви зи је по јед нос -
тав ље њем про це ду ра ревизије у јавном сектору са циљем смањења јавних
расхода (Чешка, Летонија и Словачка). Холандија, пак, намерава да, ради
остварења истог циља, оствари централизацију услуга подршке (интерне
ревизије, управљања кадровима и канцеларије за изградњу), као и увођење
нових информационих система и интернет решења.
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Будући да догађаји у ин тер ном над зо ру зе ма ља ЕУ могу узе ти и дру га чи је
сме ро ве у од но су на оно што је пла ни ра но, оста је основ но пи та ње: у ко јој мери
по сто јећи сис тем PIFC тре ба ме ња ти (па чак и ра ди кал но) као по сле ди цу мера
штед ње и дру гих мера које су држа ве по че ле или на ме ра ва ју да спро ве ду са
ци љем не утра ли зо ва ња ефе ка та еко ном ске кризе?

На кон фе рен ци ја ма Европ ске ко ми си је40, одржа ним у Бри се лу 2012. и
2014. го ди не, раз ме ње на су ис кус та ва у об лас ти ин тер ног над зо ра у јав ном
сек то ру, при чему се по шло од тре нут ног ста ња у зем ља ма чла ни ца ма ЕУ, што
је за циљ има ло из ра ду за јед нич ке плат фор ме за све чла ни це и да се  по мог не
зем ља ма које се на ла зе у про це су при дру жи ва ња ЕУ.

ј) Зем ље у окру же њу (Сло ве ни ја, Хрват ска, Ре пуб ли ка Српска, Црна
Гора, Ру му ни ја, Мађар ска, Бу гар ска, Ма ке до ни ја) усво ји ле су кон цепт
Интер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном сек то ру (PIFC). То је у овим зем -
ља ма учи ње но пу тем по себ них за ко на: у Сло ве ни ји За ко ном о јав ним фи нан -
си ја ма (2002), у Хрват ској За ко ном о сус та ву уну тар њих кон тро ла у јав ном
сек то ру (2015, а пре тога За ко ном о сус та ву уну тар њих фи нан циј ских кон тро -
ла (2006), у Ре пуб ли ци Српској  За ко ном о ин тер ној ре ви зи ји у јав ном сек то ру
у Ре пуб ли ци Српској (2008), у Црној Гори За ко ном о сис те му унут раш њих фи -
нан сиј ских кон тро ла у јав ном сек то ру (2008), у Ру му ни ји Law No 672/2002 on
public internal audit41, у Мађар ској Act. No XXXVIII of 1992 on public finances
(PFA) који је за ме њен Act. No. CXCV of 2011 on public finances (new PFА)42, у Бу -
гар ској  Financial Management and Control in the Public Sector Act (FMCPSA) и
Public Sector Internal Audit Act (PSIAA) и у Ма ке до ни ји  За ко ном за јав на внат -
реш на фи нан сис ка кон тро ла (90/2009, 188/2013, 192/2015)43. 

Како би убрза ла увођење ин тер не кон тро ле у јав ни сек тор, омо гућила
боље управ ља ње ри зи ком и ја ча ње ин тер не ре ви зи је, Вла да Ре пуб ли ке Сло ве -
ни је је усво ји ла Стра те ги ју раз во ја ин тер не кон тро ле јав них фи нан си ја за пе -
ри од 2005-2008. го ди не. BSO (Budget Supervision Office) одго во ран је за хар -
мо ни за ци ју и ко ор ди на ци ју сис те ма фи нан сиј ског управ ља ња, ин тер не кон -
тро ле и ин тер не ре ви зи је. Између Суда за ре ви зи ју, ин тер не ре ви зи је и BSO
успос тав ље на је адек ват на, мада не фор мал на сарадња.

Ре пуб ли ка Хрват ска је успос та ви ла ин тер ну фи нан сиј ску кон тро лу у јав -
ном сек то ру, од но сно фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу, ин тер ну ре ви зи ју
и Цен трал ну је ди ни цу за хар мо ни за ци ју у Ми нис та рству фи нан си ја, као еле -
мен те PIFC. Ради под сти ца ња раз во ја сис те ма ин тер них кон тро ла у јав ном
сек то ру осно ва но је Вијеће за сус тав уну тар њих кон тро ла у јав ном сек то ру,
као са ве то дав но тело ми нис тра фи нан си ја. Фи нан сиј ско управ ља ње и кон -
тро ла об ухва та све по слов не про це се и успос тав ља се у свим орга ни за ци о ним
је ди ни ца ма суб је ка та у јав ном сек то ру. За ко ор ди на ци ју ак тив нос ти ве за них
за раз вој сис те ма ин тер них кон тро ла на ни воу суб јек та за ду же на је орга ни за -
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ци о на је ди ни ца над леж на за фи нан си је. Интер на ре ви зи ја у јав ном сек то ру
успос тав ља се на је дан од че ти ри на чи на: као не за вис на је ди ни ца за ин тер ну
ре ви зи ју; име но ва њем ин тер ног ре ви зо ра; осни ва њем за јед нич ке је ди ни це
за ин тер ну ре ви зи ју или спо ра зу мом за кљу че ним с ин сти ту ци јом која ин тер -
ну ре ви зи ју успос тав ља на је дан од пре тход на три на чи на. Орга ни за ци о на је -
ди ни ца Ми нис та рства фи нан си ја над леж на је за хар мо ни за ци ју ак тив нос ти
раз во ја ин тер не кон тро ле и интерне ревизије у јавном сектору.

У Ре пуб ли ци Српској по ме ну тим за ко ном је де фи ни са но успос тав ља ње
две ком по нен те PIFC: Цен трал не је ди ни це за хар мо ни за ци ју и функ ци је ин -
тер не ре ви зи је. Кон трол ни по ступ ци се на јвећим де лом од но се на кон тро ле
из врше ња бу џе та у од но су на пла ни ра не из но се и на ра чу но во дстве не кон -
тро ле и не об ухва та ју пи та ња ефи кас нос ти и ефек тив нос ти из врше них бу џе -
та. Интер на ре ви зи ја је успос тав ље на у је ди ни ца ма за ин тер ну ре ви зи ју у суб -
јек ти ма јав ног сек то ра и је ди ни це ин тер не ре ви зи је у окви ру Ми нис та рства
фи нан си ја. Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју на ла зи се у окви ру Ми нис -
та рства фи нан си ја (орга ни зо ва на је у окви ру 4 одељења).

У Црној Гори је на ве де ним зако ном утврђен оквир за успос тав ља ње и раз вој
фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле и ин тер не ре ви зи је у јав ном сек то ру, ме то -
до ло ги ја, стан дар ди и дру га пи та ња од зна ча ја за успос тав ља ње, раз вој и спро -
вођење сис те ма ин тер них фи нан сиј ских кон тро ла у јав ном сек то ру, као и над -
леж нос ти Цен трал не је ди ни це за хар мо ни за ци ју. Фи нан сиј ско управ ља ње и кон -
тро ла од но се се на све фи нан сиј ске и не фи нан сиј ске ак тив нос ти, као и сва јав на
сре дства, укљу чу јући и сре дства ЕУ. Интер на ре ви зи ја успос тав ља се као: је ди ни -
ца за ин тер ну ре ви зи ју у суб јек ту јав ног сек то ра; за јед нич ка је ди ни ца за ин тер ну 
ре ви зи ју на пред лог два ју или више суб је ка та или об ав ља њем ин тер не ре ви зи је
од стра не је ди ни це за ин тер ну ре ви зи ју дру гог суб јек та. Цен трал на је ди ни ца за
хар мо ни за ци ју је ло ци ра на у Ми нис та рству фи нан си ја.

5. Оце на дос тиг ну тог ни воа раз во ја и пре по ру ке за унап ређење 
ин тер ног над зо ра у јав ном сек то ру у Срби ји

Ми нис тар фи нан си ја има об а ве зу из веш та ва ња44 о адек ват нос ти и функ -
ци о ни са њу успос тав ље ног сис те ма за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу.
Зах тев за дос тав ља ње из веш та ја за 2013. го ди ну упућен је на ад ре су 187 ко -
рис ни ка јав них сред ста ва са Ре пуб лич ког ни воа. Извеш та је је дос та ви ло 133
ко рис ни ка јав них сред ста ва, који су дос та ви ли: 125 по пу ње них об ра за ца, 8 об -
а веш те ња да још увек нису успос та ви ли сис тем за фи нан сиј ско управ ља ње и
кон тро лу45.
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44) За ко ном о бу џет ском сис те му („Сл. глас ник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Пра вил ни ком о за јед нич ким кри те ри ју ми ма и
стан дар ди ма за успос тав ља ње, функ ци о ни са ње и из веш та ва ње о сис те му фи нан сиј ског управ -
ља ња и кон тро ле у јав ном сек то ру („Сл. глас ник РС“, бр. бр. 99/2011 и 106/2013) про пи са на је об -
а ве за из веш та ва ња ми нис тра фи нан си ја о адек ват нос ти и функ ци о ни са њу успос тав ље ног сис -
те ма за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу.

45) Кон со ли до ва ни го диш њи из веш тај за 2013. го ди ну о ста њу ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав ном
сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји, Ми нис та рство фи нан си ја – Сек тор за ин тер ну кон тро лу и ин тер ну ре -
ви зи ју, стр. 23. Дос туп но на:
 http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf [28.01.2016.]



Нај зна чај ни је сла бос ти уоче не на осно ву дос тав ље них из веш та ја, ве за не 
за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ле су сле деће46:
= код већине ко рис ни ка јав них сред ста ва није одређен ру ко во ди лац за ду -

жен за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу, није осно ва на рад на гру па
која ће се ба ви ти увођењем и раз во јем сис те ма фи нан сиј ског управ ља ња
и кон тро ла и нису до не ти пла но ви за спровођење и развој овог система;

= још увек није про пи сан на чин за об ав ља ње по је ди них по слов них
процеса;

= по сто јећи сис те ми кон тро ла успос тав ље ни су пре вас ход но ради об ез -
беђења за ко ни тос ти по сло ва ња, мада ко рис ни ци јав них сред ста ва по -
сте пе но при хва та ју ме то до ло ги је управљања ризицима;

= није вид љи во суш тин ско раз уме ва ње свих еле ме на та фи нан сиј ског
управ ља ња и кон тро ле, због не при сус тво ва ња свих ру ко во ди ла ца на јви -
шем ни воу об уке за фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу.

Ради от кла ња ња уоче них сла бос ти у фи нан сиј ском управ ља њу и кон -
тро ли у јав ном сек то ру дају се сле деће пре по ру ке47:
= ко рис ни ци јав них сред ста ва који то нису ура ди ли могу да од по сто јећих

ру ко во ди ла ца, одре де ру ко во ди о ца за ду же ног за сис тем фи нан сиј ског
управ ља ња и кон тро ле, осну ју рад ну гру пу и до не су пла но ве за
спровођење и развој тог система;

= ко рис ни ци јав них сред ста ва тре ба да при пре ме и усво је ин тер на акта и
про це ду ре ве за не за ин тер не фи нан сиј ске контроле;

= у циљу при хва та ња ме то до ло ги је управ ља ња ри зи ци ма орга ни зо ва ти
ра ди о ни це за из ра ду мапа по слов них про це са и ре гис тра ри зи ка са
највишим руководиоцима;

= об ез бе ди ти при сус тво ру ко во ди ла ца об ука ма за ин тер не фи нан сиј ске
кон тро ле које спро во ди Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју, ради
упоз на ва ња са свим еле мен ти ма сис те ма финансијског управљања и
контроле.

Го диш ње из веш та је о раду ин тер не ре ви зи је ко рис ни ци јав них сред ста ва
сас тав ља ју на осно ву упит ни ка који сас та ви и об ја ви Цен трал на је ди ни ца за
хар мо ни за ци ју. На осно ву при стиг лих 219 из веш та ја ко рис ни ка јав них сред -
ста ва за 2013. го ди ну, сас тав љен је об је ди ње ни из веш тај. 

На ни воу јав ног сек то ра (под а ци су при ка за ни за две узас топ не го ди не)
одго во ре на упит ник који је сас та ви ла Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју,
по сла ло је укуп но 219 (2012. - 160) ко рис ни ка јав них сред ста ва. Пре ма при -
стиг лим из веш та ји ма код 105 (2012. - 76) ко рис ни ка јав них сред ста ва је
успос тав ље на функ ци ја ин тер не ре ви зи је. Сис те ма ти зо ва но је 352 (2012. -
319), а по пу ње но 263 (2012. - 225) рад них мес та за ин тер не ре ви зо ре. Извеш -
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46) Кон со ли до ва ни го диш њи из веш тај за 2013. го ди ну о ста њу ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав -
ном сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји, Ми нис та рство фи нан си ја – Сек тор за ин тер ну кон тро лу и ин -
тер ну ре ви зи ју, стр. 5. Дос туп но на:
 http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf 

47) Кон со ли до ва ни го диш њи из веш тај за 2013. го ди ну о ста њу ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав -
ном сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји, Ми нис та рство фи нан си ја – Сек тор за ин тер ну кон тро лу и ин -
тер ну ре ви зи ју, стр. 5. Дос туп но на:
 http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf 



та је су по сла ли ко рис ни ци јав них средстава на нивоу Републике, те ри то ри -
јал не аутономије и локалне самоуправе. 

Нај чешће навођени раз ло зи због ко јих није успос тав ље на и по пу ње на ин -
тер на ре ви зи ја у суб јек ти ма јав ног сек то ра су не до во љан број ви со ко об ра зо -
ва ног кад ра, ни ске за ра де, не а дек ват ност сис те ма ти зо ва них зва ња у од но су
на обим и сло же ност по сла, не до вољ на фи нан сиј ска сре дства, не пос то ја ње
формалних услова, конкуренција приватног сектора, итд. 

Интер ни ре ви зо ри су дали 3568 (2553) пре по ру ка за унап ређење по сло ва -
ња и сма ње ње утврђених ри зи ка на при хват љив ниво, од ко јих је 2212 (1669)
спро ве де но до 31. де цем бра 2013. године.

Нај зна чај ни је сла бос ти уоче не на осно ву дос тав ље них из веш та ја ве за не
за ин тер ну ре ви зи ју у јав ном сек то ру су сле деће48:
= функ ци ју ин тер не ре ви зи је нису успос та ви ли сви ди рек тни ко рис ни ци

бу џет ских сред ста ва на ре пуб лич ком нивоу;
= про це на по треб ног бро ја из врши ла ца, при сис те ма ти за ци ји бро ја ин тер -

них ре ви зо ра у ен ти те ти ма јав ног сек то ра, није врше на у од но су на ри зи -
ке, сло же ност по сло ва ња и обим средстава којима управљају;

= по сто јећа сис те ма ти зо ва на рад на мес та за ин тер не ре ви зо ре нису у по -
тпу нос ти по пу ње на због не дос тат ка ви со ко об ра зо ва ног кад ра, ни ских
за ра да, не а дек ват нос ти сис те ма ти зо ва них зва ња у од но су на обим и сло -
же ност посла, конкуренцију приватног сектора;

= не до вољ но прак тич но ис кус тво ин тер них ре ви зо ра;
= ан га жо ва ње ин тер них ре ви зо ра на по сло ви ма ван окви ра по сло ва ин -

тер не ре ви зи је.
Ради от кла ња ња уоче них сла бос ти у ин тер ној ре ви зи ји у јав ном сек -

то ру дају се сле деће пре по ру ке:49

= ко рис ни ци јав них сред ста ва који нису успос та ви ли функ ци ју ин тер не
ре ви зи је, тре ба да се об ра те Цен трал ној је ди ни ци за хар мо ни за ци ју за
помоћ у из ра ди ин тер них ака та за  осни ва ње и почетак рада интерне
ревизије;

= ко рис ни ци јав них сред ста ва који су успос та ви ли со пстве ну ин тер ну ре -
ви зи ју тре ба да ко ри гу ју сис те ма ти за ци ју и број из врши ла ца, на осно ву
спро ве де не про це не по треб ног бро ја из врши ла ца, у од но су на ри зи ке,
сло же ност по сло ва ња и обим сред ста ва којима корисник јавних
средстава управља;

= ускла ди ти сис тем на грађива ња ин тер них ре ви зо ра са ви си ном за ра да и
сис те мом на грађива ња ревизора у ДРИ;
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48) Кон со ли до ва ни го диш њи из веш тај за 2013. го ди ну о ста њу ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав -
ном сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји, Ми нис та рство фи нан си ја – Сек тор за ин тер ну кон тро лу и ин -
тер ну ре ви зи ју, стр. 6-7. Дос туп но на:
 http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf 

49) Кон со ли до ва ни го диш њи из веш тај за 2013. го ди ну о ста њу ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле у јав -
ном сек то ру у Ре пуб ли ци Срби ји, Ми нис та рство фи нан си ја – Сек тор за ин тер ну кон тро лу и ин -
тер ну ре ви зи ју, стр. 6. Дос туп но на:
 http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf 



= об ез бе ди ти по треб на фи нан сиј ска сре дства за кон ти ну и ра ну об уку и ек -
стер ну кон тро лу ква ли те та рада интерних ревизора.

Зак љу чак

Ре пуб ли ка Срби ја је пи та ња ин тер не кон тро ле и ин тер не ре ви зи је уре ди -
ла За ко ном о бу џет ском сис те му и под за кон ским ак ти ма, по ла зећи од PIFC
кон цеп та. С тим у вези, не опход но је унап ре ди ти за ко но дав ни оквир усва ја -
њем по себ ног за ко на ве за ног за об ласт ин тер ног над зо ра, који ће бити
усклађен са међуна род но при хваћеним стан дар ди ма, прав ним сис те мом ЕУ,
као и на јбо љом прак сом у зем љи и инос тра нству.

У окви ру про ме на у јав ним фи нан си ја ма код нас, при су тан је тренд де цен -
тра ли за ци је ин тер ног над зо ра. Ипак, ин тер не кон тро ле и ин тер на ре ви зи ја
нису успос тав ље ни у свим суб јек ти ма јав ног сек то ра, а тамо где су успос тав -
ље ни, по сто је про бле ми у њи хо вом функ ци о ни са њу. Де лок руг њи хо вог рада
је остао углав ном у до ме ну об ез беђења за ко ни тос ти, али није у до вољ ној
мери усме рен на управ ља ње ри зи ци ма који могу ути ца ти на оства ре ње оста -
лих општих ци ље ва ен ти те та јав ног сек то ра. Пот реб но је об ез бе ди ти боље
умре жа ва ње ин тер них кон тро ла, ин тер не ре ви зи је и држав не ре ви зи је ради
оства ри ва ња број них ко рис ти у њи хо вом раду. Такође, по треб но је об ез бе ди -
ти и адекватну контролу квалитета рада интерних ревизора у јавном сектору, 
нарочито екстерну контролу квалитета рада.

Рад Цен трал не је ди ни це за хар мо ни за ци ју тре ба да пру жи помоћ суб јек -
ти ма јав ног сек то ра у успос тав ља њу и раду ефи кас ног фи нан сиј ског управ ља -
ња (на ро чи то управ ља ња ри зи ци ма), ин тер не контроле и интерне ревизије.

ДРИ и Цен трал на је ди ни ца за хар мо ни за ци ју фор ми ра ли су Рад ну гру пу за
са рад њу ин тер не и ек стер не ре ви зи је. У на ред ном пе ри о ду оче ку је се ин тен -
зив ни ја са рад ња између њих, која ће доп ри не ти ква ли тет ни јем интерном
надзору у јавном сектору.
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мр Би ља на
ЈОСИПОВИЋ
РОДИЋ*

Буџет ско ра чу но во дство 
у функ ци ји за шти те 

јав ног ин те ре са

Ре зи ме

Бу џет ско ра чу но во дство тре ба ло би да об ез бе ди ин фор ма ци је које за до во ља -
ва ју ква ли та тив не ка рак те рис ти ке по треб не да би ко рис ни ци фи нан сиј ских
из веш та ја, ин тер ни и ек стер ни, мог ли да оце не ефи кас ност, ефек тив ност,
еко но мич ност и сврсис ход ност упот ре бе сред ста ва која су по ве рена бу џет -
ским ко рис ни ци ма.

На ме ра овог рада је да се саг ле дају уло га и зна чај бу џет ског ра чу но во дства, да
се иден ти фи ку ју не дос та ци и ука же на могуће пер спек ти ве унап ређења. Тема
овог члан ка је и ана ли за ре гу ла тор ног окви ра који у знат ној мери ума њу је ис -
каз ну моћ фи нан сиј ских из веш та ја. У овом раду дат је осврт на ста ње и пер -
спек ти ве бу џет ског ра чу но во дства у Ре пуб ли ци Срби ји, као и на сад ржи ну фи -
нан сиј ских из веш та ја бу џет ских ко рис ни ка .  Будући да бу џет ско
ра чу но во дство за сно ва но на го то вин ској осно ви об ез беђује кон ти ну и ра ни над -
зор над при куп ља њем, упот ре бом и управ ља њем фи нан сиј ским сре дстви ма,
на ме ра је и да се саг ле да ју да ле ко сеж не по сле ди це при ме не го то вин ске осно ве
на ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја.

С об зи ром на ве ли ку за ин те ре со ва ност јав нос ти, а по себ но по рес ких об вез ни ка, 
за управ ља ње јав ним по сло ви ма и оце ну упот ре бе рас по ло жи вих сред ста ва,
уоча ва се по тре ба за по ла га њем ра чу на ен ти те та јав ног сек то ра и по тре ба за 
транс па рен тним из веш та ва њем.

Кључ не речи: бу џет ско ра чу но во дство, го то вин ска ра чу но во дстве на осно ва,
фи нан сиј ски из веш та ји бу џет ских ко рис ни ка, јав ни ин те рес.
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Увод

Јавни сек тор по ста је не и зос тав ни део на ци о нал не еко но ми је, а управ ља -
ње ен ти те ти ма јав ног сек то ра за слу жу је све већу паж њу на учне и дру ге јав -
нос ти. 

Бу џет ско ра чу но во дство ре гу ли ше вођење по слов них књи га, при пре му,
сас тав ља ње, дос тав ља ње и об јав љи ва ње фи нан сиј ских из веш та ја за ко рис ни ке 
јав них сред ста ва. На и ме, бу џет ско ра чу но во дство од но си се на ин ди рек тне бу -
џет ске ко рис ни ке, ди рек тне бу џет ске ко рис ни ке, орга ни за ци је об а вез ног со -
ци јал ног оси гу ра ња и бу џет ске фон до ве Ре пуб ли ке Срби је и ло кал не вла с ти.

Ува жа ва јући спе ци фич ност ак тив нос ти ен ти те та који се фи нан си ра ју из
бу џет ских сред ста ва, као и по тре бу јав нос ти да саг ле да ефек те тих ак тив нос -
ти, ин фор ма ци је које про ду ку је бу џет ско ра чу но во дство за слу жу ју све већу
паж њу јав нос ти. Јав ност, као на јзна чај ни ји ин вес ти тор јав них до ба ра и услу -
га, за ин те ре со ва на је за ин фор ма цијe о на ме ни и упот ре би нов ча них сред ста -
ва која су по ве ре на држа ви кроз плаћање по ре за, доп ри но са и оста лих врста
јав них при хо да. Јав ност је за ин те ре со ва на и за об е ло да њи ва ње ин фор ма ци ја
о об и му и ква ли те ту јав них до ба ра и услу га које пру жа ју бу џет ски корисници.

У том смис лу за шти та јав них ин те ре са важ на је како за ен ти те те чије по -
сло ва ње се фи нан си ра из бу џе та, тако и за јав ност. Енти те ти чије по сло ва ње
се фи нан си ра из бу џе та, по узда ним и транс па рен тним из веш та ва њем о спро -
ве де ним ак тив нос ти ма и одго вор ним об ав ља њем по ве ре них ак тив нос ти,
шти те јав ни ин те рес. Са дру ге стра не, јав ност за шти том интереса стиче и
одржава поверење указано националној влади. 

Иако се мно го тога може под вес ти под по јам „јав ног ин те ре са“, важ но је
истаћи да сва ко де ло ва ње у ко рист друш тва пред став ља јав ни ин те рес. У том
смис лу ен ти те ти чије по сло ва ње се фи нан си ра из бу џет ских сред ста ва има ју
за да так да за шти те јав ни ин те рес кроз ра ци о нал но по на ша ње, односно
пословање и полагање рачуна.

1. Уло га и зна чај адек ват но орга ни зо ва ног 
бу џет ског ра чу но во дства

Ква ли тет но устроје но бу џет ско ра чу но во дство пред став ља осно ву за доб ро
пла ни ра ње, орга ни зо ва ње и кон тро лу по сло ва ња бу џет ских ко рис ни ка. Бу џет ско
ра чу но во дство тре ба ло би да об ез бе ди ин фор ма ци о ну осно ву за кон ти ну и ра ну
ана ли зу и над зор над спро вођењем фис кал них и дру гих мера еко ном ске по ли ти ке, 
ради што ефи кас ни јег, еко но мич ни јег и ефек тив ни јег управ ља ња јав ним сре -
дстви ма. Сто га, сис тем бу џет ског ра чу но во дства и фи нан сиј ског из веш та ва ња је
од суш тин ске важ нос ти за управ ља ње бу џе том и оце ну одго вор нос ти но си ла ца
јав них функ ци ја, а у циљу за шти те јав ног ин те ре са. 

Фи нан сиј ски из веш та ји ко рис ни ка јав них сред ста ва има ју све зна чај ни ју
уло гу. Будући да се бу џет ско ра чу но во дство за сни ва на по себ ним стан дар ди -
ма и кон цеп ти ма, важ но је да се ње го ва орга ни за ци ја при ла го ди ин фор ма ци о -
ним потребама корисника финансијских извештаја. 

Ко рис ни ци фи нан сиј ских из веш та ја за ин те ре со ва ни су за увид у по сло ва ње
ен ти те та чије по сло ва ње се фи нан си ра из бу џе та. Раз ло зи за то су број ни. Прво,
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не за мис ли во је функ ци о ни са ње јед не друш тве не за јед ни це без шко ла, бол ни ца,
по ли циј ских ста ни ца, спо ртских и рек ре а тив них цен та ра, биб ли о те ка, пред -
школ ских уста но ва, кул тур них цен та ра, по рес ких упра ва и број них дру гих
држав них орга на. У на шој зем љи по сто ји пре ко 11.000 бу џет ских ко рис ни ка који
об ез беђују зна ча јан број раз но врсних јав них до ба ра и услу га, па је важ но саг ле да -
ти ефек те ак тив нос ти које они спро во де. Дру го, све већи број људи за пос лен је у
ен ти те ти ма чије по сло ва ње се фи нан си ра из бу џе та држа ве. Зва нич ног под ат ка
о бро ју за пос ле них у јав ном сек то ру Ре пуб ли ке Срби ју нема, па се спе ку ли ше да је
око 500.000 лица ан га жо ва но у јав ном сек то ру. Пре ма зва нич ним под а ци ма Ми -
нис та рства фи нан си ја, у орга ни ма држав не упра ве, јав ним аген ци ја ма и орга ни -
за ци ја ма за об а вез но здра встве но оси гу ра ње за пос ле но је 24.528 лица1. Због не -
по уз да них ин фор ма ци ја о тако зна чај ном пи та њу, јав ност се све чешће ин те ре су -
је за број за пос ле них у јав ном сек то ру због тога што она фи нан си ра њи хо ве за ра -
де. Треће, по сло ва ње држав них орга на, орга на упра ве и дру гих ен ти те та чије по -
сло ва ње се фи нан си ра из држав ног бу џе та зна чај но је и са ас пек та учешћа њи хо -
вих рас хо да у бру то домаћем про из во ду (у на став ку тек ста: БДП). У 2014. го ди ни
учешће јав них рас хо да држа ве у БДП-у из но си ло је 48%, пре ма про це на ма за
2015. го ди ну учешће је не што мање и из но си 46%, али и то за Ре пуб ли ку Срби ју
пред став ља ве ли ки те рет, будући да је при ват ни сек тор у све већим про бле ми -
ма2. На ве де ни раз ло зи ути чу на по тре бу јав нос ти да стек не увид у упот ре бу по ве -
ре них нов ча них сред ста ва.

Дак ле, ин фор ма ци о не по тре бе су број не, а но си о ци влас ти и кре а то ри фи -
нан сиј ских из веш та ја мо ра ју об ез бе ди ти ква ли тет не и транс па рен тне ин фор -
ма ци је. Да би се то по стиг ло, бу џет ско ра чу но во дство мора бити адек ват но
орга ни зо ва но у смис лу да се тач но зна ко је за шта одго во ран, која су пра ви ла
при зна ва ња и вред но ва ња би лан сних по зи ци ја, који се из веш та ји састављају
и коме се достављају, која правила су меродавна и сл. 

Тра ди ци о нал но, бу џет ско ра чу но во дство об ез беђује под ат ке о при хо ди -
ма, рас хо ди ма, при ма њи ма, из да ва њи ма и пре узе тим об а ве за ма ко рис ни ка
бу џет ских сред ста ва. Бу џет ско ра чу но во дство, уопште но по смат ра но се може
за сни ва ти на пра ви ли ма го то вин ске, об ра чун ске или не ког об ли ка мо ди фи -
ко ва не ра чу но во дстве не осно ве. У Ре пуб ли ци Срби ји бу џет ско ра чу но во -
дство је орга ни зо ва но по при нци пу го то вин ске ра чу но во дстве не осно ве, што
зна чи да се по слов не транс акције еви ден ти ра ју у тре нут ку при ли ва, од но сно
одли ва нов ча них сред ста ва. Фи нан сиј ски ре зул тат утврђује се на осно ву ста -
ња го то ви не и го то вин ских ек ви ва ле на та на кра ју из веш тај ног пе ри о да. На
тај на чин ко рис ни ци ма се пру жа ју ин фор ма ци је о упот ре би и управ ља њу то -
ко ви ма нов ча них сред ста ва, али и ин фор ма ци је о на чи ну на који су фи нан си -
ра не ак тив нос ти по сло ва ња и да ли су сре дства ко ришћена у скла ду са усво је -
ним бу џе том. Будући да је циљ фи нан сиј ског из веш та ва ња сра чу нат на
праћење то ко ва нов ца и на ме ну упот ре бе нов ча них сред ста ва, при ме на го то -
вин ске осно ве може за до во љи ти на тај на чин де фи ни са не, ин фор ма ци о не по -
тре бе ко рис ни ка. Дак ле, суш ти на орга ни зо ва ња бу џет ског ра чу но во дства у
Ре пуб ли ци Срби ји сад ржа на је у кон тро ли на ме не ко ришћења одоб ре них
апропријација, односно буџетом одобрених новчаних средстава. Систем
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евиденције у буџетском рачуноводству усмерен је на рачуноводствено об ух -
ва та ње планираних и остварених буџетских прихода и расхода, ра чу но во -
дстве но планирање и анализу и извештавање. 

Међутим, јав ност је за ин те ре со ва на не само за увид у на ме ну и ко -
ришћење нов ча них сред ста ва, већ и за праћење и оце ну ефи кас нос ти, ефек -
тив нос ти, фи нан сиј ског по ло жа ја, фи нан сиј ске успеш нос ти, еко но мич нос ти
и оце ну упот ре бе оста ле имо ви не којом располажу буџетски корисници. 

Пос то јећа орга ни за ци ја бу џет ског ра чу но во дства и пра ви ла на ко ји ма оно 
по чи ва не могу за до во љи ти на овај на чин де фи ни са не ин фор ма ци о не за хте ве
јав нос ти. Са дру ге стра не, фи нан сиј ски из веш та ји које ге не ри ше бу џет ско ра -
чу но во дство не по уз да ни су, не пот пу ни и не упо ре ди ви, на шта упо зо ра ва и
Држав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја у сво јим из веш та ји ма. Кључ ни про блем
пред став ља ју не устро је не еви ден ци је, не јед но об раз ност еви ден ти ра ња
тран с акција, не дос лед на при ме на ра чу но во дстве них по ли ти ка или не по с то -
ја ње рачуноводствених политика, неадекватни системи интерне контроле и
фи нан сиј ског управљања. 

Са ци љем унап ређења бу џет ског ра чу но во дства и фи нан сиј ског из веш та -
ва ња не опход но је утврди ти узро ке по сто јећег ста ња. Глав ни узрок не до вољ но
ква ли тет ног фи нан сиј ског из веш та ва ња у бу џет ском ра чу но во дству је по сто -
јећа прав на ре гу ла ти ва и за не ма ри ва ње зна ча ја про фе си о нал не ре гу ла ти ве.

2. Ути цај прав не и про фе си о нал не ре гу ла ти ве на ква ли тет
бу џет ског ра чу но во дства и за шти ту јав ног ин те ре са

Ефи ка сан и по уздан сис тем фи нан сиј ског из веш та ва ња у бу џет ском ра чу но -
во дству пре тпос тав ља по сто ја ње ква ли тет но из грађеног прав ног и про фе си о -
нал ног окви ра, што на шој зем љи не дос та је. У Ре пуб ли ци Срби ји бу џет ско ра чу -
но во дство је ре гу ли са но прав ном и де ли мич но про фе си о нал ном ре гу ла ти вом.

Прав на и про фе си о нал на ре гу ла ти ва ре гу ли ше број на пи та ња као што су
број ко рис ни ка јав них сред ста ва, пла ни ра ње, при пре ма ње, до но ше ње и из -
врше ње бу џе та, над леж ност и функ ци о ни са ње сис те ма фи нан сиј ског из веш -
та ва ња бу џет ских ко рис ни ка, при ме на ра чу но во дстве не осно ве при ли ком
при зна ва ња и вред но ва ња по слов них транс акција, учес та лост фи нан сиј ског
из веш та ва ња, сет фи нан сиј ских из веш та ја и др. Дак ле, об ухват прав не ре гу -
ла ти ве је ши рок, али то сва ка ко не зна чи да су сва питања и проблеми везани
за систем финансијског извештавања буџетских корисника решени.

На и ме, прав на ре гу ла ти ва у об лас ти бу џет ског ра чу но во дства ве о ма је не -
јас на и двос мис ле на у по је ди ним де ло ви ма, по не кад кон тра дик тор на и
међусоб но не усклађена. Овде ће бити на ве де ни само неки од при ме ра који
ука зу ју на по сто јећи (не)ква ли тет прав не ре гу ла ти ве3.

На при мер, За ко ном о бу џет ском сис те му де фи ни са но је да се ре зул тат у фи -
нан сиј ским из веш та ји ма утврђује при ме ном го то вин ске осно ве, а да фи нан сиј -
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ски из веш тај за пра во пред став ља за вршни ра чун са по себ но про пи са ним сад -
ржа јем. Уред бом о бу џет ском ра чу но во дству, која је до не та на осно ву по ме ну тог
за ко на, про пи са на је и при ме на об ра чун ске ра чу но во дстве не осно ве за ин тер не
по тре бе. За вршни ра чун у смис лу Уред бе смат ра се сас тав ним де лом го диш њих
фи нан сиј ских из веш та ја, а сет фи нан сиј ских из веш та ја чине:
= из веш та ји на го то вин ској осно ви (из веш тај о нов ча ним то ко ви ма и из -

веш тај о ка пи тал ним из да ци ма и фи нан си ра њу) и 
= из веш та ји сас тав ље ни на осно ву усво је них ра чу но во дстве них по ли ти ка

(би ланс ста ња, би ланс при хо да и рас хо да, из веш тај о из врше њу бу џе та
са чи њен тако дa при ка зу је раз ли ку између одоб ре них сред ста ва и из -
врше ња, из веш тај о ко ришћењу сред ста ва из текуће и стал не бу џет ске
ре зер ве и из веш тај о га ран ци ја ма да тим у току фис кал не го ди не)4.

Дак ле, не јас но одређива ње по јмо ва као што су за вршни ра чун и фи нан сиј -
ски из веш та ји, не пре циз но де фи ни са ње сета фи нан сиј ских из веш та ја само су
неки од при ме ра не усаг ла ше нос ти законских и подзаконских аката.

Међутим, са ас пек та за шти те јав ног ин те ре са мно го је зна чај ни је пи та ње
ре гу ли са ња об а ве зе по узда ног и транс па рен тног из веш та ва ња. Ни у јед ном
за кон ском и под за кон ском акту није пре циз но де фи ни са на одго вор ност за
не по уз да не из веш та је, као ни мере сан кци о ни са ња за по слов не одлу ке до не те 
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Правна регулатива

Закон о буџетском систему

Закон о рачуноводству

Уредба о буџетском рачуноводству

Уредба о примени Међународних
рачуноводствених стандарда за
јавни сектор (МРС ЈС)

Правилник о начину припреме,
састављања и подношења
финансијских извештаја корисника
буџетских средстава

Правилник о класификационом
оквиру и контном плану
за буџетски систем

Други подзаконски акти који уређују
област пописа имовине и обавеза,
начина утврђивања корисника
јавних средстава и др.

Професионална регулатива

МРС ЈС

Кодекс етике
за професионалне

рачуновође

Међународни
стандарди ревизије

При каз 1 - Прав на и про фе си о нал на ре гу ла ти ва која се од но си 
на бу џет ско ра чу но во дство у Ре пуб ли ци Срби ји

4)  Уред ба о бу џет ском ра чу но во дству, „Служ бе ни глас ник РС“, бр.125/2003 и 12/2006, члан 7.



услед ко ришћења не пот пу них или не тач них ин фор ма ци ја. То зна чи да, уко ли -
ко неки бу џет ски ко рис ник спро ве де на бав ку, нпр. кан це ла риј ског ма те ри ја -
ла због тога што није рас по ла гао под ат ком да на ве де не врсте ма те ри ја ла има,
теш ко да ће или уопште неће сно си ти по сле ди це такве одлуке уколико има
довољно расположивих новчаних средстава да плати набављене количине. 

У јав ном ин те ре су је и да се зна чиме држа ва рас по ла же и како управ ља
тим сре дстви ма. Међутим, За ко ном о бу џет ском сис те му кон со ли да ци ја се де -
фи ни ше као „ис ка зи ва ње при хо да, при ма ња, рас хо да и из да та ка више
међусоб но по ве за них бу џе та и ван бу џет ских фон до ва као да се ради о је ди -
нстве ном ен ти те ту“5. То зна чи да по сту пак кон со ли да ци је под ра зу ме ва ели -
ми ни са ње при хо да, рас хо да, при ма ња и из да ва ња између ис тих и раз ли чи тих
ни воа влас ти. Дак ле, кон со ли до ва ни из веш тај на ни воу држа ве за пра во је
кон со ли до ва ни из веш тај о из врше њу бу џе та. Кон со ли до ва ње ста ње сред ста -
ва и њи хо вих из во ра се не спро во ди. Ово зна чи да Ре пуб ли ка Србија заправо и
нема информације о томе чиме располаже, а посебно не о начину на који
спроводи процес управљања.

Са ци љем унап ређења по сто јеће прав не ре гу ла ти ве по треб но је афир ми -
са ти уло гу ра чу но во дстве не про фе си је и ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. Чини
се да је ра чу но во дстве на про фе си ја да нас у сен ци, будући да ни јед ним за ко -
ном није де фи ни са на нити афир ми са на. Без ак тив не уло ге ра чу но во дстве не
про фе си је и про фе си о нал них ра чу но вођа по сто јећи сис тем неће моћи да буде
унап ређен. У том смис лу ве о ма је важ но по зи ци о ни ра ти улогу рачуновође и
ставити већи нагласак на професионалну регулативу.

Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, међуна род но при зна та про фе си о -
нал на орга ни за ци ја, пре вео је Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де за
јав ни сек тор (у на став ку тек ста: МРС ЈС). Ми нис та рство фи нан си ја је још Уред -
бом о при ме ни МРС ЈС, 2010. го ди не, про пи са ло при ме ну ис тих. До да нас се
стан дар ди суш тин ски не при ме њу ју. Из тог раз ло га не опход но је не одлож но
от по че ти про цес стан дар ди за ци је и хар мо ни за ци је фи нан сиј ског из веш та ва -
ња у овом делу јав ног сек то ра, при чему се као основ ни инстру мент јав ља ју
упра во МРС ЈС6. При ме на стан дар да ути ца ла би на по бољ ша ње транс па рен -
тнос ти пословања ентитета чије пословање се финансира из државног
буџета, што је у општем јавном интересу. 

Пос то јећа прав на ре гу ла ти ва у Ре пуб ли ци Срби ји у знат ној мери на ру ша -
ва ква ли тет бу џет ског ра чу но во дства и из тог раз ло га не опход но је тежити
њеном побољшању. 
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5) За кон о бу џет ском сис те му, „Служ бе ни глас ник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. и 103/2015, члан 2, став 26.

6) Де таљ ни је о про це су стан дар ди за ци је и хар мо ни за ци је ви де ти у:  Јовић Д., (2010), „Стан дар ди за -
ци ја и хар мо ни за ци ја фи нан сиј ског из веш та ва ња ен ти те та јав ног сек то ра“, 41. сим по зи јум Са -
ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, Збор ник ра до ва, Зла ти бор, стр. 110-130.



3. Ка рак те рис ти ке и ци ље ви фи нан сиј ских из веш та ја 
бу џет ских ко рис ни ка

Фи нан сиј ско из веш та ва ње бу џет ских ко рис ни ка, у на шој зем љи, има за
циљ кон тро лу на ме не бу џет ских сред ста ва, па се при мар ним фи нан сиј ским
из веш та јем смат ра из веш тај о из врше њу бу џе та. Пос тав ље ни циљ смат ра се
оправ да ним ува жа ва јући по тре бу за кон ти ну и ра ном про ве ром ста ња го то ви -
не и го то вин ских ек ви ва ле на та. Ува жа ва јући по став ље ни циљ, одго вор ност
но си ла ца јавних функција процењује се искључиво на основу извршења
буџета. 

Јав ност је сва ка ко за ин те ре со ва на за увид у ви си ну, ди на ми ку и на ме ну
тро ше ња одоб ре них бу џет ских сред ста ва. Међутим, у јав ном ин те ре су је об е -
ло да њи ва ње и дру гих ин фор ма ци ја, што ука зу је на по тре бу да се тра ди ци о -
нал но бу џет ско ра чу но во дство раз ви ја у сме ру пред виђања будућих по слов -
них транс акција и догађаја. Однос но, бу џет ско ра чу но во дство би тре ба ло „од
па сив ног по смат ра ња и из веш та ва ња о про ме на ма и рас по де ли го то ви не,
усме ри ти ка ана ли зи и пла ни ра њу будућих про ме на, што ства ра пре тпос тав -
ке за зна чај не про ме не у јав ном сек то ру и по ве за ним орга ни за ци ја ма“7.

У јав ном ин те ре су је да се об е ло да не фи нан сиј ске ин фор ма ци је бу џет ских
ко рис ни ка. По је ди нач ни фи нан сиј ски из веш та ји бу џет ских ко рис ни ка, иако
нису транс па рен тни, пру жа ју за хте ва не ин фор ма ци је. Међутим, суш тин ски
про блем је што кон со ли до ва ни из веш тај држа ве не пру жа увид у ути цај пред -
узе тих мера на фи нан сиј ски по ло жај, нити увид у ефекте текућих мера на
будући финансијски положај.

По ред фи нан сиј ских ин фор ма ци ја, у јав ном ин те ре су је и об е ло да њи ва ње
не фи нан сиј ских ин фор ма ци ја. Не фи нан сиј ске ин фор ма ци је за слу жу ју све
већу паж њу јав нос ти. На при мер, по себ но ин те ре сан тне су ин фор ма ци је о
плат ним раз ре ди ма за пос ле них у јав ном сек то ру, пре ма ак ту ел ном За ко ну о
пла та ма у јав ном сек то ру, раз јаш ње ње не до у ми ца око де фи ни ци је за пос ле -
них у јав ним пред узећима и дру гим ен ти те ти ма чије по сло ва ње се фи нан си ра
из бу џе та. Инфор ма ци је о ква ли те ту сту ди ра ња, лис та ма че ка ња у здра встве -
ним цен три ма, сто пи кри ми нал них ак тив нос ти, бро ју не ре ше них суд ских
пред ме та, бро ју уче ни ка који на пуш та ју об ра зов ни сис тем, бро ју за пос ле них
који користе службене аутомобиле, броју посланика који обављају више
функција само су неке од информација које би требало обелоданити.

Дак ле, по ред ин фор ма ци ја о утро ше ним нов ча ним сре дстви ма, јав ност
као фи нан си јер и ко рис ник јав них до ба ра и услу га жели да саг ле да и ефи кас -
ност, ефек тив ност и сврсис ход ност спро ве де них ак тив нос ти. Такође, ин фор -
ма ци о ни за хте ви јав нос ти сра чу на ти су на споз на ју ак тив нос ти које ће се
спро во ди ти у на ред ним пе ри о ди ма, при ори те та у ре а ли за ци ји про јек ти ма
(нпр. из град ња об да ниш та, об но ва шко ла, бол ни ца), оправ да нос ти спро -
вођења одређених ак тив нос ти (нпр. про је кат „Бе ог рад на води“), на чи на и из -
во ра фи нан си ра ња одређених про је ка та, ро ко ва ре а ли за ци је и сл. Из тог раз -
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7) Сто ја но вић Р., (2013), „Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди за јав ни сек тор у функ ци ји
ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња“, 44. сим по зи јум Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра, Збор ник
ра до ва, Зла ти бор, стр. 176.



ло га важ но је да фи нан сиј ски из веш та ји пру же не опход не ин фор ма ци је. Дак -
ле, ин фор ма ци је у фи нан сиј ским из веш та ји ма тре ба ло би да задовоље
информационе потребе корисника, са једне стране и да обезбеде одго ва ра -
јућу подлогу за доношење пословних одлука, са друге стране.

Бу џет ско ра чу но во дство тре ба ло би да об ез бе ди ин фор ма ци је које за до -
во ља ва ју ква ли та тив не ка рак те рис ти ке. Основ на об е леж ја у скла ду са Кон -
цеп ту ал ним окви ром фи нан сиј ског из веш та ва ња су ре ле ван тност и ве ро дос -
тој ност ин фор ма ци ја. Инфор ма ци ја је ре ле ван тна уко ли ко би одлу ка ко рис -
ни ка фи нан сиј ских из веш та ја била дру га чи ја без ње ног по се до ва ња. Инфор -
ма ци ја је ве ро дос тој на, од но сно по узда на уко ли ко је по тпу на и тач на. По ред
на ве де них, унап ређујуће ка рак те рис ти ке ин фор ма ци ју су упо ре ди вост, про -
вер љи вост, бла гов ре ме ност и раз умљи вост8. 

Такође, бу џет ско ра чу но во дство тре ба ло би да за до во љи одређене пре -
тпос тав ке које се од но се прве нстве но на одго вор ност, управ ља ње нов ча ном и 
оста лом имо ви ном ко јом рас по ла жу бу џет ски ко рис ни ци, чу ва ње и одржа ва -
ње имо ви не од по себ ног зна ча ја, адек ват но пла ни ра ње бу џет ских при хо да и
рас хо да, фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро лу, ре ви зи ју финансијских
извештаја и транспарентност извештавања.

У Ре пуб ли ци Срби ји бу џет ско ра чу но во дство не за до во ља ва основ не пре -
тпос тав ке што за последицу има:
1) не по уз да не ин фор ма ци је о укуп ној имо ви ни ен ти те та чије по сло ва ње 

се фи нан си ра из бу џе та (нпр. нема по узда них под а та ка о не крет ни на -
ма у влас ниш тву држа ве, што до во ди до зло у пот ре ба у ко ришћењу
исте, из да ва њу у за куп по не јас но де фи ни са ним кри те ри ју ми ма,
(не)плаћању за куп ни не и сл.);

2) не пот пу не ин фор ма ци је о укуп ним об а ве за ма бу џет ских ко рис ни ка
(нпр. услед не а дек ват ног књи же ња, изо стан ка до ку мен та ци је, не а -
жур нос ти у еви ден ти ра њу по слов них транс акција и др. от е жа но је
управ ља ње ду гом бу џет ског ко рис ни ка, што се одра жа ва и на ква ли -
тет управ ља ња ду гом на ни воу држа ве);

3) не усаг ла ше не еви ден ци је у делу бу џет ских при хо да и рас хо да између
над леж ног ен ти те та, од но сно Ми нис та рства фи нан си ја и дру гих бу -
џет ских ко рис ни ка (нпр. про ме на сас та ва Вла де ути че на про ме ну
над леж нос ти ре сор них ми нис тар ста ва, у смис лу пре но са над леж нос -
ти на дру го ми нис та рство или раз два ја ња над леж нос ти на више ми -
нис тар ста ва). То чес то до во ди до не а дек ват ног ра чу но во дстве ног
пре књи жа ва ња са ста рог на нови ен ти тет, што је на јчешће узрок не -
усаг ла ше них еви ден ци ја о бу џет ским при хо ди ма и рас хо ди ма између
Ми нис та рства фи нан си ја и бу џет ских корисника.

Ува жа ва јући на ве де но, а у кон тек сту овог рада, мо же мо истаћи да јав ни
ин те рес није заштићен.

Б. ЈОСИПОВИЋ РОДИЋ, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 
У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 325

8) О ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма ко рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја де таљ ни је ви де ти
Кон цеп ту ал ни оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња Одбо ра за Међуна род не ра чу но во дстве не
стан дар де, сеп тем бар 2010. го ди не 



За Ре пуб ли ку Срби ју спе ци фич но је де фи ни са ње и ко ришћење тер ми на
„јав ни ин те рес“. Из тог раз ло га се, да нас, по јмом јав ног ин те ре са об ухва та ју
број на усво је на прав на ре ше ња и де ло ва ња по је ди на ца, од но сно ин те рес них
гру па, што у знат ној мери на ру ша ва кон цепт јав ног ин те ре са. На при мер, у јав -
ном ин те ре су је да се одре ди мак си ма лан број за пос ле них у држав ним орга ни -
ма, али на чин на који ће то бити прак тич но ре а ли зо ва но чини се да нико не
зна. Или, на при мер, у јав ном ин те ре су је да се одре де плат ни раз ре ди за пос ле -
них у јав ном сек то ру, иако ћемо и даље има ти си ту а ци ју да за ра да про фе со ра и 
сек ре та ри це у не ком јав ном пред узећу буду на при ближ но ис том ни воу. Због
тога је важ но истаћи да је јав ни ин те рес сва ка доб ро бит у ко јој друш тво има
удео као це ли на. Тра ди ци о нал но, функ ци о ни са ње држав но-без бед нос них
струк ту ра, со ци јал на и здра встве на за шти та, про из вод ња и дис три бу ци ја
елек трич не енер ги је, те ле ко му ни ка ци о не услу ге, об ра зо ва ње, кул ту ра и сл. у
јав ном су ин те ре су. Међутим, за шти та јав них ин те ре са по сти же се не само не -
оме та ним функ ци о ни са њем ен ти те та који об ав ља ју де лат ност од јав ног зна -
ча ја, већ и пру жа њем ин фор ма ци ја о њи хо вом по сло ва њу. Иако не по сто ји
стандардна, тј. општеприхваћена дефиниција јавног интереса, у контексту
овог рада могло би се рећи да се његова суштина огледа у транспарентном и
поузданом извештавању о пословању корисника јавних средстава. 

Кроз јас но де фи ни са на пра ви ла, ме то до ло ги је и по ступ ке, тра ди ци о нал -
ни из веш тај ни мо дел бу џет ског ра чу но во дства тре ба ло би пре усме ри ти ка
сав ре ме ном кон цеп ту, са ци љем ње го вог унап ређења. Орга ни зо ва ње из веш -
тај ног мо де ла бу џет ског ра чу но во дства на об ра чун ској осно ви даје да ле ко
бољу осно ву за по ла га ње ра чу на, кон тро лу и одлу чи ва ње9. Будући да је управ -
ља ње имо ви ном, об а ве за ма, при хо ди ма, рас хо ди ма, при ма њи ма и из да ва њи -
ма не опход но за по ла га ње ра чу на но си ла ца јав них функ ци ја и оце ну њи хо ве
одго вор нос ти, не опход но је кон ти ну и ра но об е ло да њи ва ти ин фор ма ци је о на -
чи ну и ефек ти ма до не тих и спро ве де них одлу ка. Обе ло да њи ва ње ин фор ма -
ци ја одраз је одго вор нос ти бу џет ских ко рис ни ка и држа ве у це ли ни. Иако
држа ва не об е ло да њу је више ин фор ма ци ја него што је у ње ном ин те ре су, у на -
шој зем љи одређени број ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва на зва нич ним сај то -
ви ма обелодањује информације, најчешће, о извршењу буџета. Постоји и
одређени број буџетских корисника који, кроз Информатор о раду, об е ло да -
њу ју и нефинансијске информације од јавног значаја. 

Међутим, намеће се пи та ње да ли је по сто јећи сис тем фи нан сиј ског из -
веш та ва ња по уздан и до во љан за сти ца ње уви да у по сло ва ње бу џет ских ко -
рис ни ка. На опи са ни на чин по став ље ни циљ и мо дел фи нан сиј ског из веш та -
ва ња, сва ка ко, није до во љан за за до во ље ње ин фор ма ци о них по тре ба по рес -
ких об вез ни ка и јав нос ти у це ли ни. Са ци љем унап ређења по треб но је увес ти
прак су сис тем ског полагања рачуна и подстаћи јавност на јавне расправе и
активно учешће.
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4. Фи нан сиј ски из веш та ји бу џет ског ра чу но во дства 
у функ ци ји за шти те јав ног ин те ре са

Сет фи нан сиј ских из веш та ју које сас тав ља ју бу џет ски ко рис ни ци Ре пуб -
ли ке Срби је чине би ланс ста ња, би ланс при хо да и рас хо да, из веш тај о ка пи -
тал ним из да ци ма и фи нан си ра њу, из веш тај о нов ча ним токовима и извештај
о извршењу буџета.

Инди рек тни бу џет ски ко рис ни ци по је ди нач не фи нан сиј ске из веш та је
дос тав ља ју ди рек тним бу џет ским ко рис ни ци ма, ради кон со ли да ци је. Ди рек -
тни бу џет ски ко рис ни ци дос тав ља ју сет фи нан сиј ских из веш та ја Ми нис та -
рству фи нан си ја, од но сно Упра ви за тре зор која је надлежна за састављање
Завршног рачуна Републике Србије.

Фи нан сиј ски из веш та ји бу џет ског ра чу но во дства на ме ње ни су ко рис ни -
ци ма који бу џет ске ко рис ни ке фи нан си ра ју и ко рис ни ци ма ко ји ма ови ен ти -
те ти пру жа ју јав на доб ра и услу ге. У скла ду са за хте ви ма МРС ЈС ни јед на гру па
ко рис ни ка фи нан сиј ских из веш та ја нема право да захтева специфичне
информације.

Не ума њу јући зна чај сад ржи не сета фи нан сиј ских из веш та ја и ко рис ни ка
тих из веш та ја, у смис лу јав ног ин те ре са, мно го је зна чај ни је одго во ри ти на
пи та ње ко води по слов не књи ге бу џет ских ко рис ни ка и ко сас тав ља фи нан -
сиј ске из веш та је. С об зи ром да је ра чу но во дстве на про фе си ја у на шој зем љи у
по тпу нос ти за не ма ре на, да нас има мо си ту а ци ју да су број ни кад ро ви над леж -
ни за об ав ља ње ра чу но во дстве них по сло ва бу џет ских ко рис ни ка не ком пе -
тен тни. За не ма ри ва ње уло ге про фе си о нал ног ра чу но вође и ума њи ва ње њи -
хо вог зна ча ја за вођење по слов них књи га ди рек тно ути че на ис каз ну моћ фи -
нан сиј ских извештаја. Такво стање у пракси доприноси нарушавању ква ли те -
та финансијских извештаја буџетског рачуноводства.

По ред струч не оспо соб ље нос ти кад ро ва, на ква ли тет фи нан сиј ског из -
веш та ва ња ути чу и при ро да и спе ци фич ност по сло ва ња бу џет ских ко рис ни -
ка, обим, врста, струк ту ра и вред ност имо ви не ко јом рас по ла жу и за коју су
одго вор ни бу џет ски ко рис ни ци и ви си на бу џет ских при хо да и рас хо да. По ме -
ну те ка рак те рис ти ке чес то пред став ља ју и ограничења у вези са об е ло да њи -
ва њем информација. 

На при мер, тре нут на ге о по ли тич ка си ту а ци ја у вези са миг ра нтском кри -
зом и ста бил ношћу на ци о нал них гра ни ца под стак ла је јав ност да се ин фор ми -
ше о томе да ли Ре пуб ли ка Срби ја има до вољ но вој но-тех нич ких ка па ци те та,
вој но-ин фрас трук тур них сред ста ва, особ ља и сл. Ова кав тип ин фор ма ци је
није јав но дос ту пан, што је и раз умљи во, јер се ради о по вер љи вим ин фор ма -
ци ја ма чије об е ло да њи ва ње би мог ло да угро зи без бед ност зем ље. Дак ле, у
овом слу ча ју спе ци фич ност Ми нис та рства одбра не опре де љу је ниво из веш -
та ва ња. Јав ност може да стек не увид у из во ре фи нан си ра ња за операције и
функционисање Министарства одбране и Војске Србије, али не и шири увид у
њихово пословање.

Слич на си ту а ци ја при сут на је и у вези са об е ло да њи ва њем ин фор ма ци ја о
на след ној имо ви ни. Нас лед на имо ви на је имо ви на од ис то риј ског, кул тур ног,
умет нич ког, ет но лош ког, ге о лош ког, ар хи тек тур ског зна ча ја, ко јом рас по ла -
жу и коју одржа ва ју и чу ва ју бу џет ски ко рис ни ци са ци љем пру жа ња доп ри но -
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са на уци и кул ту ри. По да та ка о вред нос ти ове имо ви не нема, што је и раз -
умљи во, јер се на јчешће ради о имо ви ни од не про це њи вог зна ча ја. На при мер,
Тра ја но ва таб ла у Ђер дап ској кли су ри која ве ко ви ма пред став ља за штит ни
знак овог на ци о нал ног пар ка је не про це њи ве вред нос ти. Она као так ва није
при зна та у фи нан сиј ским из веш та ји ма, али се на ла зи у еви ден ци ји имо ви не.
Дак ле, важ но је да бу џет ско ра чу но во дство об е ло да ни ин фор ма ци је о врсти,
об и му, ло ка ци ји, ка рак те рис ти ка ма и вред нос ти на след не имо ви не. Уко ли ко
је не ра ци о нал но или не из вод љи во онда би тре ба ло да, у помоћним
евиденцијама или посебним регистрима, обелодани бар минимум података о
врсти и обиму наследне имовине. Обелодањивање ових података је у јавном
интересу.

У јав ном ин те ре су је да се об е ло да не ин фор ма ци је о раду и по сло ва њу бу -
џет ских ко рис ни ка ко ји ма су одоб ре не на јвеће ап роп ри ја ци је. Међутим, об е -
ло да њу ју се само из веш та ји о из врше њу бу џе та који нису до вољ ни јер се не
може ви де ти оправ да ност спро вођења одређених ак тив нос ти, про дук тив -
ност за пос ле них, ефи кас ност и ефек тив ност у по сло ва њу, не може се про це ни -
ти одго вор ност но си ла ца јавних функција нити оправданост трошења
поверених новчаних средстава. 

На при мер, За коном о бу џе ту за 2016. го ди ну пред виђено је да из во ри фи -
нан си ра ња Вла де и служ би који су у ње ном сас та ву из но се 8,293 ми ли јар ди
ди на ра10. Да ли је ово пре ма ло или пре ви ше теш ко се може утврди ти без саз на -
ња о стра теш ком пла ну Вла де, чиме Вла да Ре пуб ли ке Срби је рас по ла же, кога
Вла да пла ни ра да ан га жу је за врше ње услу га када трош ко ви услу га по уго во -
ри ма из но се пре ко 915 ми ли о на ди на ра, да ли је то не опход но, које су то услу -
ге, када ће те услу ге бити ре а ли зо ва не и сл. За ним љив је и при мер По рес ке
упра ве ко јој су, у скла ду са по ме ну тим за ко ном, одоб ре на сре дства у из но су од
8,286 ми ли јар ди ди на ра. Јав ност је за ин те ре со ва на за увид у ефек те по сло ва -
ња по рес ке упра ве, по себ но из раз ло га што је све при сут ни ја ута ја по ре за, сива 
еко но ми ја, по рес ка ева зи ја услед одла га ња плаћања по ре за на до бит и др. На
овак во ста ње, чини се, ве ли ки ути цај има не а дек ват но и не бла гов ре ме но де -
ло ва ње по рес ких орга на и се лек тив но сан кци о ни са ње за по рес ке пре крша је.
Такође, на јав ље на ре фор ма по рес ке упра ве, са до дат ним за пош ља ва њем у
усло ви ма пре ко мер не за пос ле нос ти у јав ном сек то ру и учешћем пла та за пос -
ле них у по рес ким орга ни ма са 53% у укупно одобреној апропријацији,
изазива подозрење јавности. Из наведених разлога потребно је што тачније и
редовније информисати јавност о пословању овог, али и других буџетских
корисника.

Дак ле, став ља ње ак цен та на по тпу не и по узда не фи нан сиј ске из веш та је
ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва мора по ста ти при ори тет. По бољ ша ње транс -
па рен тнос ти је, такође, је дан од при ори те та ко ји ма се мо ра ју по за ба ви ти како
ин сти ту ци је сис те ма, тако и но си о ци јав них функ ци ја. Не сме се то ле ри са ти
при кри ва ње или изо став ља ње ин фор ма ци ја о раду не ког ко рис ни ка јав них
сред ста ва само због тога што неко има при ви ле ги ју или могућност да до не се
одлу ку о не о бе ло да њи ва њу под а та ка. Јав ност мора бити об а веш те на о пред -
узе тим ак тив нос ти ма, о ак тив нос ти ма које се тре нут но пред узи ма ју и које ће
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се пред узи ма ти. Јав ност је та која „носи те рет“ одлу ка но си ла ца јав них функ -
ци ја и због тога је важ но да рас по ла же ин фор ма ци ја ма о по сло ва њу ен ти те та
ко ји ма ру ко во де јав ни ме на џе ри. Важ но је укљу чи ти јав ност у рас пра ве, дис -
ку си је. Важ но је чути „глас ра чу но вођа“, афир ми са ти уло гу ра чу но вођа како
би се постојеће стање унапредило. Коначно, потребно је ускладити за ко но -
дав ни оквир са европским тековима када већ „бескомпромисно“ тежимо
процесу придруживања Европској унији.

Закљу чак

Има јући у виду сав ре ме не трен до ве и про цес гло ба ли за ци је, важ но је
истаћи да се све про ме не одра жа ва ју на сис тем орга ни зо ва ња бу џет ског ра чу -
но во дства као и на за хте ве који се пред њега постављају. 

У јав ном ин те ре су је да фи нан сиј ски из веш та ји одра жа ва ју по узда но и ве -
ро дос тој но ин фор ма ци је о фи нан сиј ском по ло жа ју ен ти те та чије по сло ва ње
се фи нан си ра из бу џе та, о фи нан сиј ској успеш нос ти, нов ча ним токовима и
променама на нето имовини. 

Међутим, орга ни за ци ја бу џет ског ра чу но во дства Ре пуб ли ке Срби је је так -
ва да се ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја пру жа ју ин фор ма ци је само о
ви си ни, на ме ни и за ко ни тос ти тро ше ња нов ча них сред ста ва. Јав ност, да нас,
не зна чиме као држа ва рас по ла же мо, ко ли ка је нето имо ви на држа ве, по тра -
жи ва ња држа ве и ко ли ки су из во ри сред ста ва. Узрок так вог ста ња је по сто -
јећи за ко но дав ни оквир и одсус тво воље за афир ми са њем ра чу но во дстве не
про фе си је. Са ци љем по бољ ша ња сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња бу џет -
ских ко рис ни ка у Ре пуб ли ци Срби ји по треб но је из врши ти ре фо рмске про це -
се, ко рис тећи ис кус тва дру гих зе ма ља како би се из бег ле греш ке и от кло ни ли
по сто јећи не дос та ци. Ре фор ма бу џет ског ра чу но во дства би тре ба ло да буде
усме ре на ка стан дар ди за ци ји и хар мо ни за ци ји фи нан сиј ског из веш та ва ња,
при ме ном МРС ЈС, уређењу ра чу но во дстве них еви ден ци ја у смис лу об ез -
беђења по тпу нос ти и поузданости, признавању и унапређењу улоге
професионалних рачуновођа, увођењу праксе системског полагања рачуна
носилаца јавних функција кроз транспарентност извештавања.

По бољ ша ње сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња бу џет ског ра чу но во -
дства об ез бе ди ло би ква ли тет ни је ин фор ма ци је, што би било у јав ном ин те -
ре су. На овај на чин по бољ шао би се про цес по слов ног одлу чи ва ња и у не ком,
над а мо се не тако да ле ком вре мен ском пе ри о ду, побољшале би се и
перформансе буџетских корисника.
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мр Вес на 
НЕШИЋ*

При ма ња за пос ле них 
са ас пек та међуна род не 

ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве

Ре зи ме

Теж ња сва ког сав ре ме ног друш тва јес те усаг ла ша ва ње са међуна род ном ре гу -
ла ти вом, са циљем под сти ца ња кон ку рен тнос ти при вре де. Опре де ље ње Ре -
пуб ли ке Срби је за при ме ну Mеђуна род них ра чу но во дстве них стан дар да било је
кључ но за фер и об јек тив но фи нан сиј ско из веш та ва ње, а са мим тим и ства ра -
ње по вољ них усло ва за рав ноп рав ну тржиш ну утак ми цу. Међутим, у 2014. го -
ди ни до ла зи до по сус тајања у дос ледној при мени Mеђуна род них ра чу но во -
дстве них стан дар да, тиме што се пра ви усту пак мик ро правним лицима која
су на јброј ни ја, а за која није про писана об а ве за при ме не међуна род не ра чу но во -
дстве не ре гу ла ти ве. Ни ау тор тек ста није за при ме ну Међуна род них ра чу но -
во дстве них стан дар да по сва ку цену, али у усло ви ма када је то могуће, тре ба ло
би ис ко рис ти ти пред нос ти међуна род не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. При ма -
ња за пос ле них пред став ља ју ши року ка те го рију, а обухва та ју не само за ра ду
за пос ле ног, већ и дру га при ма ња која се об ез беђују за пос ле ном ради мо ти ва ци је
за по сти за ње што бо љих ре зул та та рада код по сло дав ца. У том смис лу, у при -
ма ња за пос ле них спа да ју и плаћено одсуство, учешће у до би ти, на гра де и бо ну -
си, от прем ни не, ју би лар не на гра де и сл. Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан -
дард 19, на све о бух ва тан на чин, бави се ра чу но во дством ових при ма ња.

Кључ не речи: МРС 19, Оде љак 28 МСФИ за МСП, при ма ња за пос ле них, ре зер ви са -
ња за от прем ни не. 

УДК 331.2:657-05
Прег лед ни на учни рад

*) Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, е-mail: nesicv@srrs.rs
Прим ље но: 17.03.2016. Прих ваћено: 03.05.2016.



Увод

Од по чет ка при ме не Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да, дав не
2004. го ди не, основ на иде ја била је да се у Ре пуб ли ци Срби ји усво ји међуна -
род на ра чу но во дстве на прак са са ци љем фер и об јек тив ног фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. Међутим, вре ме је по ка за ло да нису баш сви међуна род ни ра чу но -
во дстве ни стан дар ди, од но сно по је ди ни де ло ви тих стан дар да при мен љи ви у
на шој зем љи. Један од њих је сва ка ко и МРС 19 – При ма ња за пос ле них, који је
мож да и на јсло же ни ји међуна род ни стан дард, на ји за зов ни ји за при ме ну у на -
шим усло ви ма. Њего ва при ме на је до дат но от е жа на због чес тих про ме на рад -
ног и пен зи о ног за ко но да вства.

При ма ња за пос ле них не об ухва та ју само за ра ду за пос ле ног, већ и раз не
бе не фи ци је које се дају за пос ле ни ма, као што су плаћени го диш њи одмор,
учешће у до би ти, бо ну си, от прем ни не, ју би лар не на гра де и слич но, које се об -
ез беђују ради об ез беђења ло јал нос ти по сло дав цу и по сти за ња бо љих ре зул -
та та рада. МРС 19 се бави ра чу но во дстве ним при нци пи ма и на чи ном об е ло да -
њи ва ња до дат них при ма ња за пос ле них. 

У овом тек сту ука заћемо на за хте ве који су по став ље ни у међуна род ној ра чу -
но во дстве ној ре гу ла ти ви у об лас ти при ма ња за пос ле них и упо ре ди ти их са ак ту -
ел ном за кон ском ре гу ла ти вом из об лас ти рад них од но са и по рес ких про пи са. У
том смис лу, ука заћемо на не усаг ла ше нос ти и могуће прав це ре ша ва ња про бле ма. 

1. Ра чу но во дстве на ре гу ла ти ва 
у об лас ти при ма ња за пос ле них 

Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја прав них лица и пред узет ни ка, који
по слов не књи ге воде по сис те му двој ног књи го во дства, у на шој зем љи, врши
се при ме ном три ра чу но во дстве не осно ве:
1) Међуна род ни стан дар ди фи нан сиј ског из веш та ва ња1 (у на став ку тек -

ста: МСФИ), који об ухва та ју и Међуна род не ра чу но во дстве не стан -
дар де (у на став ку тек ста: МРС) и Ту ма че ња (SIC у IFRIC);

2) Међуна род ни стан дард фи нан сиј ског из веш та ва ња за мала и сред ња
прав на лица2 (у на став ку тек ста: МСФИ за МСП);

3) Пра вил ник о на чи ну при зна ва ња, вред но ва ња, пре зен та ци је и об е ло да -
њи ва ња по зи ци ја у по је ди нач ним фи нан сиј ским из веш та ји ма мик ро и
дру гих прав них лица3 (у на став ку тек ста: Пра вил ник).
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1) Ре ше ње о утврђива њу пре во да Кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње и основ них
тек сто ва Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да, од но сно Међуна род них стан дар да фи -
нан сиј ског из веш та ва ња (“Сл. глас ник РС”, бр. 35/14).

2) Ре ше ње о утврђива њу пре во да Међуна род ног стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња за мала и
сред ња прав на лица - МСФИ за МСП (“Сл. глас ник РС”, бр. 117/13).

3) „Сл. глас ник РС“, бр. 118/13 и 95/14.



Пре ма одред ба ма чла на 20. За ко на о ра чу но во дству4, об а ве зу при ме не
МСФИ има ју:
= ве ли ка прав на лица,
= прав на лица која има ју об а ве зу сас тав ља ња кон со ли до ва них фи нан сиј -

ских из веш та ја (ма тич на прав на лица), и
= јав на друш тва, од но сно друш тва која се при пре ма ју да по ста ну јав на, у

скла ду са за ко ном. 
МСФИ за МСП, у скла ду са одред ба ма чла на 21. За ко на о ра чу но во дству,

при ме њу ју:
= мала прав на лица, и
= сред ња прав на лица (могу да се одлу че да при ме њу ју МСФИ).

Мик ро и дру га прав на лица, не за вис но од ве ли чи не, као и пред узет ни ци,
при ме њу ју Пра вил ник, у скла ду са одред ба ма чла на 22. За ко на о ра чу но во -
дству. Ова прав на лица и пред узет ни ци могу да одлу че да при ме њу ју МСФИ за 
МСП, при чему су дуж ни да овај стандард примењују у континуитету.

С об зи ром на на чин раз врста ва ња прав них лица пре ма кри те ри ју ми ма из
За ко на о ра чу но во дству, у од но су на пре тход ни пе ри од (пре 2014. го ди не),
зна чај но је сма њен број прав них лица која се раз врста ва ју у ве ли ка, сред ња и
мала прав на лица, док се у ка те го ри ју мик ро прав них лица сврста ва ско ро
90% прав них лица. Са мим тим, сма њен је број ен ти те та за које је обавезујућа
примена МСФИ и МСФИ за МСП.

Ипак, тре ба истаћи да су број не пред нос ти при ме не међуна род не ре гу ла -
ти ве у од но су на Пра вил ник, што пред став ља раз лог због ко јег се све већи број 
мик ро прав них лица опре де љу је за примену МСФИ за МСП.

По ред на ве де них осно ва, тре ба има ти у виду чи ње ни цу да пред узет ни ци
могу во ди ти по слов не књи ге по сис те му про стог књи го во дства, а да ко рис ни -
ци бу џет ских сред ста ва при ме њу ју го то вин ски основ за финансијско
извештавање.

Све у све му, из узет но мали број ен ти те та има об а ве зу при ме не
међуна род не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве, што ни ка ко не доп ри но си об -
јек тив ној и фер пре зен та ци ји финансијских извештаја. 

Када су у пи та њу при ма ња за пос ле них, за прав на лица и пред узет ни ке
који при ме њу ју МСФИ вред но ва ње ових при ма ња врши се у скла ду са МРС19, а 
за оне који при ме њу ју МСФИ за МСП вред но ва ње се врши у скла ду са Одељ ком
28 овог стандарда. 

Уко ли ко прав но лице, од но сно пред узет ник (у на став ку тек ста: прав но
лице) при ме њу је Пра вил ник, трош ко ви при ма ња за пос ле них, који на ста ју ди -
рек тно у про це су довођења имо ви не у рад но ста ње и при из град њи или на бав -
ци не крет ни не, по стро је ња и имо ви не, пред став ља ју трош ко ве који се могу
ди рек тно приписати набавној вредности прибављене имовине.

В. НЕШИЋ, ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ СА АСПЕКТА 
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4) „Сл. глас ник РС“, бр. 62/13.



2. При ма ња за пос ле них у скла ду са МРС 19
У скла ду са па раг ра фом 4 МРС 19, при ма ња за пос ле них об ухва та ју:

а) крат ко роч на при ма ња за пос ле них, као што су:
• за ра де, на кна де и доп ри но си за со ци јал но оси гу ра ње; 
• крат ко роч но плаћено одсус тво, као што је плаћени го диш њи одмор,

плаћено бо ло ва ње, када на кна да за одсус тво дос пе ва за из ми ре ње у
току два на ест ме се ци на кон кра ја пе ри о да у коме је тај за пос ле ни
пру жио по ве за не услу ге;

• учешћа у до би ти и пре ми је које дос пе ва ју за плаћање у току два на -
ест ме се ци на кон кра ја пе ри о да у коме за пос ле ни пру жа ју по ве за не
услу ге;

• не мо не тар на при ма ња (као што су ме ди цин ска нега, смеш тај, ау то -
мо бил и бес плат на или до ти ра на доб ра или услу ге) за тре нут но за -
пос ле не;

б) при ма ња по пре стан ку за пос ле ња, као што су пен зи је, от прем ни не у 
слу ча ју одлас ка у пен зи ју и оста ла пен зиј ска при ма ња, жи вот но оси -
гу ра ње и ме ди цин ска нега, која тре ба да буду ис плаћена по пре стан ку 
за пос ле ња;

в) оста ла ду го роч на при ма ња за пос ле них, која об ухва та ју дужу услу -
гу или доз во ље но плаћено одсус тво, ју би лар на или дру га при ма ња на
осно ву ду жег пру жа ња услу га, при ма ња по осно ву ду го роч не не спо -
соб нос ти за рад, ако не дос пе ва ју у по тпу нос ти за плаћање у току два -
на ест ме се ци на кон кра ја да тог пе ри о да, учешћа у до би ти, бо ну се и
одло же не при ма ња;

г) от прем ни не (от прем ни не при ли ком от пуш та ња са по сла, уко ли ко је
за пос ле ни про гла шен тех но лош ким виш ком).

При ма ња за пос ле них об ухва та ју при ма ња об ез беђена за пос ле ни ма или
од њих овлашћеним ли ци ма и могу се из врши ти ис пла том (или пру жа њем до -
ба ра или услу га) ди рек тно за пос ле ни ма, њи хо вим суп руж ни ци ма, деци или
дру гим ли ци ма овлашћеним од њих, или дру ги ма – као што су компаније за
осигурање. 

Може се за кљу чи ти да, пре ма МРС 19, при ма ња за пос ле них об ухва та ју
нето за ра ду, по рез и доп ри но се за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње и доп ри но се
који се плаћају из за ра де и на за ра ду за пос ле ног, као и сва оста ла нов ча на при -
ма ња за пос ле них (топ ли об рок, рег рес и сл.), ис пла те деци за пос ле них и дру га
при ма ња чла но ви ма по ро ди це за пос ле ног (по кло ни деци по во дом Нове го ди -
не и Божића, со ли дар ну помоћ за слу чај бо лес ти, помоћ у слу ча ју смрти за пос -
ле ног и др.) и при ви ле ги је за пос ле них (ко ришћење служ бе ног аутомобила у
приватне сврхе, плаћен смештај, продају уз попуст и друге погодности).

За пос ле ни може да ради пуно рад но вре ме, део рад ног вре ме на, за стал но,
на по вре ме ној или при вре ме ној осно ви. За по тре бе овог стан дар да за пос ле -
ни ма се смат ра ју и ди рек то ри и остало управљачко особље.

У скла ду са овом де фи ни ци јом, пре ма МРС 19, за пос ле ни ма се смат ра ју сва
рад но ан га жо ва на лица, а не само лица која су у рад ном од но су. У том смис лу,
за пос ле ни ма се, пре ма МРС 19, смат ра ју ди рек тор, ру ко во дство, за пос ле ни на
одређено и не одређено вре ме, лица која раде по уго во ру о при вре ме ним и по -
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вре ме ним по сло ви ма, лица која раде по уго во ру о делу и ау тор ском делу, лица
која раде преко омладинске и студентске задруге и др.

2.1. При ма ња за пос ле них пре ма Одељ ку 28 МСФИ за МСП

Пре ма Одељ ку 28, при ма ња за пос ле них пред став ља ју сви об ли ци на кна да
које прав но лице даје у раз ме ну за услу ге, од но сно рад за пос ле них, укљу чу -
јући ди рек то ре и руководство. 

Прав но лице при зна је трош ко ве свих при ма ња за пос ле них на која за пос -
ле ни има ју пра во као ре зул тат услу га пру же них ен ти те ту то ком извештајног
периода:
= као об а ве зу, на кон ума ње ња за из но се који су било ис плаћени ди рек тно

за пос ле ном или уплаћени у одго ва ра јући фонд за пос ле них. Ако из нос,
који је већ ис плаћен, пре ва зи ла зи об а ве зу на ста лу по осно ву услу га пре
да ту ма из веш та ва ња, прав но лице тре ба да при зна тај ви шак као сре -
дство, до из но са у ко јем ће та унап ред из врше на ис пла та до вес ти до ума -
ње ња будућих ис пла та или по враћаја нов ца; 

= као рас ход, осим ако неки дру ги оде љак не за хте ва или доз во ља ва укљу -
че ње тих при ма ња у вред ност не ког сре дства, као што су на при мер за ли -
хе или не крет ни не, по стро је ња и опре ма.

Пре ма томе, при ма ња за пос ле них при зна ју се када за пос ле ни за ра ди та
при ма ња, а не када су та при ма ња ис плаћена у го то ви ни, што зна чи да се при -
ме њу је обрачунска основа.

2.2. При ма ња за пос ле них са ас пек та домаћег за ко но да вства

За пос ле ни ма се, у скла ду са одред ба ма За ко на о раду5 смат ра ју фи зич ка
лица која су у рад ном од но су код по сло дав ца (рад ни од нос на одређено и на
не одређено вре ме, са пу ним и не пу ним радним временом).

Ди рек тор може бити у рад ном од но су, али ту функ ци ју може об ав ља ти
пре ма уго во ру о пра ви ма, об а ве за ма и одго вор нос ти ма, који пред став ља рад
ван рад ног од но са, у скла ду са одред ба ма чла на 48. став 4. За ко на о раду. 

Исто тако, рад пре ма уго во ру о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма,
који је за кљу чен са не за пос ле ним ли цем, за пос ле ним ли цем које ради не пу но
рад но вре ме и са ко рис ни ком ста рос не пен зи је, пред став ља рад ван рад ног од -
но са, у скла ду са одред ба ма чла на 197. За ко на о раду. 

У скла ду са на ве де ним, де фи ни ци ја за пос ле ног, у смис лу домаћег за ко но -
да вства ко јим је уређено пи та ње рад них од но са, знат но је ужа од де фи ни ци је
за пос ле ног пре ма међуна род ној ра чу но во дстве ној ре гу ла ти ви, што из а зи ва
проблеме у вези са применом прописа.

За ко ном о раду је про пи са но да за пос ле ни има пра во на одго ва ра јућу за ра -
ду, која се утврђује у скла ду са за ко ном, општим ак том и уго во ром о раду. За -
пос ле ном се мора ис пла ти ти ми ни мал на за ра да за стан дар дни учи нак и време 
проведено на раду.
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У скла ду са одред ба ма чла на 105. став 1. За ко на о раду, за ра да се сас то ји од:
= за ра де за об ав ље ни рад и вре ме про ве де но на раду, 
= за ра де по осно ву доп ри но са за пос ле ног по слов ном успе ху по сло дав ца

(на гра де, бо ну си и сл.) и 
= дру гих при ма ња по осно ву рад ног од но са, у скла ду са општим ак том и

уго во ром о раду (топ ли об рок, рег рес за ко ришћење го диш њег одмо ра,
да ва ња по во дом Нове го ди не, Божића, 8. мар та и сл.). 

У скла ду са одред ба ма чла на 105. став 2. За ко на о раду, под за ра дом се под ра зу -
ме ва за ра да која сад ржи по рез и доп ри но се који се плаћају из за ра де (бру то за ра да). 

За ра дом се, у скла ду са одред ба ма чла на 105. став 3. За ко на о раду, не смат -
ра ју сле дећа при ма ња запослених:
= при ма ња за пос ле них по осно ву учешћа у оства ре ној до би ти;
= на кна да трош ко ва код уго во ра о раду ван про сто ри ја по сло дав ца;
= на кна да трош ко ва пре во за за до ла зак и одла зак са рада, на кна да трош -

ко ва служ бе ног пу то ва ња у зем љи и инос тра нству и на кна да трош ко ва
смеш та ја и ис хра не за рад и бо ра вак на те ре ну;

= от прем ни на у слу ча ју одлас ка у пен зи ју, на кна да трош ко ва по греб них
услу га у слу ча ју смрти чла на уже по ро ди це, на кна да ште те због по вре де
на раду или про фе си о нал ног об оље ња и по кло ни деци за пос ле них ста -
рос ти до 15 го ди на за Божић и Нову го ди ну до не опо ре зи вог из но са;

= ју би лар не на гра де и со ли дар не помоћи;
= от прем ни не код от пуш та ња са по сла ако је због тех но лош ких, еко ном ских или 

орга ни за ци о них про ме на пре ста ла по тре ба за об ав ља њем одређеног по сла.
По ред за ра де, за пос ле ни има пра во на кна ду за ра де у сле дећим слу ча је ви ма:

= за вре ме одсус тво ва ња са рада на дан праз ни ка који је не ра дан дан, го -
диш њег одмо ра, плаћеног одсус тва, вој не веж бе и ода зи ва ња на по зив
држав ног орга на;

= за вре ме при вре ме не спре че нос ти за рад до 30 дана, пре ко 30 дана, по ро -
диљ ског одсус тва и спре че нос ти за рад про узро ко ва не по вре дом на раду
или про фе си о нал ном бо лешћу;

= за вре ме пре ки да рада, од но сно сма ње ња об и ма рада до ко јег је дош ло
без кри ви це за пос ле ног;

= за вре ме пре ки да рада до ко јег је дош ло на ред бом држав ног орга на или
над леж ног орга на по сло дав ца, због не до вољ не без бед нос ти и за шти те
жи во та и здрав ља на раду.

Пра вил но де фи ни са ње за ра де и успос тав ља ње раз ли ке између за ра де и
при ма ња за пос ле ног која не чине за ра ду за пос ле ног зна чај но је са ас пек та по -
рес ких про пи са. На и ме, на при ма ња за пос ле них која не чине за ра ду за пос ле -
ног, не плаћају се доп ри но си за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње, у скла ду са За -
ко ном о доп риносима за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње6. 
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По ред тога, за по је ди на при ма ња за пос ле них и на кна де трош ко ва за пос -
ле ни ма, одред ба ма чла на 18. За ко на о по ре зу на до хо дак грађана7 утврђен је
неопорезиви износ ових примања (износ на који се не плаћа порез на зараде).

Може се за кљу чи ти да, у поређењу са међуна род ном ра чу но во дстве ном
ре гу ла ти вом, нема бит них раз ли ка у вези са об ухва та њем за ра де пре ма
домаћем законодавству.

2.3. Ра чу но во дстве но еви ден ти ра ње

При ма ња за пос ле них се, пре ма Пра вил ни ку о Кон тном окви ру и сад ржи ни
ра чу на у Кон тном окви ру за при вред на друш тва, за дру ге и пред узет ни ке8 (у
на став ку тек ста: Пра вил ник о Кон тном окви ру) еви ден ти ра ју на те рет гру пе
52 – Трош ко ви за ра да и на кна да за ра да (бру то), уз одоб ре ње об а ве за за нето
за ра ду и при па да јућих по ре за и доп ри но са – гру па 45 – Оба ве зе по осно ву за ра -
да и на кна да за ра да. Међутим, по сто је одго ва ра јућа одсту па ња због при ме не
по рес ких про пи са, као што је слу чај са учешћем за пос ле них у до би ти које се
еви ден ти ра на те рет ра чу на 340 – Не рас по ређени до би так ра ни јих го ди на, уз
одоб ре ње ра чу на 489 – Оста ле об а ве зе за по ре зе, доп ри но се и дру ге даж би не и
463 – Оба ве зе пре ма за пос ле ни ма9. 

2.4. Приз на ва ње рас хо да у по рес ком би лан су 
на осно ву при ма ња за пос ле них 

Одред ба ма чла на 9. За ко на о по ре зу на до бит прав них лица10 трош ко ви за -
ра да, од но сно пла та при зна ју се у из но су об ра чу на том на те рет по слов них
рас хо да. При ма ња за пос ле ног, која се у смис лу За ко на о по ре зу на до хо дак
грађана смат ра ју за ра дом, укљу чу јући и при ма ња на која се до из но са про пи -
са ног овим за ко ном не плаћа по рез на за ра де, при зна ју се као рас ход у по рес -
ком би лан су у пореском периоду у којем су исплаћена, односно реализована.

Пре ма томе, сви из да ци који има ју ка рак тер за ра де и еви ден ти ра ни су на
ра чу ни ма гру пе 52, при зна ју се као рас ход у по рес ком би лан су у из но су у ко јем 
су при ка за ни у би лан су успе ха, не за вис но од тога када ће бити плаћени. 

За раз ли ку од при ма ња која има ју ка рак тер за ра де, об ра чу на те от прем ни -
не и нов ча не на кна де за пос ле ном по осно ву одлас ка у пен зи ју или пре стан ка
рад ног од но са по дру гом осно ву, у скла ду са одред ба ма чла на 9а За ко на о по ре -
зу на до бит прав них лица, при зна ју се као рас ход у пореском периоду у коме су
исплаћене.

МРС 19 за хте ва у одређеним слу ча је ви ма да се из врши ре зер ви са ње за от -
прем ни не, што је у су ко бу са по рес ким про пи сом, који об ра чу на те а не ис -
плаћене от прем ни не не при зна је као рас ход у по рес ком би лан су, о чему ће
бити више речи у одељ ку у којем су обрађене отпремнине.
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3. Крат ко роч на при ма ња за пос ле них

Пре ма па раг ра фу 10 МРС19, уко ли ко је за пос ле ни из вршио услу гу у не ком
прав ном лицу то ком об ра чун ског пе ри о да, то прав но лице тре ба да из врши
при зна ва ње не дис кон то ва ног из но са крат ко роч них при ма ња за пос ле ног за
који се оче ку је да ће бити исплаћен у замену за ту услугу, и то:
= као об а ве зу (об ра чу на ти рас ход), на кон ума ње ња било ко јег ис -

плаћеног из но са. Уко ли ко ис плаћени из нос пре ва зи ла зи не дис кон то ва -
ни из нос при ма ња, прав но лице тре ба да из врши при зна ва ње тог виш ка
као сре дство (унап ред плаћени рас ход), до из но са до кога ће та унап ред
из врше на ис пла та до вес ти до, на при мер, ума ње ња будућих ис пла та, или 
по враћаја нов ца; и

= као рас ход, осим ако неки дру ги стан дард не за хте ва или доз во ља ва
укљу че ње тих при ма ња у трош ко ве не ког сре дства (на при мер МРС 2 –
За ли хе и МРС 16 – Нек рет ни не, по стро је ња и опре ма). У так вим слу ча је -
ви ма МРС доз во ља ва ју да се рад за пос ле них ка пи та ли зу је, од но сно да се,
на при мер, рад за пос ле них на из ра ди не ког основ ног сре дства или про -
из во да укљу чи у на бав ну вред ност тог основ ног сре дства или про из во -
да. У на шој зем љи то није прак са, јер се рад за пос ле них на јпре еви ден ти -
ра као тро шак за ра да, а онда се, пре ко по гон ског об ра чу на, утврђује њи -
хов удео у цени кош та ња основ ног сре дства или про из во да.

3.1. Крат ко роч на плаћена одсус тва

Приз на ва ње крат ко роч них плаћених одсус та ва као трош ка крат ко роч них 
при ма ња, пре ма па раг ра фу 11 МРС 19, врши се на следећи начин:
= када су у пи та њу ку му ли ра на плаћена одсус тва, при зна ва ње се врши

када за пос ле ни пру жи услу ге које увећава ју њи хо во пра во на будућа
плаћена одсус тва, и

= у слу ча ју не ку му ли ра них плаћених одсус та ва, при зна ва ње се врши када
се то одсус тво до го ди.

Прав но лице може да из врши ис пла ту над окна де за пос ле ни ма за одсус тво 
по во дом раз ли чи тих раз ло га, укљу чу јући одмор, бо лест и крат ко роч ну не -
спо соб ност за рад, по ро диљ ско и ро ди тељ ско одсус тво, одсус тво због све до -
че ња на суду и одсус тво због слу же ња вој ног рока. Право на плаћена одсуства
може бити:
= ку му ла тив но и
= не ку му ла тив но.

Ку му ла тив на плаћена одсус тва су она која се пре но се и могу да буду ис -
ко ришћена у будућим пе ри о ди ма, уко ли ко пра во у текућем пе ри о ду није ис -
ко ришћено у по тпу нос ти. Ку му ла тив на плаћена одсус тва могу бити сте че на
(дру гим ре чи ма, за пос ле ни има ју пра во на нов ча ну ис пла ту за не ис ко -
ришћено одсус тво при одлас ку из тог ен ти те та) или не сте че на (када за пос ле -
ни не ма ју пра во на нов ча ну ис пла ту за не ис ко ришћено одсус тво при одлас ку). 
Оба ве за на ста је то ком пру жа ња услу га од стра не за пос ле них на основу којих
се увећава њихово право на будућа плаћена одсуства. 
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Раз гра ни че ње трош ко ва између об ра чун ских пе ри о да пред став ља основ -
ни раз лог про це не оче ки ва них трош ко ва, који ће се ја ви ти у на ред ном об ра -
чун ском пе ри о ду на осно ву не ис ко ришћених сло бод них дана из текућег об ра -
чун ског пе ри о да и фор ми ра ња одго ва ра јућег ре зер ви са ња. Основ ни за хтев
овог стан дар да јес те да се из врши при зна ва ње об а ве за и рас хо да у об ра чун -
ском пе ри о ду када су запослени извршили услугу, односно када су радили у
правном лицу.

У на шим усло ви ма, при мер ку му ла тив но плаћених одсус тва може бити
слу чај када се врши пре рас по де ла рад ног вре ме на, у скла ду са одред ба ма чла -
на 57. За ко на о раду. На и ме, на ве де ним за кон ским одред ба ма про пи са но је да
по сло да вац може да из врши пре рас по де лу рад ног вре ме на када то за хте ва ју
при ро да де лат нос ти, орга ни за ци ја рада, боље ко ришћење сред ста ва рада, ра -
ци о нал ни је ко ришћење рад ног вре ме на и из врше ње одређеног по сла у
утврђеним ро ко ви ма. У на ве де ним си ту а ци ја ма за пос ле ни ради дуже од пу -
ног рад ног вре ме на, а у на ред ном пе ри о ду сти че пра во на сло бод не дане. Пре -
рас по де ла рад ног вре ме на за пос ле ног врши се тако да укуп но рад но вре ме за -
пос ле ног у пе ри о ду од шест ме се ци у току ка лен дар ске го ди не у про се ку не
буде дуже од уго во ре ног рад ног вре ме на за пос ле ног. Ко лек тив ним уго во ром
може се пред ви де ти да тај пе ри од буде и дужи од шест ме се ци, али не дужи од
девет месеци. У складу са наведеним, приликом прерасподеле радног
времена, према МРС 19, треба извршити резервисање за неискоришћене
слободне дане.

Не а ку му ли ра на плаћена одсус тва не пре но се се у на ред ни пе ри од, од -
но сно за пос ле ни нема пра во да нов ча ну ис пла ту, по во дом одлас ка из прав ног
лица, пре не се у будући пе ри од, уко ли ко то пра во није ис ко рис тио у текућем
пе ри о ду у по тпу нос ти. Ово је уо би ча је ни слу чај код бо ло ва ња (због тога што
не ис ко ришћено пре тход но пра во не увећава будуће пра во), ма те рин ског или
ро ди тељ ског одсус тва и плаћених одсус та ва ради све до че ња на суду или слу -
же ња вој ске. Прав но лице не врши при зна ва ње об а ве зе нити рас хо да до вре -
ме на на стан ка одсус тва, јер услу ге за пос ле ног не увећава ју из нос при ма ња. У
на шој зем љи, због про пи са из об лас ти рад них од но са и здра встве ног оси гу ра -
ња, бо ло ва ња су не ку му ла тив но плаћена одсус тва, која се плаћају за пос ле ном
тек када на ста не одсус тво (када запослени користи право на одсуство, у
складу са прописима из области радних односа и здравственог осигурања). 

Што се тиче ре зер ви са ња за не ис ко ришћени го диш њи одмор, тре ба има ти 
у виду да, у скла ду са одред ба ма чла на 73. За ко на о раду, за пос ле ни има пра во
да ко рис ти го диш њи одмор у де ло ви ма, при чему први део мора бити ис ко -
ришћен у тра ја њу од на јма ње две рад не не де ље не пре кид но у току ка лен дар -
ске го ди не (10 рад них дана), а оста так на јкас ни је до 30. јуна на ред не го ди не. С
об зи ром на то да за пос ле ни има пра во на го диш њи одмор у тра ја њу од на јма -
ње 20 рад них дана (овај број дана може се увећати по осно ву доп ри но са на
раду, усло ва рада, рад ног ис кус тва, струч не спре ме за пос ле ног и дру гих кри -
те ри ју ма утврђених општим ак том или уго во ром о раду), у скла ду са одред ба -
ма чла на 69. За ко на о раду, у слу ча ју ко ришћења го диш њег одмо ра у де ло ви ма, 
у на ред ној го ди ни ко рис ти се приближно исти број дана, па стога не постоји
разлог за резервисање за неискоришћене дане годишњег одмора. 
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Ипак, уко ли ко има осно ва, тре ба фор ми ра ти ре зер ви са ње за не ис ко -
ришћене дане го диш њег одмо ра, што је на јчешће слу чај када се број пре не тих
дана го диш њег одмо ра драстично разликује.

3.2. Учешћа у до би ти и бо ну си

Прав но лице тре ба да из врши при зна ва ње оче ки ва ног трош ка учешћа у
до би ти и ис пла те бо ну са, пре ма па раг ра фу 17 МРС 19, само када:
= прав но лице има са даш њу за кон ску или из ве де ну об а ве зу да из врши

так ве ис пла те као ре зул тат про шлих догађаја, и
= се може са чи ни ти по узда на про це на так ве об а ве зе.

Са даш ња об а ве за по сто ји када и само када тај ен ти тет нема ре ал ну ал тер -
на ти ву, осим да из врши дата плаћања.

Пре ма не ким пла но ви ма за рас по де лу до би ти, за пос ле ни до би ја ју учешће
у до би ти само ако оста ју у ен ти те ту то ком одређеног вре мен ског пе ри о да.
Так ви пла но ви ства ра ју из ве де ну об а ве зу: како за пос ле ни пру жа ју услу ге,
тако се увећава из нос који тре ба да буде плаћен ако оста ну у рад ном од но су до
кра ја на ве де ног пе ри о да. Одме ра ва ње так вих из ве де них об а ве за одра жа ва
могућност да неки запослени напусти правно лице без исплате учешћа у
добити.

Прав но лице не мора има ти за кон ску об а ве зу ис пла те бо ну са, али по ред
тога у не ким слу ча је ви ма прак ти ку је се ис пла та бо ну са. У так вим слу ча је ви ма
прав но лице има из ве де ну об а ве зу због тога што нема ре ал ну ал тер на ти ву,
осим ис пла те бо ну са. Ме ре ње из ве де не об а ве зе одра жа ва могућност да неки
од запослених напусте правно лице без исплате бонуса.

Оба ве за по осно ву пла но ва за учешће у до би ти и бо ну са на ста је из рада за -
пос ле ног, а не из транс акције са влас ни ци ма да тог прав ног лица. Сто га, прав -
но лице при зна је рас ход по осно ву пла но ва за учешће у до би ти и бо ну се, не као 
расподелу добити.

У на шим усло ви ма, огра ни ча ва јућа је при ме на МРС 19 у вези са при зна ва -
њем учешћа у до би ти и бо ну са, због при ме не по рес ких про пи са и про пи са из
области радног односа.

На и ме, одред ба ма чла на 14. За ко на о раду про пи са но је да се уго во ром о
раду или одлу ком по сло дав ца може утврди ти учешће за пос ле ног у до би ти
оства ре ној у по слов ној го ди ни, у скла ду са за ко ном и општим ак том. На ве де но 
учешће за пос ле ног у до би ти не пред став ља за ра ду за пос ле ног, у скла ду са
одред ба ма чла на 105. став 3. За ко на о раду. У по рес ком смис лу, учешће за пос -
ле ног у до би ти пред став ља дру ги при ход, на који се, пре ма одред ба ма чла на
85. став 1. тач ка 13) За ко на о по ре зу на до хо дак грађана, плаћа по рез на дру ге
при хо де по сто пи 20% (по ред по ре за на дру ге при хо де, плаћа се и доп ри нос за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по сто пи 26%). Осно ви цу за по рез на дру ге
при хо де и доп ри нос за пен зиј ско и инвалидско осигурање, чини бруто износ
учешћа у добити, умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.

У тре нут ку пред а је фи нан сиј ских из веш та ја по тпу но је не из вес на ис пла та
учешћа у до би ти за пос ле ног, јер није ис пу њен ни је дан услов за при зна ва ње
трош ко ва по осно ву учешћа у до би ти за пос ле ног (прав но лице нема са даш њу
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за кон ску или из ве де ну об а ве зу да из врши так ву ис пла ту као ре зул тат про -
шлих догађаја, а не може се ни сачекати поуздана процена такве обавезе).

По ред тога, пре ма Пра вил ни ку о Кон тном окви ру, књи же ње учешћа за пос -
ле них у до би ти не може се врши ти на гру пи ра чу на 52, јер она не пред став ља ју
за ра ду за пос ле ног у смис лу про пи са из об лас ти за ра да за пос ле них, већ се
књи же ње врши на ра чу ну 340. Ово књи же ње није у скла ду са МРС 19, али је у
на шим усло ви ма је ди но при хват љи во, због при ме не За ко на о раду и пореских
прописа.

При мер 
У јуну 2016. го ди не за пос ле ном се врши ис пла та учешћа у до би ти за 2015.

го ди ну, у бру то из но су од 474.684 динара.

Ред. бр. Ра чун Опис Износ
Д П Д П

1. 340 Не рас по ређена до бит ра ни -
јих го ди на 474.684

462 Оба ве зе за учешће у до би ти 300.000

489
Оста ле об а ве зе за по ре зе,
доп ри но се и дру ге даж би не 
(по рез на дру ге при хо де)

75.950

489
Оста ле об а ве зе за по ре зе,
доп ри но се и дру ге даж би не 
(доп ри нос за ПИО)

98.734

- Рас по де ла не рас по ређене до би ти на учешће за пос ле них у до би ти

Бо ну си, у на шим усло ви ма, пред став ља ју за ра ду за пос ле ног (на гра да за -
пос ле ном за доп ри нос по слов ном успе ху по сло дав ца), у скла ду са одред ба ма
чла на 105. став 1. За ко на о раду, па се и књи же ње бо ну са врши на гру пи ра чу на
52. Бо ну си се ис плаћују из про це ње не до би ти, пре пред а је фи нан сиј ских из -
веш та ја за текућу го ди ну. Бо ну си се еви ден ти ра ју као тро шак текуће го ди не,
без об зи ра на то да ли ће и бити ис плаћени у текућој или на ред ној го ди ни.
При ли ком исплате бонуса, плаћају се исте обавезе као и приликом исплате
зараде.

С об зи ром на то да су бо ну си сас тав ни део за ра де, а да се трош ко ви за ра да
при зна ју као рас ход у по рес ком би лан су у из но су об ра чу на том на те рет по -
слов них рас хо да, саг лас но одред ба ма чла на 9. За ко на о по ре зу на до бит прав -
них лица, сле ди да су об ра чу на ти бо ну си по рес ки при зна ти рас ход, без обзира
на то да ли су исплаћени у текућој години.

При мер 
Пос ло да вац је до нео одлу ку да ис пла ти бо нус за пос ле ном у бру то из но су

од 200.000 ди на ра, на име доп ри но са за пос ле ном по слов ном успе ху за 2015.
го ди ну. Бо нус се ис плаћује као први део за ра де за децембар 2015. године.
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Ред. бр. Ра чун Опис Износ
Д П Д П

1. 520 Трош ко ви за ра да и на кна да 
за ра да 200.000

450 Оба ве зе за нето за ра де и
на кна де за ра да 140.200

451
Оба ве зе за по рез на за ра де
и на кна де за ра да на те рет
за пос ле ног

20.00011

452
Оба ве зе за доп ри но се на за -
ра де и на кна де за ра да на
те рет за пос ле ног

39.800

- Обра чун бо ну са за 2015. го ди ну

2. 521
Трош ко ви по ре за и доп ри -
но са на за ра де и на кна де
за ра да на те рет по сло дав ца

35.800

453
Оба ве зе за по рез и доп ри -
но се на за ра де и на кна де
за ра да на те рет по сло дав ца

35.800

- Обра чун доп ри но са на те рет по сло дав ца

3.3. Крат ко роч на при ма ња за пос ле них пре ма Одељ ку 28 МСФИ за МСП

Крат ко роч на при ма ња за пос ле них, пре ма Одељ ку 28, јесу при ма ња за пос -
ле них (осим от прем ни на) која дос пе ва ју за плаћање у року од два на ест ме се -
ци на кон за вршет ка об ра чун ског пе ри о да у коме су за пос ле ни пру жа ли ре ле -
ван тне услу ге, на при мер за ра де, на кна де, го диш њи бо ну си, доп ри но си за со -
ци јал но оси гу ра ње и не мо не тар на при ма ња као што су ау то мо би ли и сл. Када
је неки за пос ле ни из вршио услу гу, прав но лице тре ба да из врши одме ра ва ње
при зна тих из но са по не дис кон то ва ном из но су крат ко роч них примања за пос -
леног за који се очекује да ће бити исплаћен у замену за ту услугу.

Прав но лице може да над окна ди одсус тво за пос ле них по осно ву раз ли -
чи тих раз ло га, укљу чу јући го диш њи одмор и бо ло ва ње. Одређена крат ко -
роч но пла ће на одсус тва су ку му ла тив на - могу се пре но си ти и ко рис ти ти у
будућим пе ри о ди ма, уко ли ко за пос ле ни није ис ко рис тио сво је пра во у по -
тпу нос ти у текућем пе ри о ду. Прав но лице тре ба да при зна оче ки ва не
трош ко ве ку му ла тив них плаћених одсус тава када за пос ле ни пру жа ју услу -
ге које увећава ју њи хо во пра во на будућа плаћена одсус тва. Прав но лице
тре ба да одме ра ва оче ки ва не трош ко ве ку му ла тив них плаћених одсус тава
као не дис кон то ва ни до дат ни из нос који то прав но лице оче ку је да ис пла ти
као ре зул тат не ис ко ришћених пра ва аку му ли ра них на кра ју из веш тај ног
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пе ри о да. Овај из нос прав но лице тре ба да пре зен ту је као крат ко роч ну об а -
ве зу на да тум из веш та ва ња.

Трош ко ве оста лих (не ку му ла тив них) плаћених од сус тава, у скла ду са Одељ -
ком 28, прав но лице при зна је када дође до одсус тва. Прав но лице тре ба да одме -
ра ва трош ко ве не ку му ла тив них плаћених одсус тава као не дис кон то ва ни из нос
ис плаћене за ра де или за ра де која се ду гу је за пе ри од од сус тво ва ња.

Приз на ва ње оче ки ва них трош ко ва учешћа у до би ти и ис пла те бо ну са
врши се само када:
1) као ре зул тат про шлих догађаја:

• прав но лице има са даш њу за кон ску об а ве зу, или
• об а ве зу из ве де ну из про шлих ак тив нос ти (на при мер, ис то ри ју

плаћања) која је ство ри ла ре ал но оче ки ва ње код дру гих стра на да ће 
прав но лице из врши ти плаћање (то зна чи да прав но лице нема дру -
гу ре ал ну ал тер на ти ву осим врше ња плаћања);

2) се може сас та ви ти по узда на про це на так ве об а ве зе. 

4. При ма ња по пре стан ку за пос ле ња

У на шој зем љи по сло дав ци не ма ју ни как вих об а ве за пре ма за пос ле ни ма
који су оства ри ли пра во на пен зи ју, нити об а ве зу за ис пла ту пен зи је, нити
оста ла при ма ња по пре стан ку рад ног од но са, као што су жи вот но оси гу ра ње и
ме ди цин ска нега по пре стан ку рад ног од но са. Међутим, пре ма ре ви ди ра ном
МРС 19 из 2014. го ди не12, от прем ни не при ли ком одлас ка у пен зи ју пред став -
ља ју примања запослених по престанку запослења. 

У циљу рав но мер ног при зна ва ња рас хо да по осно ву от прем ни на, то ком
за пос ле ња, од но сно од да ту ма за пос ле ња до да ту ма када се врши ис пла та по
осно ву сте че них пра ва, МРС 19 за хте ва да се из врши ре зер ви са ње по том осно -
ву. Сврха ре зер ви са ња је да будући из да ци буду ре ал но про це ње ни и да се рав -
но мер но трош ко ви ма опте ре ти цео пе ри од у ко јем они на ста ју. На при мер,
тро шак от прем ни не не на ста је само у тре нут ку када за пос ле ни одла зи у
пензију, већ током читавог радног века проведеног код послодавца.

Огра ни ча ва јући фак тор за ре зер ви са ња от прем ни на пред став ља ју ви со ки 
трош ко ви об ра чу на об а ве за за от прем ни не, јер већина прав них лица није у
ста њу да са мос тал но из врши об ра чун от прем ни на, те је не опход но ан га жо ва -
ње струч ња ка ван прав ног лица (овлашћеног ак ту а ра). Суш ти на при ме не
стан дар да јес те да ко рис ти које се до би ја ју од ин фор ма ци ја тре ба да буду веће
од трош ко ва до би ја ња те ин фор ма ци је. У скла ду са тим, уко ли ко је тро шак ан -
га жо ва ња струч ног лица за об ра чун от прем ни на су ви ше ве ли ки, стан дард до -
пуш та одсту па ње од пуне при ме не, од но сно прав но лице не мора да фор ми ра
ре зер ви са ње за от прем ни не13.
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Пре ма томе, МРС 19 за хте ва фор ми ра ње ре зер ви са ња за от прем ни не при
одлас ку у пен зи ју, али и до пуш та да прав но лице не фор ми ра ре зер ви са ња,
уко ли ко би тро шак утврђива ња тог ре зер ви са ња био исувише велики.

Што се тиче МСФИ за МСП, Оде љак 28 де фи ни ше пла но ве при ма ња по пре -
стан ку за пос ле ња као при ма ња за пос ле них (осим от прем ни на) која су пла ти -
ва по пре стан ку за пос ле ња, као што су пен зи је. Овом де фи ни ци јом ис кљу че не
су от прем ни не, а с дру ге стра не от прем ни не при одлас ку у пен зи ју не спа да ју
ни у део који се де фи ни ше као от прем ни не, пре ма овом одељ ку. По ред тога,
ре зер ви са ња за от прем ни не не могу се врши ти у скла ду са Одељ ком 21 – Ре -
зер ви са ња, по тен ци јал не об а ве зе и по тен ци јал на имо ви на, јер је овим одељ -
ком јас но на ве де но да се не при ме њу ју на при ма ња за пос ле них. Сто га, уста ље -
но миш ље ње је да прав на лица која примењују МСФИ за МСП не треба да врше
резервисања за отпремнине при одласку у пензију. 

4.1. По рес ки ас пект ис пла те от прем ни не при одлас ку у пен зи ју

Одред ба ма чла на 119. став 1. тач ка 1) За ко на о раду про пи са на је об а ве за
по сло дав ца да, у скла ду са сво јим општим ак том, за пос ле ном ис пла ти от прем -
ни ну при одлас ку у пен зи ју, на јма ње у ви си ни две ју про сеч них за ра да. У скла -
ду са тим, по сло да вац мора за пос ле ном ис пла ти ти от прем ни ну при одлас ку у
пен зи ју на јма ње у ви си ни две ју про сеч них за ра да, с тим што својим општим
актом може утврдити и већи износ отпремнине.

Под про сеч ном за ра дом, која се ко рис ти за об ра чун от прем ни не при
одлас ку у пен зи ју, под ра зу ме ва се про сеч на за ра да у Ре пуб ли ци Срби ји (укуп -
на бру то за ра да), пре ма по след њем об јав ље ном под ат ку ре пуб лич ког органа
надлежног за статистику.

Отпрем ни на при одлас ку у пен зи ју уо би ча је но се ис плаћује пре пре стан ка
рад ног од но са, а на јкас ни је у року од 30 дана од дана пре стан ка рад ног од но са, 
у скла ду са одред ба ма чла на 186. За ко на о раду.

Пре ма одред ба ма чла на 105. став 3. За ко на о раду, от прем ни на при одлас -
ку у пен зи ју не пред став ља за ра ду за пос ле ног, а одред ба ма чла на 9. став 1.
тач ка 19) За ко на о по ре зу на до хо дак грађана про пи са но је да се из узи ма из
опо ре зи ва ња из нос от прем ни не који је утврђен као об а ве за пре ма За ко ну о
раду. 

Одред ба ма чла на 85. став 1. тач ка 11) За ко на о по ре зу на до хо дак грађана,
про пи са но је да се на при ма ња из чла на 9. Овог за ко на, која се ис плаћују пре ко
не опо ре зи вог из но са, плаћа по рез на дру ге при хо де по сто пи од 20%. Осно ви -
цу за по рез чини бру то опо ре зи ви из нос от прем ни не, ума њен за нормиране
трошкове у висини од 20%.

Пре ма томе, уко ли ко по сло да вац, у скла ду са сво јим општим ак том, за пос -
ле ном ис пла ти већи из нос от прем ни не при одлас ку у пен зи ју од за ко ном про -
пи са ног из но са, ду жан је да на раз ли ку об ра чу на и пла ти по рез на дру ге при -
хо де по сто пи од 20%, док се доп ри но си не плаћају, јер се отпремнина не
сматра зарадом.

Уко ли ко прав но лице има об а ве зу да врши ре зер ви са ње за от прем ни не
при одлас ку у пен зи ју, пре ма одред ба ма чла на 9а За ко на о по ре зу на до бит
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прав них лица, об ра чу на те а не ис плаћене от прем ни не при зна ју се као рас ход у
по рес ком би лан су тек у по рес ком пе ри о ду у ко јем буду ис плаћене. У по рес ком
би лан су у по рес ком пе ри о ду у ко јем су об ра чу на те али нису ис плаћене, от -
прем ни не увећава ју осно ви цу за опо ре зи ва ње и при ка зу ју се под ред ним бро -
јем 16 Обрас ца по рес ког би лан са ПБ 114, а у по рес ком пе ри о ду када буду
исплаћене, умањују опорезиву добит и исказују се под редним бројем 17 ПБ 1.

Ово је ве ли ки не дос та так домаћег по рес ког за ко но да вства, које није усаг -
ла ше но са међуна род ном ра чу но во дстве ном ре гу ла ти вом из об лас ти при ма -
ња запослених. 

По ред тога, от е жа ва јућу окол ност за при ме ну МРС 19 у вези са фор ми ра -
њем ре зер ви са ња у на шим усло ви ма пред став ља ју чес те из ме не про пи са из
об лас ти рад них од но са и пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња. На и ме, из ме на ма 
За ко на о раду и За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу15 из 2014. го ди не 
сма њен је об а ве зу јући из нос за ис пла ту от прем ни не при одлас ку у пен зи ју (са
три, на две про сеч не за ра де ис плаћене у Ре пуб ли ци Срби ји) и драс тич но су из -
ме ње ни усло ви за оства ри ва ње пра ва на ста рос ну пен зи ју (уве де на је при вре -
ме на ста рос на пен зи ја). Ове окол нос ти по сло дав ци нису мог ли да пред ви де
при ли ком формирања резервисања у 2013. години, тако да је питање у којој
мери су формирана резервисања била поуздана.

4.2. Еви ден ти ра ње у по слов ним књи га ма 

Отпрем ни не при одлас ку у пен зи ју еви ден ти ра ју се на ра чу ну 529 – Оста -
ла лич на при ма ња, уз одоб ре ње ра чу на 463 и евен ту ал но ра чу на 489, уко ли ко
по сло да вац ис плаћује от прем ни не преко неопорезивог износа.

Уко ли ко прав но лице врши ре зер ви са ње за от прем ни не при одлас ку у
пен зи ју, одред ба ма чла на 43. Пра вил ни ка о Кон тном окви ру про пи са но је да се 
трош ко ви ре зер ви са ња еви ден ти ра ју на ра чу ну 545 – Ре зер ви са ња за на кна де
и дру ге бе не фи ци је за пос ле них, у ко рист ра чу на ра чу на 404 – Ре зер ви са ња за
на кна де и дру ге бе не фи ци је за пос ле них. Међутим, пре ма МРС 19, трош ко ви ре -
зер ви са ња за от прем ни не при одлас ку у пен зи ју пред став ља ју рас хо де за пос -
ле них, како би се еви ден ти ра ње мог ло врши ти на ра чу ну гру пе 52. С об зи ром
на то да је Пра вил ни ком о Кон тном окви ру прописан рачун за резервисања,
сматрамо да је ипак упутније да се евидентирање врши преко рачуна 545.

Отпрем ни не при одлас ку у пен зи ју, које дос пе ва ју у текућој го ди ни, еви -
ден ти ра ју се као об а ве за пре ма за пос ле ном уз за тва ра ње рачуна 404. 

При мер 
Прав но лице је, први пут 2015. го ди не, из врши ло об ра чун ре зер ви са ња за

от прем ни не при одлас ку у пен зи ју. Дис кон то ва ни из нос укуп них ре зер ви са -
ња, која је до ове го ди не тре ба ло да буду фор ми ра на, из но си 500.000 ди на ра, а
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14) Обра зац ПБ1 про пи сан је Пра вил ни ком о сад ржа ју по рес ког би лан са и дру гим пи та њи ма од зна -
ча ја за на чин утврђива ња по ре за на до бит прав них лица („Сл. глас ник РС“, бр. 20/14 и 41/15). 

15) “Сл. глас ник РС”, бр. 34/03, ... и 142/14.



дис кон то ва ни из нос трош ка за текућу го ди ну из но си 70.000 ди на ра16. На ред -
не го ди не прав но лице из врши ло је об ра чун за ис пла ту от прем ни не у из но су
од 120.000 ди на ра. Нови дис кон то ва ни из нос от прем ни на је 600.000 ди на ра. С 
об зи ром на то да је по чет ни дис кон то ва ни из нос ре зер ви са ња из но сио
500.000 ди на ра, из њега је ис плаћено 120.000 ди на ра, те сле ди да је у сал ду
оста ло 380.000 ди на ра. Сал до на крају године износи 600.000 динара, тако да
се на расходима мора евидентирати износ од 220.000 динара.

Ред. бр. Ра чун Опис Износ
Д П Д П

1. 340 Не рас по ређени до би так ра ни јих
го ди на 430.000

545 Ре зер ви са ња за на кна де и дру ге
бе не фи ци је за пос ле них 70.000

404 Ре зер ви са ње за на кна де и дру ге
бе не фи ци је за пос ле них 500.000

- Обра чун за ре зер ви са ње за от прем ни не при одлас ку у пен зи ју у
2015. го ди ни

2. 404 Ре зер ви са ње за на кна де и дру ге
бе не фи ци је за пос ле них 120.000

45 Оба ве зе по осно ву за ра да 120.000
- Еви ден ти ра ње об а ве за за от прем ни не које дос пе ва ју у 2016. го ди -

ни

3. 545 Ре зер ви са ња за на кна де и дру ге
бе не фи ци је за пос ле них 220.000

404 Ре зер ви са ње за на кна де и дру ге
бе не фи ци је за пос ле них 220.000

- Еви ден ти ра ње рас хо да по об ра чу ну ре зер ви са ња за от прем ни не на 
дан 31.12.2016. го ди не

5. Оста ла ду го роч на при ма ња за пос ле них

При ма ња за пос ле них, осим при ма ња по пре стан ку за пос ле ња и от прем ни -
на, која не дос пе ва ју у по тпу нос ти за ис пла ту у пе ри о ду од два на ест ме се ци на -
кон ис те ка пе ри о да у ко јем су за пос ле ни врши ли услу ге у вези са тим при ма -
њи ма, пред став ља ју оста ла ду го роч на при ма ња за пос ле них. Оста ла ду го роч -
на при ма ња за пос ле них об ухва та ју ду го роч на плаћена одсус тва, ју би лар на и
дру га при ма ња за пос ле них на осно ву ду жег ста жа у прав ном лицу, при ма ња
по осно ву ду го роч не не спо соб нос ти за рад, учешће у до би ти и пре ми је које
дос пе ва ју у року од два на ест ме се ци или дуже, на кон ис те ка пе ри о да у ко јем је
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16) Ова два из но са утврђена су на осно ву про цен та за пос ле них који ће до че ка ти пен зи ју у окви ру
прав ног лица, про це ње ног ре ал ног рас та за ра да за пос ле них и дис кон тне сто пе.



за пос ле ни из вршио по ве за не услуге и одложену накнаду која доспева у року
од дванаест месеци или дуже од краја периода у коме је зарађена.

У на шим усло ви ма, оста ла ду го роч на при ма ња за пос ле них су рет ка, осим
ју би лар них на гра да, мада и њи хо ву ис пла ту не врше сва прав на лица, јер не
по сто ји за кон ска об а ве за ис пла те ју би лар них на гра да за пос ле ни ма17. 

Уо би ча је но је да се пра во на ју би лар ну на гра ду утврђује за пос ле ном који
је код по сло дав ца оства рио одређени рад ни стаж (пет, де сет, пет на ест, два де -
сет го ди на рад ног ста жа и сл.), као на гра ду за ло јал ност по сло дав цу. Јуби лар -
на на гра да утврђује се у нов ча ном из но су, на јчешће у ви си ни про сеч не за ра де
код по сло дав ца, која се увећава сход но рад ном ста жу који је за пос ле ни оства -
рио код по сло дав ца. Међутим, то није пра ви ло, јер је пре ма на шем рад -
но-прав ном за ко но да вству по сло дав ци ма до пуш те но да сво јим општим ак -
том и уго во ром о раду утврде ме ри ла и кри те ри ју ме за ис пла ту ју би лар не на -
гра де, као и из нос ју би лар не на гра де. Неки по сло дав ци сва ке го ди не ис -
плаћују ју би лар ну на гра ду свим за пос ле ни ма, поводом годишњице од
оснивања, при чему се свим запосленима исплаћује исти износ на име ју би -
лар не награде.

Пос тав ља се пи та ње да ли је не опход но врши ти ре зер ви са ња за ју би лар не
на гра де у на шим усло ви ма. На и ме, уко ли ко је струк ту ра за пос ле них рав но -
мер на и уко ли ко при ближ но исти број за пос ле них сва ке го ди не оства ру је
пра во на ју би лар не на гра де код по сло дав ца, није по треб но врши ти ре зер ви -
са ње, јер нема ма те ри јал но зна чај не раз ли ке између трош ко ва утврђених у
скла ду са МРС 19 и трош ко ва утврђених на осно ву ствар но ис плаћених от -
прем ни на. Тако је и када по сло да вац сва ке го ди не ис плаћује свим за пос ле ни -
ма јубиларну награду у истом износу, по основу годишњице од оснивања.

У суп рот ном, уко ли ко се пре ма го ди на ма знат но раз ли ку је број за пос ле -
них који при ма ју ју би лар ну на гра ду, као и из но си које за пос ле ни при ма ју по
осно ву ју би лар не на гра де, тре ба ло би из врши ти одго ва ра јуће ре зер ви са ње
по том осно ву. Основ ни раз лог за фор ми ра ње ре зер ви са ња на осно ву ју би лар -
них на гра да јес те утврђива ње об а ве зе пре ма за пос ле ни ма и рас хо да у пе ри о -
ду у ко јем су за пос ле ни извршили услугу, како би расходи по том основу били
равноправно распоређени.

На при мер, ако за пос ле ни има пра во на ју би лар ну на гра ду на сва ких пет
го ди на рада у прав ном лицу, када би се рас ход по осно ву ис пла те ју би лар не
на гра де еви ден ти рао само у пе тој го ди ни, када се ис плаћује, рас хо ди не би
били рав ноп рав но рас по ређени, јер је за пос ле ни сва ке године зарадио 1/5
јубиларне награде.

5.1. Оста ла ду го роч на при ма ња за пос ле них - Оде љак 28 МСФИ за МСП

Оста ла ду го роч на при ма ња за пос ле них, пре ма Одељ ку 28, јесу при ма ња
за пос ле них (осим при ма ња по пре стан ку за пос ле ња и от прем ни на) која не
дос пе ва ју у року од два на ест ме се ци или више на кон за вршет ка пе ри о да у
коме је за пос ле ни из вршио по ве за не услу ге (на при мер, при ма ња на осно ву
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17) Опшир ни је у вези са могућношћу ис пла те ју би лар не на гра де у скла ду са домаћим рад но-прав -
ним за ко но да вством, пи са но је у тач ки 5.2.



ду гог ста жа), ду го роч на плаћена одсус тва (као што је одсус тво на осно ву ду -
гог ста жа или струч ног усав рша ва ња) и пре ми је, који дос пе ва ју за плаћање у
току два на ест месеци након краја периода у коме запослени пружају повезане 
услуге.

Прав но лице тре ба да одме ра ва об а ве зу за де фи ни са но при ма ње, као сво ју 
об а ве зу по пла ну де фи ни са них при ма ња, као нето из нос следећих ставки:
= са даш ња вред ност об а ве зе по пла ну де фи ни са них при ма ња на да тум из -

веш та ва ња, ми нус
= фер вред ност сред ста ва пла на на да тум из веш та ва ња (ако се може ут вр -

ди ти) из ко јих ће те об а ве зе бити ди рек тно из ми ре не.
Сва ка про ме на об а ве зе тре ба да буде при зна та као рас ход у до бит ку или

гу бит ку, осим уко ли ко дру ги оде љак не за хте ва да се трош ко ви при зна ју као
део на бав не вред нос ти не ког сред ста ва као што су за ли хе, не крет ни не,
постројења и опрема. 

5.2. По рес ки трет ман ју би лар них на гра да

Одред ба ма чла на 120. став 1. тач ка 1) За ко на о раду, про пи са но је по сло да -
вац може да, општим ак том, од но сно уго во ром о раду, утврди пра во за пос ле -
ног на ју би лар ну на гра ду. Пре ма томе, по сло да вац нема об а ве зу да за пос ле -
ном ис пла ти ју би лар ну на гра ду, већ је за ко ном пред виђена само могућност
ис пла те овог при ма ња. Кри те ри ју ми и усло ви за ис пла ту ју би лар не на гра де,
као и дру ги бит ни еле мен ти за ис пла ту ју би лар не на гра де, треба да буду
утврђени општим актом, односно уговором о раду.

Јуби лар не на гра де не пред став ља ју за ра ду за пос ле ног, у скла ду са одред -
ба ма чла на 105. став 3. За ко на о раду, а одред ба ма чла на 18. став 1. тач ка 7) За -
ко на о по ре зу на до хо дак грађана про пи сан је не опо ре зи ви из нос ју би лар не на -
гра де у из но су од 18.331 ди на ра го диш ње18.

У скла ду са тим, уко ли ко по сло да вац ис пла ти ју би лар ну на гра ду пре ко не -
опо ре зи вог из но са, има об а ве зу да на раз ли ку између ис плаћеног и не опо ре -
зи вог из но са пла ти по рез на за ра де по сто пи од 10%, док се доп ри но си не
плаћају, јер ово при ма ње не представља зараду запосленог.

Јуби лар на на гра да, као при ма ње за пос ле ног које се еви ден ти ра на ра чу ну
гру пе 52, пред став ља по рес ки при зна ти рас ход, у скла ду са одред ба ма чла на 9. 
За ко на о по ре зу на до бит прав них лица, без об зи ра на то да ли је она и
исплаћена у пореском периоду.

6. Отпрем ни не

Отпрем ни не пред став ља ју при ма ња за пос ле них која су ре зул тат одлу ке
прав ног лица да пре ки не рад не ког за пос ле ног пре уо би ча је ног да ту ма пен зи -
о ни са ња или одлу ке за пос ле ног да доб ро вољ но при хва ти да је ви шак у за ме ну 
за та при ма ња. У на шим усло ви ма за кон ском ре гу ла ти вом про пи са на је об а ве -
за ис пла те от прем ни на при ли ком одлас ка у пен зи ју и от прем ни на када је за -
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пос ле ни про гла шен тех но лош ким виш ком. Отпрем ни не при ли ком одлас ка у
пен зи ју, пре ма ре ви ди ра ном МРС 19 из 2014. го ди не, не пред став ља ју от прем -
ни не, већ при ма ња по пре стан ку за пос ле ња. У скла ду са тим, у от прем ни не
спа да ју само отпремнине које се исплаћују запосленом који је проглашен
технолошким вишком.

Приз на ва ње от прем ни на као об а ве зе и рас хо да врши се када прав но лице
одлу чи да окон ча за пос ле ње не ког за пос ле ног пре уо би ча је ног да ту ма пен зи -
о ни са ња или када прав но лице об ез бе ди от прем ни не са ци љем под сти ца ња
добровољног прихватања технолошког вишка.

Пре ма МРС19, от прем ни не не тре ба да те ре те трош ко ве пе ри о да у ко јем су 
ис плаћене, већ тре ба из врши ти њи хо во укал ку ли са ва ње то ком за пос ле ња,
како би се рав но мер но рас по ре дио рас ход по том осно ву. Као што смо већ ис -
так ли, фор ми ра ње ре зер ви са ња има смис ла је ди но уко ли ко ње го во утврђива -
ње не из ис ку је ве ли ке трош ко ве. Сто га, МРС 19 до пуш та да се одсту пи од дос -
лед не при ме не, уко ли ко су ко рис ти од формирања резервисања веће од
трошкова добијања те информације.

Као што смо на ве ли, на шим за ко но да вством про пи са не су само две врсте
от прем ни на које је по сло да вац ду жан да ис пла ти за пос ле ном: от прем ни на
при одлас ку у пен зи ју и от прем ни на при ли ком от пуш та ња са по сла када је за -
пос ле ни про гла шен тех но лош ким виш ком. Међутим, у прак си се по ја вио још
је дан об лик сти му ли са ња за пос ле ног за доб ро вољ но на пуш та ње по сло дав ца:
от прем ни на при ли ком спо ра зум ног рас ки да рад ног од но са. С об зи ром на то
да пре ма За ко ну о раду ис пла та ове от прем ни не није об а ве зу јућа, уко ли ко је
по сло да вац ис пла ти, такво примање запосленог има третман зараде и она се
не сматра отпремнином у смислу МРС 19. 

6.1. Отпрем ни не - Оде љак 28 МСФИ за МСП

Пре ма Одељ ку 28, от прем ни не су при ма ња за пос ле них која се ис плаћују
као ре зул тат било одлу ке прав ног лица да пре ки не рад не ког за пос ле ног пре
уо би ча је ног да ту ма пен зи о ни са ња или одлу ке за пос ле ног да доб ро вољ но
при хва ти да је ви шак, у за ме ну за та при ма ња. Будући да от прем ни не не об ез -
беђују будуће еко ном ске ко рис ти, прав но лице их одмах при зна је као расход у
добитку или губитку, приликом плаћања примања.

У скла ду са на ве де ним, Одељ ком 28 није про пи са на об а ве за утврђива ња
ре зер ви са ња по осно ву от прем ни на при ли ком от пуш та ња са по сла, тако да
по сло да вац еви ден ти ра рас ход по том осно ву приликом исплате отпремнине.

6.2. По рес ки ас пект от прем ни на

Одред ба ма чла на 158. За ко на о раду про пи са на је об а ве за по сло дав ца да,
пре от ка за уго во ра о раду, због пре стан ка по тре бе за об ав ља њем одређеног
по сла услед тех но лош ких, еко ном ских или орга ни за ци о них про ме на, за пос -
ле ном ис пла ти от прем ни ну која не може бити нижа од зби ра јед не трећине за -
ра де за пос ле ног за сва ку на врше ну го ди ну рада у рад ном од но су код по сло -
дав ца код ко јег оства ру је пра во на от прем ни ну. За ра дом се смат ра про сеч на
ме сеч на за ра да за пос ле ног, ис плаћена за последња три месеца која претходе
месецу у којем се исплаћује отпремнина.
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Као и от прем ни на при одлас ку у пен зи ју, и ова от прем ни на не пред став ља
за ра ду за пос ле ног, у скла ду са одред ба ма чла на 105. став 3. За ко на о раду, а ис -
плаћује се на јкас ни је у року од 30 дана од дана пре стан ка рад ног од но са, у
скла ду са одред ба ма члана 186. овог закона. 

По рез на до хо дак грађана не плаћа се на за ко ном про пи са ни из нос от -
прем ни не који је по сло да вац ду жан да ис пла ти за пос ле ном, а уко ли ко по сло -
да вац ис пла ти већи из нос, на раз ли ку се плаћа по рез на дру ге при хо де по сто -
пи 20%, у скла ду са одред ба ма чла на 85. став 1. тач ка 11) За ко на о по ре зу на до -
хо дак грађана. Осно ви цу за по рез чини бру то опо ре зи ви из нос от прем ни не,
умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.

Као што смо већ ис так ли, пре ма одред ба ма чла на 9а За ко на о по ре зу на до -
бит прав них лица, об ра чу на те а не ис плаћене от прем ни не при зна ју се као рас -
ход у по рес ком би лан су по рес ког пе ри о да у ко јем су ис плаћене. Сто га, уко ли -
ко је прав но лице врши ло ре зер ви са ња за ове от прем ни не, дуж но је да из врши 
одго ва ра јуће ко рек ци је у по рес ком би лан су ПБ1, о чему смо дали детаљно
објашњење под тачком 4.1. овог написа.

Ра чу но во дстве но еви ден ти ра ње от прем ни на у слу ча ју от пуш та ња са по -
сла врши се на исти на чин као и еви ден ти ра ње от прем ни на при одласку у
пензију.

   Зак ључ на раз мат ра ња

Може се за кљу чи ти да је домаћа ре гу ла ти ва у ве ли кој мери усклађена са
међуна род ном ра чу но во дстве ном ре гу ла ти вом, осим одређених изузетака. 

Као пра во, про пи си ма из об лас ти рад них од но са, по јам за пос ле ног се де -
фи ни ше у знат но ужем смис лу у од но су на међуна род ну ра чу но во дстве ну ре -
гу ла ти ву. Ово даље из а зи ва про блем у вези са ра чу но во дстве ним об ухва та -
њем при ма ња за пос ле них, с об зи ром на то да, пре ма МРС 19 и Одељ ку 28
МСФИ за МСП, сва при ма ња за пос ле них тре ба ло би еви ден ти ра ти на гру пи ра -
чу на 52, а пре ма Пра вил ни ку о Кон тном окви ру то није могуће, нарочито када
се ради о учешћу запослених у добити.

У одређеним слу ча је ви ма, МРС 19 за хте ва да се из врши ре зер ви са ње за от -
прем ни не, што је у ко ли зи ји са одго ва ра јућим на ци о нал ним по рес ким про пи -
сом, који об ра чу на те, а не ис плаћене от прем ни не не при зна је као рас ход у по -
рес ком би лан су. Ову не ло гич ност могуће је ис пра ви ти из ме на ма за кон ске ре -
гу ла ти ве из об лас ти опо ре зи ва ња до би ти прав них лица, али би у том слу ча ју
било не опход но спро вес ти опсеж ни ју кон тро лу при ме не МРС 19, у вези са
фор ми ра њем ре зер ви са ња. Проб лем је што над леж ни по рес ки орган нема
адек ват но оспособљене кадрове за то, што опет с друге стране представља
ограничавајући фактор.

МРС 19 је ком плек сан и сло жен стан дард и нису сви ње го ви де ло ви при -
мен љи ви у на шим усло ви ма. На и ме, фор ми ра ње ре зер ви са ња за от прем ни не
има смис ла у ве ли ким и раз ви је ним сис те ми ма са више хи ља да за пос ле них,
где се по узда но може пред ви де ти сте пен одлас ка у пен зи ју на осно ву рас по ло -
жи вих ста тис тич ких под а та ка. Фор ми ра ње ре зер ви са ња за от прем ни не у
скла ду са МРС 19 пред став ља ком плек сан и скуп по сту пак, а при том је не по уз -
дан уко ли ко се спро во ди на ма лом узор ку, од но сно код прав них лица која
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има ју мањи број за пос ле них (на при мер, де се так за пос ле них). На осно ву ма лог 
узор ка није могуће по узда но пред ви де ти будућа де ша ва ња, па при ме на на ве -
де ног стан дар да губи сми сао. Међутим, у на шим усло ви ма ре ви зор ске куће
ин сис ти ра ју на при ме ни МРС 19 у смис лу фор ми ра ња ре зер ви са ња за
отпремнине, без обзира на непоузданост добијених података, што пред став -
ља кључни проблем и оптерећује пословање правних лица.

У зем ља ма у ре ги о ну, такође, ре ви зо ри ин сис ти ра ју на дослед ној при ме ни 
МРС 19 у делу који се од но си на ре зер ви са ње за на кна де за пос ле ни ма. На при -
мер, у Фе де ра ци ји Бос на и Хер це го ви на (у на став ку тек ста: Фе де ра ци ја БИХ), у 
вези са овим пи тањем, прили ком до но ше ња одлу ке о томе да ли тре ба уво ди -
ти ре зер ви са ње или не, узи ма се у об зир чи ње ни ца да ли су из но си ре зер ви са -
ња који би се ис ка за ли по овом осно ву зна чај ни у то ли кој мери да њи хо во не -
ис ка зи ва ње до во ди до тога да фи нан сиј ски из вјеш та ји буду не ре ал ни. Уко ли -
ко ефек ти ових ре зер ви са ња нису ма те ри јал но зна чај ни, прав на лица их не
мо ра ју при ка зи ва ти у сво јим фи нан сиј ским из веш та ји ма. Мала прав на лица,
која не при ме њу ју МРС, нису об а вез на да ис ка зу ју ре зер ви са ња по осно ву
накнада запосленима.

Пре ма томе, у вези са при меном МРС 19, у Фе де ра ци ји БИХ је слич на си ту а -
ци ја као и код нас. Међутим, када се ради о по рес ком ас пек ту ре зер ви са ња, си -
ту а ци ја је знат но дру га чи ја. На и ме, пре ма за кон ској ре гу ла ти ви ре зер ви са ња
која се врше у скла ду са МРС 19 нису по рес ки при зна ти рас хо ди (ре зер ви са ња
за ју би лар не на гра де, го диш њи одмор и от прем ни не)19.

На суп рот томе, у Ре пуб ли ци Хрват ској се, као по рес ки при знати рас ход
при зна ју ре зер ви са ња за ри зи ке и трош ко ве на те ме љу за ко на или дру гог
про пи са, у које спа да ју и ре зер ви са ња за ју би лар не на гра де, не ис ко ришћене
дане го диш њег одмо ра и от прем ни не, ако су ис пу ње ни усло ви које одређују
про пи си о по ре зу на до бит20.

На кра ју, ис кус тва зе ма ља у ре ги о ну тре ба ис ко рис ти ти у на шој зем љи
како би се при ме на ре зер ви са ња у скла ду са међуна род ном ре гу ла ти вом из -
врши ла на ис пра ван на чин, а ефек ти ње го ве при ме не омо гућили сас тав ља ње
ре ал них и поузданих финансијских извештаја.
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Зо ран
КИЛИБАРДА*

Могућност ме ре ња 
и ана ли зе из врше ња 
про грам ског бу џе та 

Ре пуб ли ке Срби је

Ре зи ме

По ред прво бит но при ме ње не функ ци о нал не кла си фи ка ци је у је ди нстве ном бу -
џет ском сис те му Ре пуб ли ке Срби је у 2002. го ди ни која је успос тав ље на први
пут до не тим За ко ном о бу џет ском сис те му, на кон че ти ри го ди не из врше но је
увођење про грам ског дела бу џе та, од но сно про грам ске кла си фи ка ци је, до но ше -
њем из ме на и до пу на За ко на о бу џет ском сис те му у октоб ру 2006. го ди не. Тада
про мо ви са на упо ред на при ме на ли ниј ског (функ ци о нал ног) и про грам ског бу џе -
та ни ка да није при ме ње на на уста нов ље ни на чин, због чега је у но вом, дру гом
по реду, За ко ну о бу џет ском сис те му 2009. го ди не про пи са но да ће се про грам -
ски бу џет у це ли ни при ме ни ти у скла ду са Зако ном о бу џе ту Ре пуб ли ке и одлу -
ка ма о бу џе ту ло кал них влас ти за 2015. го ди ну. 

С об зи ром на то да се међу број ним раз ло зи ма за увођење про грам ског дела бу -
џе та, осим де таљ ног опи са не дос та та ка ме то до ло ги је функ ци о нал не кла си -
фи ка ци је бу џе ти ра ња, ис ти че да је је ди но при ме ном про грам ског мо де ла бу џе -
ти ра ња могуће из врши ти ме ре ње пер фор ман си јав ног сек то ра, али и
све оп штег унап ређења про це са управ ља ња јав ним фи нан си ја ма, по став ља се
пи та ње ве ро дос тој нос ти под а та ка и по узда нос ти ме то да ко јим ће то бити
об ав ље но, при ме ном по сто јеће ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. 

Уко ли ко зна мо да про грам ска кла си фи ка ци ја ис ка зу је кла си фи ка ци ју про гра ма
и про грам ских ак тив нос ти, који чине скуп мера и кон ти ну и ра ну де лат ност
јед ног или више ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва и која није вре мен ски огра ни че -
на, за ана ли зу и ме ре ње по стиг нућа про грам ског бу џе та не до вољ ни су под а ци
који се до би ја ју при ме ном са даш ње ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве. На ро чи то не -
по вољ на окол ност за ме ре ње и ана ли зу про грам ског бу џе та сад ржа на је у
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томе што су но си о ци глав них про гра ма ди рек тни бу џет ски ко рис ни ци, који не
воде сво ју глав ну књи гу него ра чу но во дстве ну еви ден ци ју врше у окви ру со -
пстве но кре и ра них помоћних књи га и еви ден ци ја, пре ма мо де лу мо ди фи ко ва не
го то вин ске ра чу но во дстве не осно ве. 

Како је из вес но да је до го вор о ми си ји и ци ље ви ма глав них про гра ма Вла де, ду -
гот ра јан и не из вес тан по сао, си гур но је да не усва ја ње Фис кал не стра те ги је
или њено не бла гов ре ме но усва ја ње, од но сно усва ја ње ван свих ро ко ва тј. тек
на кон одоб ре ња Међуна род ног мо не тар ног фон да, пред став ља не пре мос ти ву
пре пре ку и об ес миш ља ва усво је ну ме то до ло ги ју про грам ског бу џе ти ра ња.
Осим тога, доно ше ње бу џе та за јед ну го ди ну, го то вин ска ра чу но во дстве на
осно ва, као и фи нан сиј ско из веш та ва ње на го то вин ској осно ви, пре ма на шем
миш ље њу, не даје ни основ не под ат ке за ана ли зу и ме ре ње по стиг ну тих ре зул -
та та за усво јене про граме и про јекте, што би тре ба ло да буде до каз на јви ше
вред нос ти овог ме то да, у од но су на све дру ге, а на ро чи то на пре тход но важећу
ме то до ло ги ју функ ци о нал не кла си фи ка ци је тј. ли ниј ског ме то да за до но ше ње
бу џе та.

Ради тач ног и пра вил ног ме ре ња оства ре них ре зул та та и до ка зи ва ња да је
про грам ско бу џе ти ра ње на јко рис ни ји ме тод за до но ше ње бу џе та, те уко ли ко
ње го ве ефек те тре ба по ве за ти са рас по ло жи вим сре дстви ма, мис ли мо да
тре ба на пус ти ти го то вин ску и прећи на об ра чун ску ра чу но во дстве ну осно ву,
при ме ном Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да за јав ни сек тор, која је -
ди но пру жа могућност пра вил ног еви ден ти ра ња, фи нан сиј ског из веш та ва ња
и ме ре ња оства ре них ре зул та та, пре ма про гра ми ма, њи хо вим но си о ци ма и на -
ро чи то важ но је што се само при ме ном ове ра чу но во дстве не осно ве могу об ез -
бе ди ти ви ше го диш њи упо ре ди ви под а ци о из врше њу кон крет них про гра ма и
про је ка та. 

Кључ не речи: про грам ски бу џет, функ ци о нал на кла си фи ка ци ја, ли ниј ски бу -
џет, јав на сре дства, го то вин ска ра чу но во дстве на осно ва, Међуна род ни ра чу -
но во дстве ни стан дар ди.

Увод

Избор одго ва ра јућег на чи на пла ни ра ња пред став ља не и зос тав ну пре ми -
су бу џет ског сис те ма, од но сно бу џе та као основ ног до ку мен та еко ном ске по -
ли ти ке Вла де, који сад ржи све о бух ва тан план при хо да и при ма ња и план рас -
хо да и из да та ка за одређену фискалну, односно буџетску годину.

Не об а зи рући се на пре тход ни пе ри од пла ни ра ња и из врше ња држав ног
бу џе та у усло ви ма пре вас ход не друш тве не сво ји не, наше по смат ра ње ће бити
усме ре но на пе ри од но вог бу џет ског сис те ма у Ре пуб ли ци Срби ји, који је по -
чео да функ ци о ни ше од мар та 2002. го ди не, у коме су прво рав ноп рав не друш -
тве на и држав на сво ји на, а од 2009. го ди не пре вас ход но јав на сво ји на и, у
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окви ру ње, одго ва ра јући на чин пла ни ра ња тј. бу џе ти ра ња. Сав ре ме ни пе ри од
управ ља ња јав ном сво ји ном и јав ним сре дстви ма, у Ре пуб ли ци Срби ји, врши
се пре ма об а вез ном план ском при нци пу и са два основ на кон цеп та, у коме је
прво при ме њен ли ниј ски (функ ци о нал ни) ме тод, који је у пре лаз ној фази пре -
рас тао у упо ред ну при ме ну ли ниј ског и про грам ског мо де ла и, на кра ју, сада
при су тан и за све ко рис ни ке об а ве зу јућег про грамског мо де ла бу џетира ња.

Изос тав ља јући де таљ ни је ис то риј ско под сећање на при ме њи ва не и пре -
ва зиђене на чи не пла ни ра ња из ра ни јих де це ни ја, пред мет по смат ра ња овог
рада усме рен је на могућност ме ре ња и ана ли зу из врше ња сада ак ту ел ног на -
чи на про грам ског бу џе ти ра ња при ме ном по сто јеће ра чу но во дстве не ре гу ла -
ти ве, а све ради оства ри ва ња бу џет ске рав но те же тј. усклађива ња (при бли жа -
ва ња) јав них при хо да и јав них рас хо да, као пре вас ход ног циља сва ке мо дер не
држа ве која тежи да из бег не, од но сно оства ри што мањи буџетски дефицит.

1. Пос то јеће ме то до ло ги је на чи на пла ни ра ња 
и при пре ме бу џе та

Пре су дан фак тор у об ез беђењу ра ци о нал ног на чи на управ ља ња и тро ше -
ња јав не сво ји не и сред ста ва пред став ља ода бир одго ва ра јућег ме то до ло ги је
пла ни ра ња и до но ше ња бу џе та, при чему мо ра мо на гла си ти да по сту пак до -
но ше ња бу џе та пред став ља шири по јам од по ступ ка (фи нан сиј ског) пла ни ра -
ња, што је упо ре ди во са од носом између књи го во дства и ра чу но во дства као
ши рег по јма, који до дат но, на јма ње, об ухва та ра чу но во дстве но пла ни ра ње и
ра чу но во дстве ну ана ли зу. Тако, у од но су на пла ни ра ње, по сту пак из ра де и до -
но ше ња бу џе та, као за кон ског акта, укљу чу је фи нан сиј ске и ко ли чин ске пла -
но ве свих јав них ре сур са, пла но ве и сре дства об ез беђења одаб ра них ин вес ти -
ци о них ак тив нос ти, као и ме то до ло ги ју и па ра мет ре за ана ли зу и утврђива ње
раз ли ке између пла ни ра ног и дос тиг ну тог, уз утврђива ње евен ту ал них одго -
вор нос ти за про пус те, не за ко ни тос ти у раду и оства ре не резултате мање од
очекиваних.

У сав ре ме ној прак си управ ља ња јав ним сре дстви ма, од но сно при пре ме и
до но ше ња акта о бу џе ту, на јчешће је ко ришћено и у те о ри ји се об ли ко ва ло не -
ко ли ко основ них ме то да пла ни ра ња и при пре ме бу џе та, чије основ не ка рак -
те рис ти ке ћемо, у окви ру да љег раз мат ра ња ове теме, об јас ни ти у на став ку
тек ста.

1.1. Тра ди ци о нал ни, ли ниј ски бу џет

Ли ниј ски бу џет (Line item budgeting) пред став ља тра ди ци о нал ни ме тод
пла ни ра ња и при пре ме бу џе та, који је прво бит но при ме њен и у на шем, но вом,
бу џет ском сис те му, за кључ но са до но ше њем за кон ског акта о бу џе ту Ре пуб -
ли ке Срби је за 2014. го ди ну.

Овај тра ди ци о нал ни и на јјед нос тав ни ји ме тод пла ни ра ња и при пре ме бу -
џе та за сни ва се на ис ка зи ва њу и гру пи са њу ис то врсних јав них рас хо да, који се 
кла си фи ку ју на два основ на на чи на, пре ма:
= еко ном ској кла си фи ка ци ји – коју, у на шој за кон ској ре гу ла ти ви, чине

кла се при хо да и при ма ња (ис ка зу је при хо де и при ма ња на осно ву про пи -
са, дру гог акта за сно ва ног на за ко ну или уго во ра који одређују из во ре
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при хо да, од но сно при ма ња), од но сно рас хо да и из да та ка (ис ка зу је по је -
ди начна доб ра и услу ге и извршена транс фер на плаћања);

= функ ци о налној кла си фи ка цији – која ис ка зу је из дат ке по функ ци о нал -
ној на ме ни за одређену об ласт и не за вис на је од орга ни за ци је која ту
функ ци ју спро во ди и са чи ње на је, као што је уређено у на шој за кон ској
ре гу ла ти ви, у скла ду са кла си фи ка ци јом држав них функ ци ја коју је до не -
ло Ста тис тич ко оде ље ње Ује ди ње них на ци ја (UNSD).

Основ не кри ти ке овог ме то да упућене су ка томе да он пред став ља па си -
ван об лик управ ља ња јав ним сек то ром, да није флек си би лан и транс па рен -
тан, те да не узи ма у об зир ми си ју, уло гу и ци ље ве одређених де ло ва јав ног
сек то ра.

По се бан не дос та так овог ме то да одсли ка ва се у томе што није по ве зан и
не тежи ка оства ре њу ин ди ка то ра на прет ка, одређеног дела, јав ног сек то ра. У
скла ду са тим, оне мо гућено је поређење са пре тход ним пе ри о дом и унап -
ређење постигнутих резултата. 

Нај већи кри ти ча ри овог ли ниј ског, од но сно тзв. бу џе та по став ка ма, ис ти -
чу да се пре ма њима (став ка ма) не може уста но ви ти за што и/или за шта су јав -
на сре дства утро ше на, као и да се на осно ву њих (став ки) не могу из ме ри ти
ефи кас ност, а ни ефек тив ност функ ци ја, од но сно рас хо да и из да та ка које су
фи нан си ра не. Такође, кри ти ча ри на во де да у раз ли чи тим де ло ви ма јав ног
сек то ра, при ме ном овог ме то да, сис те мат ски су уграђена повећања јав не по -
трош ње, што, на рав но, доп ри но си ства ра њу бу џет ског де фи ци та.

1.2. Инкре мен тал но и бу џе ти ра ње са нул том по лаз ном осно вом

Дру га два ме то да пла ни ра ња и при пре ме бу џе та која су опи са на у те о ри ји
и при ме ње на у прак си, али и при хваћена од Свет ске бан ке јесу инкре мен тал -
но бу џе ти ра ње и сис тем са нул том по лаз ном осно вом, чије само на јваж ни је
ка рак те рис ти ке ћемо на вес ти.

Инкре мен тал но бу џе ти ра ње (Incremental budgeting), које у осно ви зна чи
по раст, од но сно при раст, пред став ља ме тод до но ше ња бу џе та чија при пре ма
за по чи ње од оства ре них став ки бу џе та пре тход ног пе ри о да (го ди не) који се
(од но сно ње го ве став ке) увећава за оства ре ни или оче ки ва ни про це нат ин -
фла ци је или неке дру ге при зна те про ме не. Дак ле, овим по ступ ком се сва ком
од бу џет ских ко рис ни ка об ез беђује, на јма ње, про шло го диш њи оства ре ни
при ход из бу џе та, али и при зна то повећање. Овај ме тод пред став ља на јбржи и
на јлак ши по сту пак при пре ме и до но ше ња бу џе та, али, с об зи ром на то да се не
бави ана ли зом пре тход но оства ре них ре зул та та, новоформирани буџет
наставља и продубљује претходно неуочене проблеме и остварену не е фи кас -
ност.

Сис тем са нул том по лаз ном осно вом (Zero–Base–Budgeting) пред став ља
ме тод који „по ла зи од нуле“, пре ма коме се под ра зу ме ва да је (пре тход на)
осно ва већ одоб ре на, али сва ка став ка бу џе та мора по но во и по је ди нач но да
буде одоб ре на, како (пре тход на) осно ва, тако и сва ка про ме на (увећање). Овај
по сту пак, који сва ке го ди не по ла зи од нуле и који сва ке го ди не, из но ва и ис по -
чет ка ис пи ту је оправ да ност спро вођења сва ке ак тив нос ти (про гра ма) бу џет -
ских ко рис ни ка, има за циљ сма ње ње укуп них рас хо да и из да та ка бу џе та и
може се смат ра ти, из тог угла, на јко рис ни јом ме то дом. С об зи ром на то да се

356  Ра чу но во дство 1/2016



овај ме тод, об ич но, над ове зу је на тра ди ци о нал ни ли ниј ски од но сно тзв. бу -
џет по став ка ма, који у са де јству пред став ља ју про це ду ру по нов ног бес пот -
реб ног пре ис пи ти ва ња већ дос тиг ну тог и оце ње ног, кри ти ча ри, јед нос тав но,
оце њу ју да он не об ез беђује ефи кас но из врше ње усво је них ду го роч них про -
гра ма Вла де, нити показује добре ефекте у побољшању укупног управљања
јавним финансијама.

1.3. Прог рам ски бу џет и мо ди фи ко ва не ме то де за вред но ва ње про гра ма

У од но су на тра ди ци о нал но бу џе ти ра ње, у коме се бу џет ска сре дства рас -
по де љу ју, само, на осно ву улаз них еле ме на та тј. но ми нал ног из носа сред ста ва
по треб них за фи нан си ра ње одређених рас хо да и из да та ка, бу џе ти ра њем на
осно ву про гра ма одлу ке о рас по де ли сред ста ва до но се се на осно ву утврђених 
ци ље ва, а то су из врша ва ње усво је них про гра ма и по ли ти ка Вла де, са ци љем
оства ри ва ња оче ки ва них ре зул та та. Пре ма томе, бу џе ти ра ње за сно ва но на
про гра ми ма и оче ки ва ним ре зул та ти ма има по тен ци јал да по бољ ша све ас -
пек те јав ног сек то ра и по себ но управ ља ња јавним финансијама, тако да
представља опредељење у савременом начину припреме и доношења буџета. 

У окви ру овог дела рада прво ћемо об јас ни ти основ не ка рак те рис ти ке,
пред нос ти и не дос тат ке про грам ског бу џе та, а за тим спо ме ну ти оста ле мо де -
ле за сно ва не на про грам ском бу џе ту тј. про гра ми ма и њи хо вим мо ди фи ко ва -
ним об ли цима са могућим на чи ни ма вред но ва ња (про гра ма и по ли ти ка).

Прог рам ски бу џет, као из аб ра ни кључ ни но си лац ин фор ма ци ја и инстру -
мент управ ља ња у јав ном сек то ру, пове зу је про цес бу џет ског пла ни ра ња и
про гра ми ра ња са про це сом утврђива ња ци ље ва и ак тив нос ти. Овај мо дел об -
ез беђује оце ну раз ли чи тих ал тер на ти ва упот ре бе јав них ре сур са и одго вор -
нос ти за спро вођење усво је них про гра ма. Њего вом при ме ном, у пу ном об и му,
об ез беђује се ра ци о нал на упот ре ба јав них ре сур са и оства ру је транс па рен тан
ме ха ни зам за праћење бу џет ских рас хо да и из да та ка. При том тре ба по ме ну ти 
да је у струч ној ли те ра ту ри (Sullivan, Resource Allocation: The Formal Process,
2002) пре ци зирано из ко јих раз ло га су важ не ин фор ма ци је до би је не из про -
грам ског бу џе та – што је по себ но бит но за пред мет по смат ра ња овог рада, јер
оне:
= по ма жу Вла ди да врши ефек тив ни ју рас по де лу сво јих сред ста ва на на -

јваж ни је ви со ко-при ори тет не стра теш ке ци ље ве (укљу чу јући рас по де -
лу сред ста ва на бу џет ске ко рис ни ке ко ји ма су на јви ше по треб на сре -
дства);

= олак ша ва ју бу џет ским ко рис ни ци ма да се фо ку си ра ју на из лаз не и крај -
ње ре зул та те сво јих про гра ма и по ли ти ка, умес то само на улаз не еле мен -
те;

= по ма жу бу џет ским ко рис ни ци ма да ефек тив ни је управ ља ју сво јим учин -
ком тако што ће ру ко во ди о ци ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва, који спро -
во де про гра ме, бити одго вор ни за из лаз не ре зул та те тј. јав не услу ге које
ре а ли зу ју;

= пру жа ју Вла ди до дат не ин фор ма ци је по треб не за ква ли тет ну рас по де лу, 
увек, оскуд них јав них сред ста ва;
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= пру жа ју На род ној скуп шти ни и јав нос ти до дат не ин фор ма ци је о учин ку
про гра ма Владе, њи хо вим трош ко ви ма и сврсис ход нос ти за по тре бе
друш тве не за јед ни це.

У до са даш њој прак тич ној при ме ни про грам ског бу џе та јас но су ис ка за не
пред нос ти, али и број ни не дос та ци овог, ина че “по зи тив но оце ње ног” мо де ла
бу џе ти ра ња, који се може при ме ни ти и као ком би на ци ја тј. до пу на, “не сав -
рше них”, тра ди ци о нал них мо де ла, од но сно ли ниј ског мо де ла бу џе ти ра ња.
Као пред ност ње го ве при ме не ис ти че се могућност ре ал не и прак тич не при -
ме не усво је них по ли ти ка (Вла де), уз ис тов ре ме но саг ле да ва ње свих те и суп -
рот став ље них по ли ти ка и про гра ма, као и могућност јед нос тав ног и јас ног
саг ле да ва ња ало ка ци је (утрош ка) јав них сред ста ва. Када су у пи та њу не дос та -
ци овог мо де ла, међу њима се на јви ше ис ти че (по треб но) вре ме тј. из узет на
ду гот рај ност за одређива ње ми си ја, ци ље ва (про грам ских ак тив нос ти и про -
је ка та), за тим вре ме по треб но да се по стиг ну (по ли тич ки) до го во ри у вези са
глав ним про грамима и по ли ти кама Вла де и, мож да, на јви ше не дос та је вре ме -
на за ме ре ње и утврђива ње ре зул та та спро ве де них про гра ма и по ли ти ка, чи -
јим про те ком за уста нов ље не по стиг ну те ре зул та те више не по сто ји ин те рес
шире јав нос ти, али ни по ли тич ке, па ни струч не јав нос ти. Међутим, овај из -
узет но це ње ни мо дел бу џе ти ра ња има још пред нос ти и не дос та та ка који су
по себ но важ ни за пред мет овог рада, те их због тога посебно наглашавамо у
наставку текста.
= Пред нос ти:

• мо дел који је на јко рис ни ји у си ту а ци ји када (оче ки ва не) ре зул та те
тре ба по ве за ти са рас по ло жи вим и ко ришћеним јав ним сре дстви ма;

• утврђени и усаг ла ше ни про гра ми и по ли ти ке усме ре ни су на ду го -
роч но пла ни ра ње тј. нису, крат ко роч но, вре мен ски огра ни че ни.

= Не дос та ци:
• мо дел за који су по треб не, пре тход не, број не ин фор ма ци је и ег зак -

тни под а ци о не опход ним рас хо ди ма и из да ци ма за спро вођење про -
гра ма и по ли ти ка Вла де;

• ин фор ма ци је и под а ци о спро ве де ним про гра ми ма и по ли ти ка ма
мо ра ју има ти ви сок ниво по узда нос ти, ради об ез беђења ана ли тич -
ког ме ре ња и упо ре ди вос ти, али и као по узда ни ре ви зор ски тра го -
ви;

• укуп не рас хо де и из дат ке за извођење одређених про гра ма и по ли -
ти ка је теш ко пра ти ти, а они чес то пре ва зи ла зе бу џе ти ра не ве ли чи -
не, због тога што их (про гра ме и по ли ти ке) спро во ди више (раз ли -
чи тих) ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва;

• спро ве дене по слов не транс акције и догађаји, који су у вези са
извођењем ду го роч них про гра ма и по ли ти ка, за хте вају де таљ ну и
по узда ну ра чу но во дстве ну еви ден ци ју у кон ти ну и те ту (хро но лош -
ки и так са тив но).

Сис тем пла ни ра ња, про гра ми ра ња и бу џе ти ра ња (Planning, programming
and budgeting system) – PPBS, пред став ља мо ди фи ко ва ни об лик про грам ског
бу џе та. Овај мо дел, као и (сам) про грам ски бу џет може се при ме ни ти и као
ком би на ци ја тј. као до пу на, “не сав рше ног”, тра ди ци о нал ног мо де ла, али, у
осно ви, пред став ља де таљ ни је об ли ко ва ни мо дел од про грам ског, због тога
што рас хо де и из дат ке по смат ра и по себ но по (раз ли чи тим) ко рис ни ци ма бу -
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џе та који спро во де про гра ме и по ли ти ке, а не само по про гра ми ма, што је ме -
тод при ме њен код про грам ског бу џе та. Због сво је сло же нос ти, овај мо дел за -
хте ва по себну кад ровску спо соб ност и вре ме по треб но за врше ње ана ли за и
фор ми ра ње ре зул та та, који су, до сада, по ка за ли да се про гра ми и по ли ти ке
Вла де не ис пу ња ва ју на на чин на који су усво је ни, на ро чи то у ен ти те ти ма где
је чес та про ме на по ли тич ке влас ти. То ком при ме не, овај мо дел усав ршен је
тако што је, осим основ них еле ме на та по смат ра ња (пла ни ра ња, про гра ми ра -
ња и бу џе ти ра ња) до пу њен и ана ли зом струк ту ре из врше ња, која је као функ -
ци ја на ста ла због огра ни че них бу џе та, тј. све ма њих из во ра фи нан си ра ња.
Тако је на стао сис тем пла ни ра ња, про гра ми ра ња, бу џе ти ра ња и из врше ња
(PPBES), који пред став ља сло жен цик лус ви ше го диш њег пла ни ра ња и стал -
ног усаг ла ша вања про јек ци је раз во ја ко рек тив ним усло ви ма, за тим праћење
дос тиг ну тог нивоа из врше ња про гра ма и, евен ту ал не, пра вов ре ме не ре ак ци -
је и до но ше ње измена и/или допуна претходно усвојених програма и
политика.

Бу џе ти ра ње по учин ку (Performance-based budgeting) је на јјед нос тав ни ји
мо дел пла ни ра ња и при пре ме бу џе та, када се он врши по про гра ми ма, зато
што је усме рен на ме ре ње ефи кас нос ти бу џе та тј. усво је них про гра ма и по ли -
ти ка. Ме ре ње ефи кас нос ти сва ког од ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва у оства -
ри ва њу (ње го вих) про гра ма врши се кроз вре ме (при ме ном усво је них ме то -
до ло ги ја и ме ри ла), ради утврђива ња учинака који тре ба да из ме ре крај ње ре -
зул та те про гра ма и по ли ти ка, ис тов ре ме но (учин ци) дајући ин фор ма ци је о
могућем по бољ ша њу про гра ма и, на кра ју, дајући ко нач ну оце ну до би је не
вред нос ти за уло же на јав на сре дства у кон крет не про гра ме и по ли ти ке. У
вези са ме ре њем учи на ка, важ не су две окол нос ти: да су утврђене ме то до ло -
ги је и мере не за вис не, про вер љи ве, све о бух ват не, од но сно ре ле ван тне, као и
да се могу ло гич ки по ве за ти у про грам ској струк ту ри (про грам - про грам ска
ак тив ност – про је кат), јер само на тај на чин могу кван ти фи ко ва ти оства ре не
ци ље ве, које је, у про гра му и по ли ти ци, пред себе по ста вио ко рис ник бу џет -
ских сред ста ва. Иако је овај ме тод по зи ти ван у томе што пу тем из ме ре них
учи на ка пру жа јас не ин фор ма ци је о успеш нос ти бу џет ских ко рис ни ка у
оства ри ва њу про гра ма и по ли ти ка, ипак има не дос тат ке, у томе што за хте ва
мно го вре ме на и (по себ но) ква ли фи ко ва не и не за вис не кадрове, који увек
недостају. 

Ра ци о на ли за ци ја бу џет ских из бо ра (Rationalisation des choix budgetaires) –
RCB, je ме тод бу џе ти ра ња, који се спро во ди у се дам пре циз но одређених фаза:
1. ана ли за и одређива ње јас них ци ље ва;
2. ана ли за и одређива ње раз ли чи тих сред ста ва за оства ри ва ње ци ље ва;
3. сис тем ска ана ли за (при ме ном ма те ма тич ког мо де ла) од но са између

уло же них јав них сред ста ва и ци ље ва;
4. утврђива ње и ал тер на тив них про гра ма, ко јима се могу оства ри ти же -

ље ни ци ље ви;
5. оце њи ва ње између раз ли чи тих про гра ма (поређењем њи хо вих трош -

ко ва и дру гих па ра ме та ра) који за до во ља ва ју исти циљ;
6. одлу ка тј. из бор ду го роч них ци ље ва и сред ста ва за њи хо во из врше ње;
7. из врше ње про гра ма и по ли ти ка и кон тро ла ре а ли за ци је по став ље них 

ци ље ва.
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Пред ност овог ме то да про ис ти че из ње го ве пре циз но уста нов ље не ана ли -
зе сис те ма која, до но си о цу одлу ка на јпре омо гућава да из а бе ре опти мал ну
опци ју пред ло же них про гра ма и по ли ти ка, а за тим на осно ву де таљ них ана ли -
за из врше ња јед но го диш њег бу џе та, об ез беђује ре ал ну осно ву за пла ни ра ње
на сред њи и дужи рок. Међутим, као и код пре тход них мо де ла у чи јој осно ви је
про грам ски бу џет, осим не по вољ нос ти ду жине вре ме на по треб ног за ана ли -
зе, и овде је при су тан про блем об ез беђења ква ли фи ко ва них кад ро ва, који
тре ба да по ста ве и ко рис те ра чу нар ске тех ни ке, од но сно ма те ма тичке методе
и моделе.

Управ ља ње пу тем ци ље ва (Management by objectives) – MBO - пред став ља
мо дел који није усме рен на ме рење ак тив нос ти ко рис ни ка бу џет ских сред ста -
ва (из вршилаца одређеног про гра ма), него на ме ре ње и управ ља ње ци ље ви -
ма тј. њи хо во су че ља вање са рас по ло жи вим из во ри ма фи нан си ра ња. Осим
тога, на стао је као теж ња и по тре ба да се на пус ти ра ни је уко ре њен, ком плек -
сан али об а ве зу јући и теш ко спро во див, Сис тем пла ни ра ња, про гра ми ра ња и
бу џе ти ра ња – PPBS. Као и мо дел раци о на ли за ци је бу џет ских из бо ра – RCB, и
овај мо дел има пре ци зи ра не ко ра ке свог спро вођења, који су опре де ље ни ка
вред но ва њу оства ре них ци ље ва, утврђених про гра ма и по ли ти ка. Осим пред -
нос ти које се одли ку ју ви шим сте пе ном ефи кас нос ти и ефек тив нос ти управ -
ља ња, овај мо дел има не дос тат ке који се, опет, одра жа ва ју у не дос тат ку вре -
ме на, али и из ра же ним већим трош ко ви ма до дат ног струч ног об ра зо ва ња за -
пос ле них, а на ро чи то ру ко во ди ла ца – про грам менаџера.

2. Мето до ло ги је при ме ње не у при пре ми бу џе та 
Ре пуб ли ке Срби је

Прип ре ма и до но ше ње бу џе та и фи нан сиј ских пла но ва, у сав ре ме ном је -
ди нстве ном бу џет ском сис те му Ре пуб ли ке Срби је, прве нстве но су уређени
сис тем ским за ко ном. Прво бит но је, За ко ном о бу џет ском сис те му који је сту -
пио на сна гу 6. мар та 2002. го ди не, бу џет при пре ман и из врша ван на осно ву
сис те ма је ди нстве не бу џет ске кла си фи ка ци је, која об ухва та: 
= еко ном ску кла си фи ка ци ју при хо да и при ма ња, 
= еко ном ску кла си фи ка ци ју рас хо да и из да та ка, 
= орга ни за ци о ну кла си фи ка ци ју, 
= функ ци о нал ну кла си фи ка ци ју и 
= кла си фи ка ци ју пре ма ра чу но во дстве ним фон до ви ма.

На осно ву пре тход но на ве де не чи ње ни це, за кљу чу је мо да је у сав ре ме ном
бу џет ском сис те му Ре пуб ли ке Срби је прво бит но уста нов љен и при ме њи ван
мо дел ли ниј ског бу џе та, који пред став ља тра ди ци о нал ни ме тод пла ни ра ња и
при пре ме бу џе та. Овај мо дел је био у ис кљу чи вој при ме ни све до из ме на и до -
пу на За ко на о бу џет ском сис те му из октоб ра 2006. го ди не када је про пи са но
да бу џет, осим општег и по себ ног дела, сад ржи и про грам ски део бу џе та. 

До но ше њем Изме на и до пу на За ко на о бу џет ском сис те му у октоб ру 2006.
го ди не, до ла зи до зна чај них про ме на на чи на при пре ме и до но ше ња бу џе та и
фи нан сиј ских пла но ва, тако што бу џет од тада, осим општег и по себ ног дела,
сад ржи и про грам ски део. У скла ду са овим, по ред пре тход ног опи са сад ржа ја
општег и по себ ног дела (који сад рже: - про це ње не при хо де и при ма ња и рас -
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хо де и из дат ке за текућу фис кал ну го ди ну; - пла ни ра не при хо де и при ма ња и
рас хо де и из дат ке за бу џет ску го ди ну; - про це ње не при хо де и при ма ња и рас -
хо де и из дат ке за на ред не две фис кал не го ди не), до дат је и про грам ски део бу -
џе та који се ис ка зу је пре ма про грам ској кла си фи ка ци ји стра теш ких об лас ти и 
глав них про гра ма ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва, а сад ржи: стра теш ке об -
лас ти, глав не про гра ме, про гра ме, про јек те, за дат ке и ак тив нос ти. Што се
тиче при ме не нове, про грам ске, ме то до ло ги је у при пре ми и до но ше њу бу џе -
та, важ но је на гла си ти да је у пре лаз ним и за вршним одред ба ма ових Изме на и 
до пу на За ко на о бу џет ском сис те му про пи са но да се одред бе, које се од но се
на про грам ски део бу џе та, при ме њу ју у по ступ ку при пре ме и до но ше ња За ко -
на о бу џе ту Ре пуб ли ке Срби је за 2007. го ди ну, постепеним увођењем за по је ди -
не кориснике буџетских средстава, а локалне власти ће их примењивати (тек) 
у поступку припреме и доношења одлуке о буџету за 2009. годину.

Дак ле, овим из ме на ма и до пу на ма одсту пи ло се од је ди нстве но при ме њи -
ва не, тра ди ци о нал не, ли ниј ске ме то де и за по че та је при ме на ком би но ва не,
мо ди фи ко ва не, ме то де ли ниј ског и про грам ског бу џе ти ра ња. Међутим, ова
ком би но ва на ме то да није при ме њи ва на на све бу џет ске ко рис ни ке, него само
на пет из аб ра них ди рек тних ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва (Ми нис та рство
трго ви не и услу га, Ми нис та рство за држав ну упра ву и ло кал ну са мо уп ра ву,
Ми нис та рство здрав ља, Ми нис та рство про све те и Ми нис та рство вера), а сви
оста ли ко рис ни ци бу џет ских средстава, републичког и локалног нивоа
власти, и даље су примењивали само линијски метод буџетирања.

По ред за кон ског „окви ра“ ко јим су про пи са не осно ве увођења про грам -
ског дела бу џе та, кон крет на об јаш ње ња зна ча ја увођења овог мо де ла, на чи на
ње го ве при ме не, по ве за нос ти и раз ли ка у од но су на функ ци о нал ну кла си фи -
ка ци ју, као и на чин вред но ва ња спро ве де них про гра ма и по ли ти ка, уређива -
на су тада ак ту ел ним (по ли тич ким) до ку мен том Вла де који се звао Ме мо ран -
дум о бу џе ту и еко ном ској и фис кал ној по ли ти ци, који је пред став љао сред њо -
роч ни мак ро е ко ном ски и фис кал ни оквир на осно ву ко јег се до но се бу џе ти и
фи нан сиј ски пла но ви орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња. Дак ле, у 
Ме мо ран ду му о бу џе ту и еко ном ској и фис кал ној по ли ти ци за 2007. го ди ну, са
про јек ци јом за 2008. и 2009 го ди ну де таљ но су об јаш ње ни раз ло зи увођења
про грам ског модела буџетирања, његове предности у односу на тра ди ци о -
нал не методе буџетирања и однос према функционалној класификацији, из
којег издвајамо:

Увођење про грам ског бу џе та под ра зу ме ва и увођење про грам ске кла си фи -
ка ци је, као до дат ног на чи на кла си фи ко ва ња рас хо да и из да та ка. Тре нут но су
у упот ре би орга ни за ци о на, еко ном ска и функ ци о нал на класификација јавних
расхода. 

Прог ра ми се де фи ни шу као ли ни је у ми нис та рстви ма, тако да кла си фи ка -
ци ја рас хо да по про грам ским ак тив нос ти ма може ко рес понди ра ти са окви -
ром Минис та рства. Међутим, ако је више про грам ских ак тив нос ти у јед ном
ми нис та рству, тада кла си фи ка ци ја рас хо да по про гра ми ма не може бити
унап ред опре де ље на, већ исту при пре ма само ми нис та рство, а о чему се за тим 
води рас пра ва са ре сор ним ми нис та рством за послове финансија.

Фун кци о нал на кла си фи ка ци ја, кад сад ржи под фун кци ју у суш ти ни има
про грам ску ди мен зи ју ак тив нос ти. Из исте, од но сно функ ци о нал ног сад ржа ја 
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се да љим де таљ ни јим де фи ни са њем бли жих про грам ских ак тив нос ти до ла зи
до про грам ског буџета. 

У Ме мо ран ду му о бу џе ту бли же су утврђене струк тур не ре фор ме (као по -
ли ти ка Вла де у по је ди ним сфе ра ма еко но ми је), за тим де фи ни са на укуп на фис -
кал на по ли ти ка и управ ља ње јав ним рас хо ди ма, од но сно де фи ни са на бу џет -
ска огра ни че ња у по гле ду про јек ци је по је ди не врсте рас хо да, чиме је об ез беђен
стра теш ки оквир као основ за израду програмског буџета Републике.

При том, про грам ска оријен та ци ја за из ра ду бу џе та дата је кроз бли же де -
фи ни са ње окви ра за одређене де лат нос ти, која про и зи ла зи из кон со ли до ва не
функ ци о нал не кла си фи ка ци је јав них рас хо да на ни воу Ре пуб ли ке. На и ме, про -
јек ци ја Општег би лан са Ре пуб ли ке де лом сад ржи окви ре, од но сно ли ми те бу џе -
та свих ни воа влас ти и орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња, из чега
про и зи ла зе про грам ски обими одређених програмских активности.

На и ме, кон со ли да ци ја јав них рас хо да ис ка за на кроз функ ци о нал ну кла си -
фи ка ци ју сад ржи већим де лом де фи ни са не окви ре, а који су опре де ље ни
учешћем по је ди них функ ци о нал них рас хо да у бру то домаћем про из во ду. Де лом
се те про грам ске ак тив нос ти могу саг ле да ти и из кон со ли да ци је јав них рас хо -
да која је ис ка за на кроз еко ном ску кла си фи ка ци ју, с об зи ром да су неке од про -
грам ских ак тив нос ти опре де ље не учешћем по је ди них функ ци о нал них рас хо да
у бру то домаћем про из во ду. При томе, раз гра ни ча ва ју се само рас хо ди, од но сно 
ак тив нос ти које се односе на Републику, кад је реч о програмском буџету
Републике.

Ми нис та рства на бази ини ци јал них сек тор ских пла но ва, од но сно сво јих
саг ле да ва ња и виђења учес тву ју у про јек то ва њу гор њих ли ми та рас хо да, на
осно ву ко јих се утврђују под ли ми ти за по је ди не ка те го ри је рас хо да. Кроз њи хо -
во усаг ла ша ва ње, од но сно усклађива ње са општом по ли ти ком Вла де дају се
сек тор ски пла фо ни и ли ми ти, од но сно про јек ци је расхода у складу са
средњорочним фискалним оквиром.

На осно ву про јек ци је кон со ли до ва них јав них рас хо да у 2007. го ди ни, пре -
ма функ ци о нал ној кла си фи ка ци ји, има јући у виду да по је ди не функ ци је (које се
под уда ра ју са над леж нос ти ма одређених ми нис тар ста ва) има ју про грам ску
ди мен зи ју ак тив нос ти, могуће је дати оквир не ли ми те за ре а ли за ци ју при ори -
тет них про гра ма, од но сно вла ди них по ли ти ка и ци ље ва.

У но вом и сада важећем За ко ну о бу џет ском сис те му, који је сту пио на сна -
гу 25. јула 2009. го ди не, од пре тход но по сто јећих број них де фи ни ци ја (про -
грам ског дела бу џе та, стра теш ких об лас ти, глав них про гра ма, про гра ма, про -
јек та и ак тив нос ти) опста ла је само де фи ни ци ја про грам ског дела бу џе та (сас -
тав ни део по себ ног дела бу џе та који сад ржи про гра ме и ак тив нос ти ко рис ни -
ка бу џет ских сред ста ва, који се спро во де у циљу ефи кас ног управ ља ња сре -
дстви ма по пред ло же ним про гра ми ма, а који доп ри но се оства ре њу стра теш -
ких ци ље ва у скла ду са еко ном ском по ли ти ком зем ље), уз про сту нор ма тив ну
за конску на по ме ну да про грам ска кла си фи ка ци ја (ис ка зу је кла си фи ка ци ју
про гра ма ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва), али и јас но про пи са но “опре де ље -
ње” да (опет) само део ди рек тних ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва ис ка зу је
рас хо де у про грам ском делу бу џе та. Дак ле, на по чет ку при ме не важећег За ко -
на о бу џет ским сис те му, и даље је само део ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва
при ме њи вао ком би но вани ме тод, ис тов ре ме не при ме не ли ниј ског и про -
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грам ског бу џе та, а сви оста ли ко рис ни ци бу џет ски сред ста ва, ре пуб лич ког и
ло кал ног ни воа влас ти, и даље су при ме њи ва ли само ли ниј ски ме тод бу џе ти -
ра ња, збо чега је у пре лаз ним и за вршним одред ба ма овог за ко на про пи са но
да ће се одред бе овог за ко на, које се од но се на про грам ски део бу џе та, при ме -
њи ва ти по ступ ним увођењем за по је ди не ко рис ни ке сред ста ва бу џе та Ре пуб -
ли ке Срби је, а у це ли ни од доношења за ко на о бу џе ту Ре пуб ли ке Срби је и
одлу ка о бу џе ти ма ло кал не влас ти за 2015. го ди ну. Осим овог, важ но је истаћи
да је, већ тада, у важећем за ко ну Упра ва за тре зор до би ла об а ве зу да врши
извештавање о извршењу програмског дела буџета.

Међутим, тек из ме на ма и до пу на ма важећег За ко на о бу џет ском сис те му,
које су сту пи ле на сна гу 26. де цем бра 2014. го ди не, ство ре ни су фор мал ни
усло ви за при ме ну про грам ског бу џе та у пу ном об и му, јер су тада до не те нове
де фи ни ци је прог рама (скуп мера које ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва спро во -
де у скла ду са сво јим кључ ним над леж нос ти ма и утврђеним сред њо роч ним ци -
ље ви ма. Сас тоје се од не за вис них, али тес но по ве за них ком по не на та - про -
грам ских ак тив нос ти и/или про је ка та. Утврђују их и спро воде један или више
ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва и нису вре мен ски огра ни чене), прог рамске ак -
тив ности (текућа и кон ти ну и ра на де лат ност ко рис ни ка бу џет ских сред ста -
ва, која није вре мен ски огра ни че на. Спро вођењем про грам ске ак тив нос ти по -
сти жу се ци ље ви који доп ри но се дос ти за њу ци ље ва про гра ма. Утврђује се на
осно ву уже де фи ни са них над леж нос ти ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва и мора
бити део про гра ма) и про јекта (вре мен ски огра ни чен по слов ни под ухват ко -
рис ни ка бу џет ских сред ста ва чи јим спро вођењем се по сти жу ци ље ви про јек -
та, од но сно про гра ма). На жа лост, очи то је да на ве де не де фи ни ци је не ис пу ња -
ва ју сво ју основ ну функ ци ју, а то је об јаш ње ње јед ног по јма дру гим по јмо ви -
ма, од но сно свођење јед ног по јма на дру ге по јмо ве, али то, као што видимо,
није препрека да се (оне) примењују у пракси. 

С об зи ром на њи хо ву важ ност у до ме ну јав них фи нан си ја, од но сно при -
пре ме и до но ше ња бу џе та, бит но је на вес ти одређене под ат ке у вези са до ку -
мен том Вла де који се, као што смо на ве ли, прво бит но звао Ме мо ран дум о бу -
џе ту и еко ном ској и фис кал ној по ли ти ци, а којем је првим из ме на ма важећег
За ко на о бу џет ском сис те му, које су сту пи ле на сна гу 13. октоб ра 2010. го ди -
не, про мењено име и назван је Извеш тај о фис кал ној стра те ги ји. На сву срећу, 
овај не при ме рени на зив за до ку мент који се ни у ком слу ча ју не може на зва ти
“из веш та јем” (јер ни о чему не из веш та ва него сад ржи па ра мет ре за будуће
догађаје), у из ме на ма и до пу на ма овог за ко на које су сту пи ле на сна гу 29. сеп -
тем бра 2012. го ди не, про ме њен је у адек ва тан на зив Фис кал на стра те ги ја,
који је и даље у правној употреби. 

Како год да се звао овај до ку мент, у коме се на во де ци ље ви фис кал не по -
ли ти ке Вла де и који даје оце ну одржи вос ти фис кал не по ли ти ке и који Вла да
под но си На род ној скуп шти ни, ве о ма је би тан за при пре му и до но ше ње бу џе та 
(Ре пуб ли ке и ло кал них са мо уп ра ва) и фи нан сиј ских пла но ва орга ни за ци ја
об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња, што јес те пред мет на шег по смат ра ња. На и -
ме, глав ни ци ље ви овог до ку мен та су утврђива ње крат ко роч них и сред њо -
роч них ци ље ва фис кал не по ли ти ке Вла де за пе ри од од три узас топ не фис кал -
не го ди не, за тим да пру жи де таљ но об јаш ње ње о усклађенос ти на ве де них
сред њо роч них ци ље ва са фис кал ним при нци пи ма и пра ви ли ма утврђеним
овим за ко ном, као и про це ну ути ца ја фис кал не по ли ти ке на међуге не ра циј -
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ску рас по де лу до хот ка, као и про це ну одржи вос ти фис кал не по ли ти ке. На да -
ље, осим так са тив но на ве де них еле ме на та сад ржа ја овог до ку мен та, важ ност
овог до ку мен та на на јви ши ниво под и же за ко ном про пи са на об а ве за ми нис -
тра фи нан си ја да уз Фис кал ну стра те ги ју об а вез но дос та ви по тпи са ну Изја ву о 
одго вор нос ти ко јом се уве ра ва да су сви еле мен ти овог до ку мен та: 1) сас тав -
ље ни уз при ме ну ана ли тич ких тех ни ка и про це на које ис пу ња ва ју ви со ке
стан дар де про фе си о нал ног ин тег ри те та и струч нос ти; 2) за сно ва ни на ажур -
ним и тач ним еко ном ским и фис кал ним ин фор ма ци ја ма дос туп ним у вре ме
за кљу че ња из веш та ја; 3) об ухва та ју све одлу ке које је до не ла Вла да, а које
има ју зна ча јан еко ном ски или фис кал ни ути цај о коме је ми нис тар имао саз -
на ња у вре ме по тпи си ва ња из ја ве о одго вор нос ти. На зна чај и не опход ност по -
сто ја ња овог до ку мен та, на кра ју, упућује и бу џет ски ка лен дар За ко на о бу џет -
ском сис те му, ко јим ј про пи са но да при пре ма Фис кал не стра те ги је, сва ке го -
ди не, за по чи ње 15. ап ри ла (када ми нис тар у са рад њи са ми нис та рстви ма и
ин сти ту ци ја ма над леж ним за еко ном ску по ли ти ку и при вред ни сис тем дос -
тав ља Вла ди на пре тход но раз мат ра ње Фис кал ну стра те ги ју), да би 5. јула ми -
нис тар мо рао да дос та ви Упу тство за припрему нацрта буџета Републике
Србије и одлука о буџету локалних власти, као и Фискалну стратегију ор га ни -
за ци ја ма за обавезно социјално осигурање и, на крају, 5. октобра Влада треба
да достави Народној скупштини (чак) ревидирану Фискалну стра те ги ју. 

Међутим, ко ли ка год да је важ ност ових два ју до ку ме нат (Фис кал не стра -
те ги је и Упу тства за при пре му на црта бу џе та и фи нан сиј ских пла но ва) и ко ли -
ко год да су у њима сад ржа ни не опход ни па ра мет ри и опи са ни об а вез ни мо де -
ли (ли ниј ски / про грам ски) за при пре му бу џе та и фи нан сиј ских пла но ва, њи -
хо во бла гов ре ме но усва ја ње и об јав љи ва ње по тпу но је изо ста ло у пре тход -
ним го ди на ма. У ства ри, у свим го ди на ма ва же ња но вог За ко на о бу џет ском
сис те му, ми нис тар фи нан си ја је на пре чац (без пре тход не, за ко ном про пи са не 
про це ду ре) и у по след њем мо мен ту, пред само усва ја ње за ко на о бу џе ту Ре -
пуб ли ке Срби је за на ред ну го ди ну, под но сио и об је ди ње но дос тав љао Упу -
тство за при пре му на црта бу џе та и фи нан сиј ских пла но ва и Фис кал ну стра -
те ги ју. Тако је, уз чи ње ни цу да се За кон о бу џе ту за на ред ну го ди ну усва ја до
15. де цем бра текуће го ди не, по след ња Фис кал на стра те ги ја за 2016. годи ну са 
про јек ци ја ма за 2017. и 2018. годи ну, об јав ље на у “Сл. глас ни ку РС” (тек) 4. де -
цем бра 2015. го ди не, а Упу тство за при пре му буџета Републике Србије за 2016. 
годину и пројекција за 2017. и 2018. годину, објављено је на сајту Министарства
18. новембра 2015. године. 

На осно ву так ве ба на ли за ци је по ступ ка до но ше ња бу џе та мо же мо за кљу -
чи ти да се ни шта озбиљ но не може оче ки ва ти ни од до не тог за ко на и одлу ке о
бу џе ту, Ре пуб ли ке, од но сно ло кал них влас ти и фи нан сиј ских пла но ва орга ни -
за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња. Сход но томе, а пре ма лан ча ној ре ак -
ци ји, не мо же мо да оче ку је мо ни адек ват но спро вођење усво је них про гра ма и
по ли ти ка, а ка мо ли да из врши мо озбиљну анализу ефикасности тј. учинака
установљеног програмског буџета.

По ред свих важ них чи ње ни ца у вези са до но ше њем про грам ског бу џе та,
тре ба на гла си ти и да је За ко ном о бу џет ском сис те му, у окви ру број них дуж -
нос ти и одго вор нос ти Управе за тре зор Ре пуб ли ке Срби је про пи са но и да она
об ав ља и по сло ве Извеш та ва ња о из врше њу про грам ског дела бу џе та.
Међутим, на чин, об лик и ро ко ви ове врсте из веш та ва ња ни ка да нису де таљ но 
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про пи са ни и фор ма ли зо ва ни, нити су дос туп ни јав нос ти. Уко ли ко се ови из -
веш та ји, на за хтев из вршилаца про гра ма и по ли ти ка, ипак на неки на чин сас -
тав ља ју и дос тављају само (тим) ди рек тним ко рис ни ци ма бу џет ских сред ста -
ва, онда има ју само не как ву ин тер ну, огра ни че ну сврху и упот ре бу која не ис -
пу ња ва ми ни мум опште нор ме транс па рен тнос ти тро ше ња јав них средстава.

3. На чин вред но ва ња и ме ре ња ефи кас нос ти 
про грам ског бу џе та

У овом делу рада на јпре се мо ра мо под се ти ти општег при ступа мер љи вос -
ти тро ше ња јав них сред ста ва, који се мора при ме ни ти и на про грамски мо дел
бу џе ти ра ња. На и ме, основ ни на чин вред но ва ња (управ љач ке) одго вор нос ти
тро ше ња јав них сред ста ва, те и у окру же њу про грам ског мо де ла, сво ди се на
три основ на сег мен та: 
= фи нан сијску одго вор ност, од но сно ме ре ње и ис пи ти ва ње фи нан сиј ских

транс акција и одлу ка у вези са при ли ви ма и, на ро чи то, одли ви ма го то ви -
не, ради утврђива ња да ли су од но сне транс акције тј. пре узи ма ње об а ве -
за из вршени у скла ду са за ко ном, дру гим про пи си ма, да тим овлашћењи -
ма, и да ли су одли ви го то ви не на ста ли за пла ни ра не сврхе, од но сно да ли 
се из но си крећу до одоб ре них ап роп ри ја ци ја, а све то пре ма усво је ним
про гра ми ма и по ли ти ка ма;

= по ли тичку тј. општу одго вор ност, ко јом ру ко во ди лац (управ љач) усво је -
ног про гра ма и по ли ти ке одго ва ра за оства ре ње про гра ма и про је ка та,
чи јим из врше њем ће бити оства ре ни по ли тич ки ци ље ви фис кал не по ли -
ти ке Вла де и чиме се даје оце на одржи вос ти фис калне по ли ти ке на дужи
рок; 

= одго вор ност за учин ке тј. сврсис ход ност, која под ра зу ме ва ис пи ти ва ње
тро ше ња сред ста ва из бу џе та и дру гих јав них сред ста ва, ради сти ца ња
до вољ ног, адек ват ног и по узда ног до ка за за из веш та ва ње, да ли су сре -
дства ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва упот ребили у скла ду са на че ли ма
еко но ми је (ми ни мал ни утро шак сред ста ва за одређену ак тив ност,
водећи ра чу на да се тиме не доведе у пи та ње оче ки ва ни ква ли тет), ефи -
кас нос ти (од нос између по стиг ну тих ре зул та та и ис ко ришћених јав них
ре сур са) и ефек тив нос ти тј. успеш нос ти у скла ду са усво је ним про гра ми -
ма и по ли ти ка ма (сте пен у ко јем су по стиг ну ти по став ље ни ци ље ви, као
и од нос између пла ни ра них и оства ре них ефе ка та одређене про грам ске
ак тив нос ти).
Ако су у ци ти ра ним про пи си ма, а на ро чи то до ку мен ти ма Вла де који је

пред став љају (Ме мо ран дум о бу џе ту и еко ном ској и фис кал ној по ли ти ци, од -
но сно Фис кална стра те гија) об јав ље ни об а ве зу јући па ра мет ри (сред њо роч ни
мак ро е ко ном ски и фис кал ни оквир, ци ље ви и оце на одржи вос ти фис кал не
по ли ти ке...) на осно ву ко јих се пред виђају бу џе ти и до но се фи нан сиј ски пла -
но ви и у ко ји ма је де таљ но об јаш ње но да је јед на од на јваж ни јих пред нос ти
мо де ла про грам ског бу џе та, у од но су на тра ди ци о нални ли ниј ски мо дел, у
томе што се ње го вом при ме ном може при ка за ти (из ра чу на ти) ефи кас ност
(која пред став ља чи ње ни цу да су ре зул та ти оства ре ни уз раз умне трош ко ве,
од но сно ко ли ко доб ро су сре дства и ак тив нос ти пре тво ре ни у ре зул та те и ка -
кав је ква ли тет по стиг ну тог ре зул та та), онда мо ра мо има ти по узда не еко ном -
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ске ин ди ка то ре за из ра чу на ва ње тј. исказивање успешности усвојених про г -
ра ма и политика.

У вези са тим под сећамо да, ге не рал но, ефи кас ност као мер љив кон цепт на 
кван ти та ти ван на чин ис ка зу је од нос из лаз них у од но су на улаз не ин ди ка то -
ре, од но сно у ко јој мери су јав ни ре сур си, кроз вре ме, адек ват но ис ко ришћени
за усво је не програме и политике Владе. 

Када је у пи та њу одређива ње (из ра чу на ва ње) ну ме рич ких ре зул та та еко -
ном ских ре ла ци ја тј. ефи кас нос ти, на ла зи мо се у об лас ти еко но мет ри је тј.
при ме не ма те ма тич ких и ста тис тич ких ме то да, за које је не опход но рас по ла -
га ти ем пи риј ским под а ци ма. Под сећамо, еко но мет риј ско ис тра жи ва ње об -
ухва та че ти ри ме то до лош ки раз гра ни че на ста ди ју ма: 1) спе ци фи ка ци ју мо -
де ла, од но сно ма те ма тич ко фор му ли са ње ре ла ци ја еко ном ских ве ли чи на; 2)
оце ну мо де ла, тех нич ку фазу у до би ја њу ну ме рич ких ре зул та та па ра ме та ра
мо де ла, на осно ву одго ва ра јућих ем пи риј ских под а та ка о ре ле ван тним ве ли -
чи на ма; 3) ис пи ти ва ње ста тис тич ке зна чај нос ти до би је них оце на, еко ном ску
ин тер пре та ци ју и вред но ва ње ре зул та та, као и еко но мет риј ске тес то ве за ис -
пи ти ва ње по жељ них осо би на до би је них оцена и 4) вредновање модела са
становишта његове моћи предвиђања, односно испитивања стабилности
оцена и њихове осетљивости на промене узорка. 

Осим пре тход но на ве де ног, а због фо ку са на шег по смат ра ња, под сећамо и
на сад ржај и суш ти ну еко ном ске сад ржи не ра чу но во дстве них кон та, као ве ро -
дос тој них и не за о би лаз них под а та ка за еко но мет риј ска ис тра жи ва ња, од но -
сно вред но ва ње усво је них про гра ма и по ли ти ка. Дак ле, кон ти ма се об ухва та ју 
сре дства и про це си, али их не мо же мо и не сме мо по смат ра ти јед ноз нач но јер
она, осим што по ка зу ју ста ње и кре та ње одређене имо ви не, по ка зу ју и на ста ле 
про це се. Тако, иако је, са јед не стра не, основ ни за да так кон та сред ста ва да по -
ка зу ју ста ње и кре та ње (те) одређене имо ви не, с дру ге стра не, на осно ву под а -
та ка о ње ном по чет ном ста њу, под а та ка о про ме на у но ми нал ном и об ра чун -
ском об и му, вред нос ти то ком вре ме на, као и вред нос ти (те) имо ви не на кра ју
пе ри о да по смат ра ња, ве ри фи ку ју се и саг ле да ва ју на ста ли по слов ни про це си,
а на осно ву свих тих (по узда них) параметара једноставно се врше еко но мет -
риј ска истраживања и мерења. 

4. (Не)могућност ме ре ња ис хо да про грам ског бу џе та, 
пу тем по сто јеће ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве

На осно ву пре тход но на ве де них де таљ них об јаш ње ња, по сег мен ти ма,
могуће је при ближ но си гур но за кљу чи ти да је тач на наша по чет на тврдња, из не -
та о ре зи меу, о не мо гућнос ти ме ре ња оства ре них по стиг нућа про грам ског мо де -
ла бу џе ти ра ња, при ме ном по сто јеће ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве, али то, на кра -
ју, тре ба ег зак тно по ка за ти. Због тога, мо ра мо се под се ти ти кључ них одре да ба из 
основ них про пи са ко ји ма се уређује бу џет ско ра чу но во дство, од но сно усло ви и
на чин вођења по слов них књи га, сас тав ља ње, при ка зи ва ње, као и дос тав ља ње и
об јав љи ва ње фи нан сиј ских из веш та ја, јер то су по чет ни и крај њи, од но сно огра -
ни ча ва јући фак то ри за ме ре ње учин ка про грам ског мо де ла бу џе та, који је из аб -
ран као на је фи кас ни ји на чин при пре ме и до но ше ња бу џе та и фи нан сиј ских пла -
но ва орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња. 
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Пре ма томе, осно ве вођења бу џет ског ра чу но во дства, на чи на вођења по -
слов них књи га и фи нан сиј ског из веш та ва ња, које су на јбит ни је за пред мет
по смат ра ња овог рада, а које се ба зи ра ју на ре ле ван тним про пи си ма, могу се
ис ка за ти на сле дећи на чин:

Осно ва за вођење 
бу џет ског ра чу но во дства јес те го то вин ска

Тран сак ци је и оста ли
догађаји

еви ден ти ра ју
се

у тре нут ку када се го то вин -
ска сре дства при ме, од но сно
ис пла те

Фи нан сиј ски из веш та ји при пре ма ју се
пре ма при нци пи ма го то вин -
ске осно ве Међуна род них ра -
чу но во дстве них стан дар да за 
јав ни сек тор

Фи нан сиј ски из веш та ји на
го то вин ској осно ви сад рже

ин фор ма ци је о из во ру сред -
ста ва при куп ље них у току
одређеног пе ри о да, на ме ни
за коју су сре дства 
ис ко ришћена у сал ду 
го то вин ских сред ста ва, 
на дан из веш та ва ња

Основ за ме ре ње ре зул та та у
фи нан сиј ским из веш та ји ма јес те сал до го то вин ских сред ста ва

и ек ви ва ле на та
Ре зул тат у фи нан сиј ским из -
веш та ји ма сас тав ље ним у
скла ду са го то вин ском осно -
вом

пред став ља про ме ну из но са го то ви не и
го то вин ских ек ви ва ле на та

Ко рис ни ци бу џет ских сред -
ста ва и орга ни за ци је об а вез -
ног со ци јал ног оси гу ра ња
могу во ди ти ра чу но во дстве -
не еви ден ци је и пре ма об ра -
чун ској осно ви

за по тре бе 
ин тер ног 
из веш та ва ња

под усло вом да се фи нан сиј -
ски из веш та ји израђују 
на го то вин ској осно ви ради
кон со ли до ва ног 
из веш та ва ња

Не пок рет нос ти, опре му и
оста ла основ на сре дства у
јав ној сво ји ни, ко рис ни ци бу -
џет ских сред ста ва, орга ни за -
ци је об а вез ног со ци јал ног
оси гу ра ња и ко рис ни ци сред -
ста ва Ре пуб лич ког за во да за
здра встве но оси гу ра ње

у сво јим 
по слов ним
књи га ма

еви ден ти ра ју пре ма на бав ној
вред нос ти ума ње ној за ис -
прав ку вред нос ти по осно ву
амор ти за ци је

Ди рек тни и ин ди рек тни ко -
рис ни ци бу џет ских сред ста ва

који сво је фи -
нан сиј ско 
по сло ва ње не
об ав ља ју 
пре ко со пстве -
ног ра чу на

воде само помоћне књи ге и
еви ден ци је
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На кон овог, тре ба одго во ри ти на основ но пи та ње могућнос ти ме ре ња и
ана ли зе из врше ња про грам ског бу џе та Ре пуб ли ке Срби је, при ме ном пре -
тход но опи са не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве, уко ли ко нам је циљ до ка зи ва ње 
пред ности и успеш ности про грам ског мо де ла бу џе ти ра ња, у од но су на тра ди -
ци о нал ни ли ниј ски мо дел, а што се одражава у сле дећем:

Инфор ма ци је из про грам ског бу џе та – важ не су због тога што:

Пру жа ју ве ро дос тој не
под ат ке Вла ди 

како да врши рас по де лу 
јав них сред ста ва

на на јваж ни је (при ори -
тет не / стра теш ке) про -
гра ме и по ли ти ке

Пру жа ју под ат ке и
олак ша ва ју ко рис ни ци -
ма бу џет ских сред ста ва
– но си о ци ма про гра ма 

како да се фо ку си ра ју
на из лаз не и крај ње 
ре зул та те сво јих 
про гра ма 

умес то само на улаз не
еле мен те

Пру жа ју пре циз не под -
ат ке На род ној скуп шти -
ни, ши рој и струч но
јав нос ти 

о учин ку тј. сврсис ход -
нос ти про гра ма и по ли -
ти ка Вла де 

а не само о укуп ним
рас хо ди ма и из да ци ма
на ста лим за из врше ње
усво је них про гра ма и
по ли ти ка

Кван ти та тив не мере учин ка тј. сврсис ход нос ти про гра ма, тре ба да:

Пру же ин фор ма ци је 
ру ко во ди о ци ма 
про гра ма и по ли ти ка 

како би управ ља ли и
по бољ ша ли де лот вор -
ност 

како би утврди ли да ли
је и ко ли ко дош ло до
по бољ ша ња ква ли те та,
ефи кас нос ти и ефек -
тив нос ти

Изме ре исте улаз не еле -
мен те (не фи нан сиј ску и 
фи нан сиј ску имо ви ну)

то ком вре ме на
како би омо гућиле ана -
ли зу про ме на, трен до ва 
и по стиг ну тог на прет ка

Дају пре циз ну 
ин фор ма ци ју о про це ни

да ли ко рис ни ци јав них
услу га до би ја ју одго ва -
ра јућу вред ност

у од но су на јав на сре -
дства која су уло же на у
вла ди не про гра ме и 
по ли ти ке

 На кра ју, и овде ћемо по но ви ти основ не пред нос ти и не дос тат ке мо де ла
про грам ског бу џе ти ра ња, који су важ ни за пред мет на шег раз мат ра ња.
= Пред нос ти:

• то је мо дел који је на јко рис ни ји у си ту а ци ји када (оче ки ва не) ре зул -
та те тре ба по ве за ти са рас по ло жи вим јав ним сре дстви ма; 

• утврђени и усаг ла ше ни про гра ми и по ли ти ке усме ре ни су на ду го -
роч но пла ни ра ње тј. нису вре мен ски огра ни че ни.

= Не дос та ци:
• то је мо дел за који су по треб не број не пре тход не ин фор ма ци је и ег зак -

тни под а ци о рас хо ди ма и из да ци ма за про гра ме и по ли ти ке Вла де;
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• ин фор ма ци је и под а ци о спро ве де ним про гра ми ма и по ли ти ка ма мо -
ра ју има ти ви сок ниво по узда нос ти, ради об ез беђења ана ли тич ког
ме ре ња и упо ре ди вос ти, али и као по узда ни ре ви зор ски тра го ви;

• укуп не рас хо де и из дат ке за извођење одређених про гра ма и по ли -
ти ка је теш ко пра ти ти, а они, чес то, пре ва зи ла зе бу џе ти ра не ве ли -
чи не, због тога што их (про гра ме и по ли ти ке) спро во ди више (раз -
ли чи тих) ко рис ни ка бу џе та;

• еви ден ци ја по слов них транс акција, које су у вези са извођењем ду -
го роч них про гра ма и по ли ти ка, за хте ва де таљ ну и по узда ну ра чу но -
во дстве ну еви ден ци ју.

Дак ле, саг ле да ва јући све при ка за не пред нос ти про грам ског мо де ла бу џе -
та, које су опи са не у ли те ра ту ри и по себ но при хваћене и об јаш ње не у ци ти ра -
ним до ку мен ти ма Вла де, тре ба ло би на ве ро дос то јан на чин то и до ка за ти, у
на шем слу ча ју пу тем еко но мет риј ских ис тра жи ва ња (при ме ном ма те ма тич -
ких и ста тис тич ких ме то да), за шта су нам не опход ни ег зак тни под а ци које би
тре ба ло да има мо у ра чу но во дстве ној еви ден ци ји. Из пре тход них пре гле да,
где су, с јед не стра не, при ка за не осно ве вођења бу џет ског ра чу но во дства, на -
чин вођења по слов них књи га и фи нан сиј ског из веш та ва ња у јав ном сек то ру, а 
с дру ге стра не, ин фор ма ци је и сврсис ход ност, од но сно пред ност и не дос та ци
про грам ског бу џе та – очигледно је да се пред нос ти про грам ског мо де ла, у од -
но су на тра ди ци о нал ни ли ниј ски мо дел бу џе ти ра ња, не могу јас но до ка за ти,
због тога што:
= не по стоје ве ро дос тој ни ра чу но во дстве ни под а ци (имо ви на, об а ве зе, по -

тра жи ва ња...) код носилаца (из врши ла ца) про гра ма и по ли ти ка тј. ди -
рек тних ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва, јер они не воде глав ну књи гу,
него само помоћне књи ге и еви ден ци је;

= не по сто ји пра вил на ра чу но во дстве на еви ден ци ја об а ве за и по тра жи ва -
ња, јер се по слов не транс акције и оста ли догађаји еви ден ти ра ју у тре нут -
ку када се го то вин ска сре дства при ме, од но сно ис пла те;

= не по сто ји адек ват на ра чу но во дстве на еви ден ци ја при хо да и при ма ња и
рас хо да и из да та ка јер се фи нан сиј ско из веш та ва ње врши пре ма го то -
вин ској осно ви, тако да по сто је ин фор ма ци је само о из во ру сред ста ва
при куп ље них у току одређеног пе ри о да, као и под а ци о на ме ни за коју су
сре дства ис ко ришћена, који се при ка зу ју у сал ду го то вин ских сред ста ва
само на дан из веш та ва ња;

= не по сто ји ре ал на (фер) вред ност непок рет нос ти, опреме и осталих
основних средстава у јав ној сво ји ни, због тога што се не фи нан сиј ска
имо ви на еви ден ти ра (само) пре ма на бав ној вред нос ти, чија вред ност се
умањује(само) за ис прав ку вред нос ти по осно ву амор ти за ци је.

Уко ли ко је овак во, кон циз но и сли ко ви то, опи сана не мо гућносг ра чу но во -
дстве не еви ден ци је да об ез бе ди основ не под ат ке и па ра мет ре, не може се ни
за мис ли ти могућност при ме не било как вих еко но мет риј ских (ма те ма тич ких
и ста тис тич ких) ме то да и мо де ла помоћу ко јих би се из ра чу нао, од но сно вред -
но вао учи нак тј. сврсис ход ност „за врше них“ про гра ма и по ли ти ка. Пре ос та је
је ди но да се из ме ре пре оста ла два сег мен та вред но ва ња (управ љач ке) одго -
вор нос ти тро ше ња јав них сред ста ва, а то су:
= фи нан сиј ска одго вор ност, ко јом ће се (само) утврди ти да ли су (не)за ко -

ни то пре узи ма не об а ве зе пре ма да тим овлашћењи ма, и да ли су одли ви
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го то ви не на ста ли за пла ни ра не сврхе, од но сно да ли се одли ви го то ви не
крећу до одоб ре них ап роп ри ја ци ја, а све то у скла ду са усво је ним про гра -
ми ма и по ли ти ка ма Вла де;

= по ли тич ка тј. општа одго вор ност, ко јом ру ко во ди лац (управ љач) усво је -
ног про гра ма и по ли ти ке одго ва ра (само) за спро вођење про гра ма и про -
је ка та, чи јим из врше њем ће бити оства ре ни по ли тич ки ци ље ви фис кал -
не по ли ти ке Вла де, а не мерени учин ци.

Дак ле, за кљу чу је мо да због не дос та јућих ра чу но во дстве них под а та ка ни -
смо у могућнос ти да при ме ни мо еко ном ска ме ри ла и пу тем њих ква ли тет но
утврди мо да ли су оства ре ни ци ље ви ради ко јих су се спро во ди ли одређени
про гра ми и по ли ти ке Вла де. Јед нос тав но, ни смо у могућнос ти да уста но ви мо
да ли су сре дства од стра не но си ла ца про гра ма и про је ка та тј. ди рек тних ко -
рис ни ка бу џет ских сред ста ва упот реб ље на у скла ду са на че ли ма еко но ми је
(ми ни мал ни утро шак сред ста ва за одређену ак тив ност, водећи ра чу на да се
тиме не до во ди у пи та ње оче ки ва ни ква ли тет), ефи кас нос ти и ефек тив нос ти
тј. успеш нос ти у скла ду са усво је ним про гра ми ма и по ли ти ка ма Вла де.

Уос та лом, на чин спро вођења про грам ског мо де ла бу џе ти ра ња мо же мо
при ка за ти и на при ме ру из прак се који је дала Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и
општи на, удру же ње грађана које је Ми нис та рство фи нан си ја из аб ра ло као
доб рог и по узда ног пар тне ра за при пре му и из ра ду одлу ке о бу џе ту ло кал не
влас ти, а пре ма про грам ском мо де лу. У њи хо вом Упу тству за из ра ду про грам -
ског бу џе та, об јав ље ном на њи хо вом зва нич ном сај ту, дају се инструк ци је ло -
кал ним са мо уп ра ва ма у вези са при пре мом и из ра дом одлу ка о бу џе ту, пре ма
про грам ском мо де лу. Пре циз ни је ре че но, ово упу тство, осим об јаш ње ња шта
је то про грам ски бу џет (струк ту ра и де фи ни ци је), об јаш ње ња на чи на на који
је бу џет усме рен ка учин ку (уз об јаш ње ње шта су ефек тив ност и ефи кас ност),
пре ко на чи на утврђива ња, и ко ли ко кош та, про грам ске струк ту ре и ци ље ва,
за тим на чи на оства ри ва ња ци ље ва - ме ре ња учи на ка, про це са мо ни то рин га,
на кра ју сад ржи и опис „на чи на ева лу а ци је по стиг ну тог“. На рав но, у овом упу -
тству на ла зе се и број на дру га сли ко ви та и ше мат ска об јаш ње ња, али и при ме -
ри про гра ма. Тако су дати при ме ри за прoгрaме: - „Пoдршкa ствaрaлaштву и
кул турнoj ин дус триjи”; - „Прeвeнциja кри минaлa”; - „Рaзвoj путнe инфр a -
струк турe”; - „Зaштитa пoдзeмних и пoвршин ских вoдa”. Осим ових, на првом
мес ту међу пред ло же ни ма је про грам под на зи вом: „Зaштитa кул турнe
бaштинe”, који смо одаб ра ли да пре не се мо у овом раду и за кога је наведено:
= Сврха прoгрaмa: Очу ва ње и прeдстaвља ње српске кул тур не бaшти не

(Прoгрaм „Зaштитa кул турнe бaштинe”);
= Оснoвa прoгрaмa: Прoгрaм „Зaштитa кул турнe бaштинe” урeђују слeдeћи 

прoпи си: Зaкoн o кул ту ри, Зaкoн o кул тур ним дoбримa, Зaкoн o биб -
лиoтeчкoj дeлaтнoсти, Зaкoн o из дaвaњу пуб лик aциja, Зaкoн o Maти ци
српскoj, Зaкoн o jaвним службaмa. У тoм сeктoру при мeњуje сe и Стрa -
тeгиja одржи вог раз во ја;

= Опис прoгрaмa: Прoгрaмoм „Зaштитa кул турнe бaштинe” фи нaнсир ajу сe
ин сти ту циje и aкт ивнoсти у oблaстимa као што су aрхeoлoги jа, музejска
дeлaтнoст, биб л иoтeчка дeлaтнoст итд. Прог рам об eзбeђуje грађани ма
при ступ српскoj тра ди циo налнoj кул ту ри у Срби jи и инoстра нству, али и
очу ва ње кул турнoг на слeђа oдржaвaњeм и ис тра жи вач ким рaдом. Тaj
прoгрaм спрoвoдe кул турнe ин сти ту циje, a у њeгoвoм oкви ру пoстoje и
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мeхaниз ми бeспoврaтнoг фи нaнсирaњa кojе сe дoдeљу jу путeм
кoнкурсa;

= Одго вор но лице за спро вођење про гра ма: може бити ми нис тар/држав ни
сек ре тар/помоћник ми нис тра/ди рек тор/помоћник ди рек то ра;

= Циљeви прoграмa: Пoвeћaње пoнуде дoгaђaja кojи прoмoвишу српску
кул ту ру у инoстрaнству зa 5% дo 2015. го ди не у oднoсу нa 2010. го ди ну
(Прoгрaм „Пoдршкa ствaрaлaштву и кул турнoj ин дус триjи”);

= Инди ка то ри спро вођења прoгрaмa: Брoj дoгaђaja кojи прoмoвишу српску
кул ту ру у инoстрaнству.

На осно ву овог при ме ра, види се са ко ли ким ни во ом зна ња и про фе си о -
нал нос ти је при прем љен про грам из об лас ти кул ту ре, ко ли ко се по зна ју про -
пи си из ове об лас ти, како се одређују и шта су ци ље ви про гра ма и шта је ин ди -
ка тор „учин ко ви тос ти“. Пос тав ља се осно ва но пи та ње, коме овакви при ме ри
могу по слу жи ти „као узор“ и ко може, на осно ву овак вих па ра ме та ра да из -
врши њихо ву ква ли та тив ну ева лу а ци ју. Јед нос та ав но, на осно ву овог при ме -
ра јас но се види „како се то струч но“ одређују про гра ми и про грам ски ци ље ви
и, на кра ју, како се врши „ева лу а ци ја по стиг ну тог“ про гра ма. Мо же мо за мис -
ли ти како се, на ни воу ло кал них влас ти, при ли ком до но ше ња одлуке о бу џе ту, 
са овак вим при ме ри ма, одређују (пресликавају) и усвајају програми.

Зак љу чак

На жа лост, опи са но ста ње при пре ме, пла ни ра ња и до но ше ња бу џе та и фи -
нан сиј ских пла но ва орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња по тврђује
ста ње опште не уређенос ти и не усклађенос ти ових сегмената јавног сектора. 

Уста нов ље ни мо дел про грам ског бу џе ти ра ња у Ре пуб ли ци Срби ји, ни у
ком слу ча ју не пред став ља ни је дан од на ве де них мо де ла који по зна ју на ука,
струч на прак са, од но сно при ме ње ни на чин до но ше ња бу џе та у дру гим држа -
ва ма. Наш мо дел пред став ља сво је врстан „мо ди фи ко ва ни“ мо дел про грам -
ског бу џе та, који је по тпу но осло њен на функ ци о нал ну кла си фи ка ци ју која,
пак, пред став ља основ ни еле мент тра ди ци о нал ног ли ниј ског ме то да бу џе ти -
ра ња. Ова кав, мо ди фи ко ва ни, мо дел одра жа ва се у при ка за ним при ме ри ма
про гра ма из ко јих се види да су про гра ми (и по ли ти ке), у ства ри, де фи ни са ни
уну тар функ ци ја. У суш ти ни, када функ ци о нал на кла си фи ка ци ја сад ржи под -
фун кци ју, има (и) про грам ску ди мен зи ју ак тив нос ти. Из ис тог, тј. функ ци о -
нал ног сад ржа ја, да љим де таљ ни јим де фи ни са њем бли жих про грам ских ак -
тив нос ти до ла зи се до про грам ског бу џе та. Дак ле, „на шим про гра ми ма“ се,
ипак, ис пу ња ва (само) међуна род ни стан дард који је функ ци о нал на кла си фи -
ка ци ја ко јом се функ ци је, које ина че об ав ља држа ва, раз врста ва ју у по је ди не
ка те го ри је, пре ма на ме ни јав них сред ста ва (опште јав не услу ге; одбра на; јав -
ни ред и без бед ност; еко ном ски по сло ви; за шти та жи вот не сре ди не; по сло ви
ста но ва ња и за јед ни це; здра вство; рек ре а ци ја, спорт, кул ту ра и вре ме об ра зо -
ва ња; со ци јал на за шти та) – што није никакав проблем, него је потребно и
обавезујуће, али од тога не треба правити фетиш, јер испуњење основних,
стра теш ких функција државе не треба називати, неким наводним, про г ра ми -
ма и усвајати их по, некој, посебној програмској шеми. 

С об зи ром на то да је пред мет на шег рада усме рен на могућност ме ре ња и
ана ли зе из врше ња про грам ског бу џе та, па чак и у на шем „мо ди фи ко ва ном“
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об ли ку, а при ме ном по сто јеће ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве – за кљу чу је мо да
та го то вин ска ра чу но во дстве на осно ва, те фи нан сиј ско из веш та ва ње на го то -
вин ској осно ви, као и чи ње ни ца да но си о ци про гра ма тј. ди рек тни ко рис ни ци
бу џет ских сре дства не воде глав ну књи гу, него само помоћне књи ге и еви ден -
ци је, не сад ржи по узда не или ни как ве, ра чу но во дстве не под ат ке ко јима би се
мог ло из врши ти вред но ва ње учи на ка за „оства ре не ци ље ве“ усво је них про -
гра ма Вла де. 

Уко ли ко овом до да мо и чи ње ни цу да се бу џе ти Ре пуб ли ке и ло кал них
влас ти усва ја ју само за јед ну фис кал ну го ди ну, те да сва ки нови бу џет ски цик -
лус по чи ње од „нуле“, тада се ис кљу чу је ре ал на могућност праћења било ко јих 
ду го роч них по слов них транс акција, а не про гра ма и по ли ти ка које тра ју више
го дина и које из врша ва више ди рек тних ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва.

На осно ву све га пре тход но на ве де ног, по ко зна који пут за кљу чу је мо да је
је ди но ре ше ње које омо гућава вред но ва ње оства ре них ци ље ва про гра ма и
по ли ти ка Вла де пре ма про грам ској ме то до ли ги ји бу џе ти ра ња, да се при ме не
Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дарди за јав ни сек тор, уз пуну при мену
об ра чун ске ра чу но во дстве не осно ве. Само об ра чун ска ра чу но во дстве на
осно ва об ез беђује ре ле ван тне под ат ке на осно ву ко јих се могу при ме ни ти
еко но мет риј ске ме то де ме ре ња успеш нос ти, од но сно оства ре них учи на ка за
све мо де ле бу џе ти ра ња. Дак ле, не само за про грам ски, него и за тра ди ци о -
налан ли ниј ски мо дел бу џе ти ра ња по треб ни су ре ле ван тни под а ци које об ез -
беђује об ра чун ска ра чу но во дстве на осно ва, при ме ном Међународних ра чу -
но во дстве них стандарда за јавни сектор.
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Јеле на
ОБРАДОВИЋ, 
мас тер еко н*

Ква ли тет 
фи нан сиј ског из веш та ва ња
у здра встве ним уста но ва ма

Ре зи ме

У но ви је вре ме, не из вес ни и из ра зи то ди на мич ни усло ви по сло ва ња до во де до
тога да се ра чу но во дство, од но сно ра чу но во дстве ни ин фор ма ци о ни сис тем
смат ра јез гром сис те ма ин фор ми са ња сва ке орга ни за ци је. Про из вод ра чу но во -
дстве ног ин фор ма ци о ног сис те ма су ра чу но во дстве не ин фор ма ци је, сад ржа -
не у фи нан сиј ским из веш та ји ма. Будући да су на ме ње не за до во ље њу раз ли чи -
тих ин фор ма ци о них по тре ба ко рис ни ка фи нан сиј ских из веш та ја, ква ли тет ни 
фи нан сиј ски из веш та ји пред услов су адек ват ног сис те ма по слов но–фи нан сиј -
ског одлу чи ва ња.

Овај рад бави се ква ли те том фи нан сиј ског из веш та ва ња у здра встве ним
уста но ва ма Ре пуб ли ке Срби је, као ко рис ни ци ма сред ста ва Ре пуб лич ког фон да
за здра встве но оси гу ра ње. Нај пре ће бити речи о ути ца ју ре ле ван тне за ко но -
дав не ре гу ла ти ве на ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја и ра чу но во дстве них
ин фор ма ци ја у здра вству. Сле ди де таљ ни је раз мат ра ње ка рак те рис ти ка го -
диш њег и пе ри о дич ног фи нан сиј ског из веш та ва ња у здра встве ним уста но ва -
ма, као и њи хо вих при мар них не дос та та ка, узро ко ва них при ме ном го то вин ске
осно ве ра чу но во дства. По себ на паж ња по свећена је важ нос ти ин тер ног фи -
нан сиј ског из веш та ва ња у здра встве ним уста но ва ма и ква ли та тив ним ка -
рак те рис ти ка ма фи нан сиј ских из веш та ја.

Кључ не речи: ра чу но во дстве ни ин фор ма ци о ни сис тем, ко рис ни ци фи нан сиј -
ских из веш та ја, ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња, здра встве не уста но ве, 
за ко но дав на ре гу ла ти ва, го то вин ска осно ва ра чу но во дства, ин тер но фи нан -
сиј ско из веш та ва ње.

УДК 657.4:614.2(497.11)
Прег лед ни на учни рад

*) Кли нич ки цен тар Срби је, e-mail: jelenaobradovic1985@gmail.com
Прим ље но: 14.03.2016. Прих ваћено: 03.05.2016.



Увод
Ра чу но во дстве ни сис тем држа ве има не ко ли ко кључ них ци ље ва које тре -

ба да оства ри, међу ко ји ма се ис ти чу управ ља ње огра ни че ним фи нан сиј ским
сре дстви ма, чу ва ње сред ста ва и имо ви не и про јек ци ја будућих при хо да и рас -
хо да на осно ву фи нан сиј ских из веш та ја. Сход но тре нут но важећим про пи си -
ма, који под ра зу ме ва ју при ме ну го то вин ске осно ве бу џет ског ра чу но во дства,
ра чу но во дстве ни сис тем јав ног сек то ра за сно ван је на праћењу ста ња и про -
ме на нов ча них токова. 

Здра встве не уста но ве, као ко рис ни ци сред ста ва Ре пуб лич ког фон да за
здра встве но оси гу ра ње, при пре ма ју и сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је у
скла ду са про пи си ма ко ји ма је ре гу ли са но бу џет ско ра чу но во дство и про пи -
си ма ко ји ма је уређено из веш та ва ње у здра встве ним уста но ва ма, као и у скла -
ду са ин тер ном ре гу ла ти вом, утврђеном општим ак том о ра чу но во дству и ра -
чу но во дстве ним по ли ти ка ма.

По ред го диш њих и пе ри о дич них фи нан сиј ских из веш та ја, на ме ње них за -
до во ље њу ин фор ма ци о них по тре ба ек стер них ко рис ни ка ра чу но во дстве них
ин фор ма ци ја, чија сад ржи на и фор ма су уређене важећим про пи си ма из об -
лас ти бу џет ског ра чу но во дства, не опход но је истаћи уло гу и зна чај ин тер ног
фи нан сиј ског из веш та ва ња у здра встве ним уста но ва ма. Сас тав ља ње, об е ло -
да њи ва ње и дос тав ља ње ових из веш та ја врши се у скла ду са уста нов ље ним
ин тер ним ак ти ма уста но ве, а ин фор ма ци је које сад рже од но сни из веш та ји
намењене су искључиво задовољењу информационих потреба интерних
корисника рачуноводствених информација. 

За раз ли ку од ек стер ног фи нан сиј ског из веш та ва ња, које се за сни ва на
при ме ни го то вин ске осно ве ра чу но во дства, ин тер но фи нан сиј ско из веш та -
ва ње може се ба зи ра ти како на го то вин ској, тако и на обрачунској основи
рачуноводства. 

Ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња је сло же на ка те го ри ја, која за ви си
од раз ли чи тих фак то ра, али је, пре све га, одређена сте пе ном за до во ље ња ин -
фор ма ци о них за хте ва ко рис ни ка из веш та ја. Пре дус ло ви за ства ра ње ква ли -
тет них фи нан сиј ских из веш та ја огле да ју се у по што ва њу за кон ске и про фе си -
о нал не ре гу ла ти ве, као и у ком пе тен тнос ти и етич ком по на ша њу за пос ле них
у ра чу но во дству. По се бан ак це нат се став ља на успос тав ља ње адек ват ног
система интерних контрола и организовање интерне ревизије у здра в стве -
ним установама.

1. Ре гу ла тор ни оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња 
у здра встве ним уста но ва ма

Вођење по слов них књи га и фи нан сиј ско из веш та ва ње у здра встве ним
уста но ва ма Ре пуб ли ке Срби је ре гу ли са но је за кон ским и под за кон ским ак ти -
ма, инструк ци ја ма Ре пуб лич ког фон да за здра встве но оси гу ра ње (у на став ку
тек ста: РФЗО) и ин тер ним ак ти ма здра встве них уста но ва. Сход но томе, на на -
ред ним стра ни ца ма овог рада биће речи о основ ним ка рак те рис ти ка ма на ци -
о нал не за ко но дав не ре гу ла ти ве, ре ле ван тне за из бор ра чу но во дстве не осно -
ве и на чин финансијског извештавања у здравственим установама, као
корисницима средстава РФЗО. 
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1.1. Про пи си ко ји ма је ре гу ли са но бу џет ско ра чу но во дство 
и из веш та ва ње у здра встве ним уста но ва ма

Актуелним За ко ном о бу џет ском сис те му („Сл. глас ник РС“, бр. 54/09,
73/10, ... 68/15 – др. за кон, 103/15) уређени су, између оста лог, бу џет ско ра чу -
но во дство, из веш та ва ње, фи нан сиј ско управ ља ње, кон тро ла и ре ви зи ја код
ко рис ни ка јав них сред ста ва и бу џе та Ре пуб ли ке Срби је, бу џе та ло кал не влас -
ти и фи нан сиј ских пла но ва орга ни за ци ја за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње.
Одред ба ма овог за ко на де фи ни са ни су ко рис ни ци јав них сред ста ва, ди рек тни 
и ин ди рек тни ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва и ко рис ни ци сред ста ва орга -
ни за ци ја за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње1. 

У скла ду са чла ном 74. За ко на о бу џет ском сис те му, ди рек тни ко рис ни ци
бу џет ских сред ста ва одго вор ни су за ра чу но во дство со пстве них транс акција,
а у окви ру сво јих овлашћења и за ра чу но во дство транс акција ин ди рек тних
ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва, који су у њи хо вој над леж нос ти. За раз ли ку од 
тога, ин ди рек тни ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва и ко рис ни ци сред ста ва
орга ни за ци ја за об а вез но со ци јал но осигурање одговорни су за ра чу но во -
дство сопствених трансакција.

Када је реч о фи нан сиј ском из веш та ва њу, чла ном 79. За ко на о бу џет ском
сис те му про пи сан је сад ржај за вршног ра чу на, при чему је де фи ни са но да го -
диш њи фи нан сиј ски из веш та ји који чине за вршни ра чун бу џе та Ре пуб ли ке
Срби је, бу џе та ло кал не влас ти и орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра -
ња мо ра ју бити у скла ду са сад ржа јем и кла си фи ка ци јом бу џе та, од но сно пла -
на. По ред тога, про пи са но је да се фи нан сиј ски ре зул тат у од но сним из веш та -
ји ма утврђује у скла ду са Међуна род ним ра чу но во дстве ним стан дар ди ма за
јав ни сек тор, при ме ном го то вин ске осно ве ра чу но во дства. На ве де не одред бе
овог за ко на тре ба ло је да се при ме њу ју по чев од 1. ја ну а ра 2012. го ди не.
Међутим, овом при ли ком по треб но је на гла си ти да је Изме на ма и до пу на ма
За ко на о бу џет ском сис те му при ме на овог чла на не пре кид но одла га на. Сход -
но по след њем За ко ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о бу џет ском сис те му
(„Сл. глас ник РС“, бр. 103/15), по ме ну те одред бе ће се при ме њи ва ти по чев од
под но ше ња за вршног ра чу на бу џе та Ре пуб ли ке Срби је, бу џе та ло кал не влас -
ти и орга ни за ци ја за об а вез но со ци јал но осигурање за 2016. годину.

Усло ви и на чин вођења по слов них књи га, сас тав ља ње, при ка зи ва ње и об -
јав љи ва ње фи нан сиј ских из веш та ја ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва и орга -
ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња, бли же су уређени Уред бом о бу -
џет ском ра чу но во дству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003 и 12/2006). 

Уко ли ко се пође од чи ње ни це да је нови бу џет ски сис тем у Ре пуб ли ци
Срби ји фор мал но успос тав љен мар та 2002. го ди не, усва ја њем пре тход ног За -
ко на о бу џет ском сис те му („Сл. глас ник РС“, бр. 9/02, 87/02, ... 85/06 и 86/06),
на кон ко јег је уста нов љен и нови сис тем бу џет ског ра чу но во дства, може се

Ј. ОБРАДОВИЋ, КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
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1) Ко рис ни ци сред ста ва орга ни за ци ја за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње су орга ни за ци је за об а вез -
но со ци јал но оси гу ра ње (РФЗО, Ре пуб лич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, Фонд за 
со ци јал но оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка и На ци о нал на служ ба за за пош ља ва ње) и ко рис ни ци
сред ста ва РФЗО (здра встве не и апо те кар ске уста но ве чији осни вач је Ре пуб ли ка Срби ја, од но -
сно ло кал на власт).



рећи да је Уред ба о бу џет ском ра чу но во дству, која је сту пи ла на сна гу де цем -
бра 2003. го ди не, до не та са за каш ње њем2.

По ме ну том уред бом, до не том на осно ву пре тход но важећег За ко на о бу -
џет ском сис те му, а која је и да нас на сна зи, про пи са на је об а вез на при ме на
Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да за јав ни сек тор, који об ухва та ју
ра чу но во дстве не стан дар де и одго ва ра јућа ту ма че ња, об јав ље не од стра не
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа – Ко ми те та за јав ни сек тор. По ред тога,
про пи са но је да је осно ва за вођење бу џет ског ра чу но во дства го то вин ска
осно ва (на че ло ра чу но во дстве ног об ухва та ња при хо да и рас хо да у тре нут ку
на пла те, тј. плаћања), што под ра зу ме ва да се транс акције и по слов ни догађаји
еви ден ти ра ју у тре нут ку када се го то вин ска сре дства при ме, од но сно ис пла -
те, као што је де фи ни са но Међуна род ним ра чу но во дстве ним стан дар ди ма за
јав ни сек тор, у делу који се од но си на го то вин ску осно ву ра чу но во дства. Са -
мим тим, ре зул тат при ка зан у фи нан сиј ским извештајима, састављеним у
складу са готовинском основом, представља промену износа готовине и
готовинских еквивалената у посматраном периоду.

Пот реб но је на по ме ну ти да је ко рис ни ци ма бу џет ских сред ста ва и орга ни -
за ци ја ма об а вез ног со ци јал ног оси гу ра ња дата могућност да ра чу но во дстве -
не еви ден ци је воде и пре ма об ра чун ској осно ви, али само за по тре бе ин тер ног 
фи нан сиј ског из веш та ва ња и под усло вом да су, за по тре бе кон со ли до ва ног
из веш та ва ња, фи нан сиј ски из веш та ји сас тав ље ни на го то вин ској осно ви.
Обра чун ска осно ва бу џет ског ра чу но во дства (на че ло ра чу но во дстве ног об -
ухва та ња по слов них догађаја у тре нут ку њи хо вог на стан ка) под ра зу ме ва да
се транс акције и по слов ни догађаји при зна ју у тре нут ку на стан ка, не за вис но
од вре ме на на пла те по тра жи ва ња и плаћања об а ве за. Самим тим, пословни
догађаји се у рачуноводственој евиденцији и финансијским извештајима
приказују за период на који се односе.

Могућност да се ра чу но во дстве не еви ден ци је, за по тре бе ин тер ног из -
веш та ва ња, воде и пре ма об ра чун ској осно ви, узро ко ва ла је да се њена при ме -
на у прак си спро во ди раз ли чи то, у за вис нос ти од тога да ли се при ме њу је на
це ло куп ну имо ви ну и све транс акције, или само на одаб ра ну имо ви ну и
одређене по слов не транс акције у да том об ра чун ском пе ри о ду. Проб лем се
огле да и у чи ње ни ци да Уред бом ни на који на чин није огра ни че но ни да ли ће
ен ти тет у јед ном пе ри о ду при ме њи ва ти, а у сле дећем пе ри о ду не об ра чун ску
осно ву ра чу но во дства. По ред тога, није про пи сан на чин, као ни сврха у коју би
се упот ре би ли и по ре ди ли под а ци за сно ва ни на об ра чун ској осно ви ра чу но -
во дства у раз ли чи тим об ра чун ским пе ри о ди ма3.

Важећом Уред бом о бу џет ском ра чу но во дству де фи ни са ни су го диш њи и
пе ри о дич ни фи нан сиј ски из веш та ји, са про пи са ним сад ржа јем, док се за -
вршни ра чу ни, на суп рот За ко ну о бу џет ском сис те му, ис ти чу као сас тав ни
делови годишњих финансијских извештаја. 

На осно ву пре тход но на ве де ног, не сум њи во се може за кљу чи ти да Уред ба
о бу џет ском ра чу но во дству пру жа јас ну сли ку не дос лед нос ти, пре све га, при -
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2) Пре ма: Ки ли бар да З. (2015), „Не дос лед ност у про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња ко рис ни ка
јав них сред ста ва у Ре пуб ли ци Срби ји“, 46. сим по зи јум СРРС, Зла ти бор, стр. 213.

3) Исто, стр. 209..



ме не Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да за јав ни сек тор и из бо ра
осно ве за вођење бу џет ског ра чу но во дства. По ред ви ше го диш ње ини ци ја ти -
ве струч не јав нос ти да се до не се нова уред ба, у скла ду са ак ту ел ним За ко ном о
бу џет ском сис те му, још увек ни шта зна чај но није по стиг ну то у вези са тим пи -
та њем, па је и даље на сна зи Уредба о буџетском рачуноводству донета на
основу претходно важећег закона.

Када је у пи та њу фи нан сиј ско из веш та ва ње, по ред пре тход но на ве де них
про пи са, од но сна об ласт уређена је и Пра вил ни ком о на чи ну при пре ме, сас тав -
ља ња и под но ше ња фи нан сиј ских из веш та ја ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва,
ко рис ни ка сред ста ва орга ни за ци ја за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње и бу џет -
ских фон до ва („Сл. глас ник РС“, бр. 18/2015; у на став ку тек ста: Пра вил ник о на -
чи ну при пре ме, сас тав ља ња и под но ше ња фи нан сиј ских из веш та ја). С об зи ром
на то да је сле дећи део овог рада по свећен спе ци фич нос ти ма сас тав ља ња фи -
нан сиј ских из веш та ја у здра встве ним уста но ва ма, овом при ли ком не опход но
је на гла си ти само суш тин ске не дос лед нос ти по ме ну тог пра ви л ни ка.

На и ме, ак ту ел ним Пра вил ни ком о на чи ну при пре ме, сас тав ља ња и под но -
ше ња фи нан сиј ских из веш та ја, до не тим на осно ву важећег За ко на о бу џет -
ском сис те му, ни у јед ном делу нису по ме ну ти Међуна род ни ра чу но во дстве -
ни стан дар ди за јав ни сек тор, чија при ме на је про пи са на како по ме ну тим
законом, тако и Уредбом о буџетском рачуноводству. 

По ред тога, по зи ва јући се на Уред бу, ко јом је пред виђена могућност да се
ра чу но во дстве не еви ден ци је, за по тре бе ин тер ног из веш та ва ња, воде пре ма
об ра чун ској осно ви, не опход но је на гла си ти да су чла ном 4. пред мет ног пра -
вил ни ка про пи са на одго ва ра јућа књи же ња која се спро во де у по ступ ку при -
пре ме фи нан сиј ских из веш та ја на го то вин ској осно ви. Дру гим ре чи ма, про пи -
са но је тзв. „свођење на го то вин ску осно ву“, које мо ра ју да спро во де сви об вез -
ни ци који су то ком об ра чун ског пе ри о да ра чу но во дстве ну еви ден ци ју во ди -
ли пре ма об ра чун ској осно ви. Са мим тим, сти че се ути сак да се Пра вил ни ком о 
на чи ну при пре ме, сас тав ља ња и под но ше ња фи нан сиј ских из веш та ја врши
„сво је врсно при зна ва ње при ме не не как ве мо ди фи ко ва не го то вин ске ра чу но -
во дстве не осно ве“4.

Када је реч о здра встве ним уста но ва ма, у при лог томе го во ри и чи ње ни ца
да је Инструк ци јом РФЗО за из ра ду за вршног ра чу на, у окви ру при прем них ак -
тив нос ти које пре тхо де сас тав ља њу из веш та ја, пред виђено спро вођење књи -
же ња ко јим се об ез беђује сас тав ља ње за вршног ра чу на пре ма го то вин ској
осно ви (свођење књи го во дстве не еви ден ци је на го то вин ску осно ву). Дру гим
ре чи ма, ко рис ни ци сред ста ва РФЗО, који књи го во дстве ну еви ден ци ју воде по
об ра чун ској осно ви, у скла ду са важећим Пра вил ни ком о стан дар дном кла си -
фи ка ци о ном окви ру и Кон тном пла ну за бу џет ски сис тем (о ко јем ће бити речи
на на ред ним стра ни ца ма рада), дуж ни су да при ли ком из ра де и дос тав ља ња
фи нан сиј ских из веш та ја из врше по треб на књи же ња која ће омо гућити да се
од но сни из веш та ји сас та ве пре ма про пи са ној го то вин ској осно ви.
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4) Ки ли бар да З. (2015), „Не дос лед ност у про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња ко рис ни ка јав них
сред ста ва у Ре пуб ли ци Срби ји“, 46. сим по зи јум СРРС, Зла ти бор, стр. 209.



1.2. При ме на Кон тног пла на за бу џет ски сис тем

Здра встве не уста но ве, као и оста ли ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва, ра чу -
но во дстве ну еви ден ци ју воде у скла ду са Пра вил ни ком о стан дар дном кла си -
фи ка ци о ном окви ру и Кон тном пла ну за бу џет ски сис тем („Сл. глас ник РС“ бр.
16/16; у на став ку тек ста: Пра вил ник о Кон тном пла ну).5 Сад ржај кон та у Кон -
тном пла ну сас тав љен је у скла ду са међуна род ном GFS ме то до ло ги јом
(Government Finance Statistics, од но сно Ста тис ти ка држав них фи нан си ја), а
сас тав ни део овог правилника чине Шема функционалне класификације и
Контни план.

Будући да се овај рад бави фи нан сиј ским из веш та ва њем у здра встве ним
уста но ва ма, на на ред ним стра ни ца ма ће, пре све га, бити речи о при ме ни Кон -
тног пла на за бу џет ски сис тем у области здравства.

Уко ли ко се пође од чи ње ни це да РФЗО има об а ве зу да Ми нис та рству фи -
нан си ја, у про пи са ним ро ко ви ма, дос тав ља кон со ли до ва не го диш ње и пе ри о -
дич не фи нан сиј ске из веш та је, које сас тав ља на осно ву под а та ка из со пстве -
них ра чу но во дстве них еви ден ци ја и под а та ка из го диш њих и пе ри о дич них
из веш та ја ко рис ни ка сред ста ва РФЗО, зна чај јед но об раз не при ме не кон тног
пла на у об лас ти здра встве ног оси гу ра ња не до во ди се у пи та ње. Да би РФЗО
мо гао да из врши про пи са ну об а ве зу, не опход но је да здра встве не и апо те кар -
ске уста но ве, као ко рис ни ци сред ста ва РФЗО, све по слов не про ме не еви ден -
ти ра ју у скла ду са одред ба ма Пра вил ни ка о Кон тном пла ну. Зах ва љу јући јед -
но об раз ном вођењу књи го во дства код свих суб је ка та који се фи нан си ра ју
сре дстви ма из об лас ти здра встве ног оси гу ра ња, под а ци у ра чу но во дстве ним
еви ден ци ја ма РФЗО и под а ци у еви ден ци ја ма здра встве них и апотекарских
установа исказују се на истим контима, чиме се обезбеђује стандардизовано
извештавање, упоредивост и консолидација података на нивоу Републике. 

На и ме, Кон тним пла ном за бу џет ски сис тем одређене су број ча не озна ке и 
на зи ви кон та, пре ма ко ји ма здра встве не уста но ве има ју об а ве зу да у сво јим
по слов ним књи га ма еви ден ти ра ју имо ви ну, об а ве зе, из во ре сред ста ва, при -
хо де и при ма ња, рас хо де и из дат ке, као и фи нан сиј ски ре зул тат6. Са мим тим,
здра встве не уста но ве, као ко рис ни ци сред ста ва РФЗО, дуж не су да транс -
акције и по слов не догађаје књи го во дстве но еви ден ти ра ју по про пи са ним
шес то циф ре ним суб ана ли тич ким кон ти ма. Ради об ез беђива ња ана ли тич ке
еви ден ци је, дата је могућност да се у прак си суб ана ли тич ка кон та раш чла не
на суб су ба на ли тич ка кон та (сед мо циф ре на или са више ци фа ра), али под
усло вом да се истовремено обезбеди и књижење у оквиру субаналитичког
конта, прописаног Контним планом за буџетски систем.
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5) Оба ве за при ме не Пра вил ни ка о Кон тном пла ну од но си се на бу џет Ре пуб ли ке Срби је, бу џе те је ди ни -
ца по кра јин ске ау то но ми је и ло кал не са мо уп ра ве, њи хо ве ди рек тне и ин ди рек тне ко рис ни ке, као и
на фи нан сиј ске пла но ве орга ни за ци ја за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње и њи хо ве ко рис ни ке.

6)  Кон тни план са чи ња ва ју: кла се (јед на циф ра), ка те го ри је (две циф ре), гру пе (три циф ре), син те тич -
ка кон та (че ти ри циф ре), ана ли тич ка кон та (пет ци фа ра) и суб ана ли тич ка кон та (шест ци фа ра).



Кон тни план за бу џет ски сис тем, па са мим тим и Кон тни план здра встве -
них уста но ва, чине сле деће кла се ра чу на:
= кла са 000000 – Не фи нан сиј ска имо ви на
= кла са 100000 – Фи нан сиј ска имо ви на
= кла са 200000 – Оба ве зе
= кла са 300000 – Ка пи тал, утврђива ње ре зул та та по сло ва ња и ван би лан -

сна еви ден ци ја
= кла са 400000 – Текући рас хо ди
= кла са 500000 – Изда ци за не фи нан сиј ску имо ви ну
= кла са 600000 – Изда ци за от пла ту глав ни це и на бав ку фи нан сиј ске имо -

ви не
= кла са 700000 – Текући при хо ди
= кла са 800000 – При ма ња од про да је не фи нан сиј ске имо ви не
= кла са 900000 – При ма ња од за ду жи ва ња и про да је фи нан сиј ске имо ви не

Раз мат ра јући функ ци је по је ди них кла са у Кон тном пла ну за бу џет ски сис -
тем, до ла зи се до за кључ ка да се по је ди не кла се би лан си ра ју у би лан су ста ња,
по је ди не кла се се ко рис те за књи же ње при хо да и при ма ња, од но сно рас хо да и
из да та ка, па са мим тим слу же и за утврђива ње ре зул та та по сло ва ња у би лан -
су при хо да и рас хо да, док се по је ди не кла се ко рис те ис кљу чи во за
статистичко – евидентно приказивање трансакција и пословних догађаја.

Кла се које се би лан си ра ју и чија сал да се ис ка зу ју у би лан су стања су:
= у ак ти ви: кон та кла се 000000, кла се 100000 и кон та гру пе 351000 (ван -

би лан сна ак ти ва) и
= у па си ви: кон та кла се 200000, кла се 300000 и кон та гру пе 352000 (ван би -

лан сна па си ва).
Кла се које се ко рис те за утврђива ње ре зул та та по сло ва ња у би лан су при -

хо да и расхода су:
= за при хо де и при ма ња: кла са 700000 и кла са 800000 и
= за рас хо де и из дат ке: кла са 400000 и кла са 500000.

Кон та ових кла са ко рис те се за утврђива ње ре зул та та по сло ва ња, од но сно 
за утврђива ње су фи ци та или де фи ци та и међусоб но се за тва ра ју. Једи но се
раз ли ка као ви шак при хо да и при ма ња (су фи цит), од но сно ма њак при хо да и
при ма ња (де фи цит), би лан си ра у би лан су ста ња у окви ру кла се 300000, чиме
се успоставља равнотежа између активе и пасиве.

Кла се које се не ис ка зу ју у би лан су ста ња, нити у би лан су при хо да и рас хо -
да, су кла са 600000 и кла са 900000. Кон та уну тар ових кла са се на кра ју го ди -
не, при ли ком сас тав ља ња фи нан сиј ског из веш та ја, за тва ра ју кон тра-књи же -
њем, па са мим тим не ути чу на утврђива ње ре зул та та по сло ва ња, али ути чу на 
то ко ве готовине у посматраном извештајном периоду.

По ред ука зи ва ња на зна чај стан дар ди зо ва не при ме не Кон тног пла на за
бу џет ски сис тем, овом при ли ком по треб но је на гла си ти и не дос тат ке по ме ну -
тог пра вил ни ка. На и ме, иако су Пра вил ни ком о Кон тном пла ну про пи са не
број ча не озна ке, на зи ви и сад ржај кон та, као и на чин књи же ња одређених по -
слов них про ме на, не опход но је на гла си ти да овим пра вил ни ком ни у јед ном
делу није по ме ну та при ме на Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да за
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јав ни сек тор, као ни осно ва за вођење ра чу но во дстве не еви ден ци је, про пи са -
на За ко ном о бу џет ском сис те му и Уред бом о бу џет ском ра чу но во дству. Суш -
тин ски про блем не пред став ља само не по ми ња ње го то вин ске осно ве бу џет -
ског ра чу но во дства, про пи са не по ме ну тим ак ти ма, већ се за сни ва на чи ње ни -
ци да је у Пра вил ни ку за поједина конта дат садржај тих конта са начином
књижења, које се, насупрот Закону и Уредби, заснива на обрачунској основи
рачуноводства.

Уко ли ко се пође од чи ње ни це да је важећим За ко ном о бу џет ском сис те му
и Уред бом о бу џет ском ра чу но во дству про пи са на при ме на го то вин ске осно ве 
ра чу но во дства, при чему је Уред ба пред ви де ла могућност при ме не об ра чун -
ске осно ве, али само за по тре бе ин тер ног из веш та ва ња, оста је не јас но због
чега је Пра вил ни ком о кон тном пла ну, као ни жим прав ним ак том у од но су на
За кон и Уред бу, про пи са на еви ден ци ја за сно ва на на ал тер на тив ној об ра чун -
ској, а не на обавезној готовинској основи рачуноводства.

* * *

На кра ју из ла га ња о ре гу ла тор ном окви ру бу џет ског ра чу но во дства и фи -
нан сиј ског из веш та ва ња, како у здра встве ним уста но ва ма, тако и код оста лих 
ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва Ре пуб ли ке Срби је, може се за кљу чи ти да се у
први план ис ти че по сто ја ње не дос лед нос ти, не пре циз нос ти и међусоб не не -
усаг ла ше нос ти на ци о нал них про пи са, што у ве ли кој мери не га тив но утиче на
квалитет финансијског извештавања у јавном сектору. 

По ред тога, за тре нут но важећи За кон о бу џет ском сис те му и за оста ле ре -
ле ван тне про пи се за јед нич ка је чи ње ни ца да су Међуна род ни ра чу но во дстве -
ни стан дар ди за јав ни сек тор само про пи са ни за кон ским и одређеним под за -
кон ским ак ти ма, али ни ка да нису при ме ње ни, на ро чи то не на на чин који пре -
по ру чу ју међуна род на ре гу ла тор на тела. При том је нуж но на по ме ну ти да су
Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди за јав ни сек тор зва нич но пре ве де ни 
и об јав ље ни у из да њу Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је (СРРС), чла на
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC – International Federation of
Account ants).

Када је реч о прав ци ма раз во ја бу џет ског ра чу но во дства, по бољ ша њу ква -
ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња у јав ном сек то ру и за узи ма њу ста ва о ра -
чу но во дстве ној осно ви за вођење еви ден ци ја, струч на јав ност Ре пуб ли ке
Срби је под ржа ва ста во ве међуна род них ре гу ла тор них тела за јав ни сек тор
која, пре све га, пре по ру чу ју при ме ну об ра чун ске осно ве бу џет ског ра чу но во -
дства. То сва ка ко не зна чи да се при ме на го то вин ске осно ве ис кљу чу је у по -
тпу нос ти, већ по ред 31 стан дар да који се за сни ва ју на об ра чун ској осно ви,
под ра зу ме ва и при ме ну до дат ног Међуна род ног ра чу но во дстве ног стан дар -
да под на зи вом: Фи нан сиј ско из веш та ва ње пре ма го то вин ској осно ви ра чу но -
во дства. До ла зи се до за кључ ка да је, са ци љем унап ређења ква ли те та фи нан -
сиј ског из веш та ва ња, не опход на хармонизација националних прописа са
међународним законодавством и прелазак са (модификоване) готовинске на
обрачунску основу рачуноводства. 

Има јући у виду тему овог рада, на на ред ним стра ни ца ма биће речи о
основ ним ка рак те рис ти ка ма и не дос та ци ма ек стер ног фи нан сиј ског из веш -
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та ва ња у здра встве ним уста но ва ма, за сно ва ног на про пи са ној го то вин ској
осно ви ра чу но во дства, као и о ин фор ма ци о ним пред нос ти ма при ме не об ра -
чун ске осно ве у ин тер ним рачуноводственим евиденцијама здравствених
установа. 

2. Спе ци фич нос ти сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја
у здра встве ним уста но ва ма

Обав ља ње ра чу но во дстве них по сло ва и фи нан сиј ско из веш та ва ње у здра -
встве ним уста но ва ма, као и код оста лих ко рис ни ка бу џет ских сред ста ва, из -
ра зи то је ди на мич но, комплексно и одговорно. 

Ефи кас но изврша ва ње ра чу но во дстве них об а ве за и ква ли тет фи нан сиј ског
из веш та ва ња одређени су раз ли чи тим фак то ри ма, међу ко ји ма се, по ред одго ва -
ра јуће за кон ске и про фе си о нал не ре гу ла ти ве, ис ти чу: ве ли чи на здра встве не
уста но ве, ин тен зи тет по слов них транс акција, одго ва ра јућа струч ност и до во љан 
број кад ро ва, ква ли тет ин фор ма ци о ног сис те ма, пре све га ра чу но во дстве ног,
као и учес та лост за хте ва ме наџ мен та и осни ва ча за из веш та ва њем.

Струч но вођење по слов них књи га, адек ват но праћење од но са здра встве -
не уста но ве и свих ко ми те на та, пре све га праћење од но са са РФЗО, сас тав ља -
ње одго ва ра јућих фи нан сиј ских из веш та ја, из ра да фи нан сиј ског пла на и
учес тво ва ње у из ра ди пла на на бав ки, само су неки од ра чу но во дстве них по -
сло ва који доп ри но се успеш ном функ ци о ни са њу и доб рој ре пу та ци ји здра -
встве не уста но ве. По ред тога, ква ли тет но из врша ва ње на ве де них по сло ва об -
ез беђује ефи кас но управ ља ње огра ни че ним фи нан сиј ским сре дстви ма здра -
встве не установе, као и презентовање поузданих информација садржаних у
финансијским извештајима.

На са мом по чет ку из ла га ња о сас тав ља њу фи нан сиј ских из веш та ја у здра -
встве ним уста но ва ма не опход но је, пре све га, ука за ти на уло гу ра чу но вођа,
као сас тав ља ча од но сних из веш та ја. По себ ну паж њу тре ба по све ти ти зна ча ју
од но са про фе си о нал не ети ке и еду ка ци је, са јед не стра не, и ква ли те та фи нан -
сиј ског из веш та ва ња и упот ре бе да тих из веш та ја, са дру ге стра не7. Међуна -
род на фе де ра ци ја ра чу но вођа (IFAC) об ја ви ла је Етич ки ко декс за про фе си о -
нал не ра чу но вође, који је Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је при хва тио као
свој на ци о нал ни ко декс. Пре ма овом ко дек су, основ ни ат ри бу ти ра чу но во -
дстве не про фе си је јесу: по се до ва ње по треб них про фе си о нал них спо соб нос ти
и прак тич них веш ти на, при држа ва ње свих чла но ва про фе си је по ме ну тог ко -
дек са за про фе си о нал не ра чу но вође, пре узи ма ње об а ве за од стра не чла но ва
про фе си је пре ма асо ци ја ци ја ма, по сло дав ци ма, као и пре ма чи та вом друш тву. 
Про фе си о нал не ра чу но вође при раду мо ра ју во ди ти ра чу на о по што ва њу
одређених основ них при нци па, међу ко ји ма се ис ти чу: ин тег ри тет, об јек тив -
ност, про фе си о нал на оспо соб ље ност и дуж на паж ња, по вер љи вост и про фе си -
о нал но по на ша ње8.
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7) Пре ма: Ма ли нић С. (2009), „Сав ре ме ни ра чу но во дстве ни сис тем – Одго вор на из а зо ве про ме на у
окру же њу, пред узећу и ме наџ мен ту“, 40. сим по зи јум СРРС, Зла ти бор;

8) Де таљ ни је у на ве де ном делу.



По ред ети ке ра чу но во дстве не про фе си је, еду ка ци ја про фе си о нал них ра -
чу но вођа пред став ља дру ги би тан фак тор ква ли те та фи нан сиј ског из веш та -
ва ња и раз во ја ра чу но во дства уопште. Како би ра чу но вође на одго ва ра јући
на чин одго во ри ле на ин тен зив не про ме не по слов ног окру же ња, ка рак те рис -
ти ка по слов них ен ти те та и ме наџ мен та, за хте ва се кон ти ну и ра но усав рша ва -
ње њи хо вих спо соб нос ти и веш ти на, у смис лу стал ног увећава ња зна ња, као и
одржа ва ња и раз ви ја ња одго ва ра јућег ни воа њи хо ве ком пе тен тнос ти. Када је
реч о међуна род ној об ра зов ној ре гу ла ти ви за про фе си о нал не ра чу но вође,
може се рећи да она пред став ља ре зул тат де ло ва ња Међуна род не фе де ра ци је
ра чу но вођа (IFAC-а), као и де ло ва ња Обра зов ног ко ми те та (EC - Educational
Committee) који је осно ван са ци љем фор му ли са ња Међуна род них об ра зов них 
стан дар да за про фе си о нал не ра чу но вође (IESPA - International Education
Standards for Professional Accountants). Овим стан дар ди ма утврђени су усло ви
за об ра зо ва ње, уче ње и усав рша ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа9. Са мим
тим, об ра зо ва ње и прак тич не веш ти не ра чу но вођа у сас тав ља њу фи нан сиј -
ских из веш та ја, као и њи хо во пер ма нен тно унап ређива ње, пред став ља ју бит -
не фак то ре њи хо вог доп ри но са са мој про фе си ји, ме наџ мен ту и уста но ви у ко -
јој су за пос ле ни, као и на ци о нал ним еко но ми ја ма и друш тву у це ли ни. Про фе -
си о нал не ра чу но вође не би тре ба ло да се само па сив но при ла гођава ју све раз -
но врсни јим за хте ви ма сав ре ме ног по слов ног окру же ња, већ да на сто је да дају 
свој доп ри нос ино ва ци ја ма и но вим ре ше њи ма у ра чу но во дству, а све са ци -
љем што адек ват ни јег одго во ра на стал но растуће информационе потребе
корисника финансијских извештаја. Потребно је истаћи да квалитет фи нан -
сиј ског извештавања, контрола квалитета, њихова хармонизација на на ци о -
нал ном и међународном нивоу, као и континуирано усавршавање ра чу но -
вођа, представљају изузетно променљиве категорије и вредности.

Када је реч о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти лица која воде по слов не књи -
ге и сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је, мис ли се, пре све га, на ис пу ња ва ње про -
пи са них усло ва за укљу чи ва ње у ра чу но во дстве ну про фе си ју, за тим на сти ца ње
про фе си о нал них зва ња по ла га њем одго ва ра јућих ис пи та, као и на кон ти ну и ра -
ну еду ка ци ју10. У скла ду са смер ни ца ма међуна род не про фе си о нал не ре гу ла ти ве, 
Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, чла ни ца Међуна род не фе де ра ци је ра чу но -
вођа (IFAC) и Пар тне рства ју го ис точ не Евро пе за раз вој ра чу но во дства (SEEPAD -
South Eastern European Partnership on Accountancy Development), орга ни зу је про -
фе си о нал но оспо соб ља ва ње ра чу но вођа, сти ца ње про фе си о нал них зва ња (ра чу -
но вођа, овлашћени ра чу но вођа и овлашћени јав ни ра чу но вођа), као и кон ти ну и -
ра ну еду ка ци ју про фе си о нал них ра чу но вођа. Са ци љем сти ца ња по ме ну тих про -
фе си о нал них зва ња, Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је до нео је: На ци о нал ни
ра чу но во дстве ни об ра зов ни стан дард РОС 31 – Про фе си о нал но оспо соб ља ва ње
ра чу но вођа, Прог рам об уке за сти ца ње про фе си о нал них зва ња у ра чу но во дству,
Пра вил ник о по ла га њу ис пи та за сти ца ње про фе си о нал них зва ња и Пра вил ник о
кон ти ну и ра ној еду ка ци ји чла но ва. 

По ред ово га, тре ба ука за ти на чи ње ни цу да се код нас еду ка ци ји ра чу но -
вођа не по свећује до вољ но паж ње, на ро чи то када је реч о еду ка ци ји ра чу но -
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9) Де таљ ни је у на ве де ном делу.
10) Пре ма: Сто ја но вић Р. (2011), „Про фе си о нал ни ра чу но вођа – им пе ра тив ква ли те та фи нан сиј ског

из веш та ва ња“, 42. сим по зи јум СРРС, Зла ти бор, стр. 142-161.



вођа у јав ном сек то ру. Тако, у но ви је вре ме, мере ра ци о на ли за ци је које се
спро во де на јчешће погађају об ласт едукације професионалних рачуновођа. 

Раз ло зи због ко јих ста тус про фе си о нал ног ра чу но вође у Ре пуб ли ци Срби ји
није на за вид ном ни воу огле да ју се, пре све га, у на ци о нал ној за ко но дав ној ре гу -
ла ти ви која за не ма ру је уло гу про фе си о нал ног ра чу но вође, као сас тав ља ча фи -
нан сиј ских из веш та ја. По ред тога, ме наџ мент, као је дан од но си ла ца одго вор нос -
ти за об јав ље не фи нан сиј ске из веш та је, на јчешће није у до вољ ној мери ин фор -
ми сан и еду ко ван из об лас ти фи нан сиј ског из веш та ва ња, па са мим тим није у
могућнос ти да на пра ви на чин саг ле да ква ли тет рада ра чу но вође и по тпо мог не
ње го ву афир ма ци ју, у си ту а ци ја ма када ис пу ња ва про фе си о нал не за хте ве, не -
опход не за сти ца ње про фе си о нал ног зва ња и кон ти ну и ра ну еду ка ци ју11.

Из све га на ве де ног про ис ти че да не ре гу ли са ни за кон ски ста тус про фе си -
о нал них ра чу но вођа чес то до во ди до тога да у ра чу но во дстве ној прак си буду
при сут на лица која не по се ду ју адек ват ну школ ску спре му, зна ње, прак тич не
веш ти не и не опход на зва ња а која, пру жа јући ра чу но во дстве не услу ге,
негативно утичу на квалитет финансијских извештаја.

2.1. Го диш њи фи нан сиј ски из веш та ји

Као што је у пре тход ном из ла га њу по ме ну то, сас тав ља ње фи нан сиј ских
из веш та ја здра встве них уста но ва, као ко рис ни ка сред ста ва РФЗО, уређено је
Пра вил ни ком о на чи ну при пре ме, сас тав ља ња и под но ше ња фи нан сиј ских
из веш та ја12, као и инструкцијама РФЗО.

Ро ко ви за дос тав ља ње за вршних ра чу на про пи са ни су чла ном 78. За ко на о 
бу џет ском сис те му, пре ма ка лен да ру за под но ше ње го диш њих финансијских
извештаја:
= за ко рис ни ке сред ста ва РФЗО – до 28. феб ру а ра текуће го ди не за пре -

тход ну бу џет ску го ди ну и
= за РФЗО – до 30. ап ри ла текуће го ди не за пре тход ну бу џет ску го ди ну.

Сход но ре ле ван тним про пи си ма, здра встве не уста но ве, као ко рис ни ци
сред ста ва РФЗО, сво је за вршне ра чу не дос тав ља ју фи ли ја ли РФЗО са ко јом
има ју за кљу чен уго вор о пру жа њу и фи нан си ра њу здра встве не за шти те из об -
а вез ног здра встве ног оси гу ра ња за дату бу џет ску го ди ну. РФЗО кон тро ли ше
и усаг ла ша ва под ат ке из го диш њих из веш та ја о из врше њу при хо да и при ма -
ња, од но сно рас хо да и из да та ка ко рис ни ка сред ста ва који се на ла зе у ње го вој
над леж нос ти, кон со ли ду је под ат ке и саставља консолидовани годишњи
извештај, који у прописаном року доставља Управи за трезор.

У скла ду са одред ба ма важећег Пра вил ни ка о на чи ну при пре ме, сас тав ља -
ња и под но ше ња фи нан сиј ских из веш та ја, здра встве не уста но ве сас тав ља ју и
под но се фи нан сиј ске извештаје на следећим обрасцима:
= Обра зац 1 - Би ланс ста ња,
= Обра зац 2 - Би ланс при хо да и рас хо да,
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11) Пре ма на ве де ном делу.
12) Фи нан сиј ски из веш та ји, у смис лу Пра вил ни ка о на чи ну при пре ме, сас тав ља ња и под но ше ња фи -

нан сиј ских из веш та ја, под ра зу ме ва ју: за вршни ра чун, го диш њи фи нан сиј ски из веш тај, пе ри о -
дич ни фи нан сиј ски из веш тај, кон со ли до ва ни го диш њи и кон со ли до ва ни пе ри о дич ни из веш тај.



= Обра зац 3 - Извеш тај о ка пи тал ним из да ци ма и при ма њи ма,
= Обра зац 4 - Извеш тај о нов ча ним то ко ви ма,
= Обра зац 5 - Извеш тај о из врше њу бу џе та,

као и из веш та је за које нису про пи са ни об рас ци: Oбјаш ње ње ве ли ких
одсту па ња између одоб ре них сред ста ва и из врше ња, Извеш тај о ко ришћењу
сред ста ва из текуће и стал не бу џет ске ре зер ве, Извеш тај о га ран ци ја ма да тим
у току фис кал не го ди не и Прег лед при мље них до на ци ја и кре ди та, домаћих и
стра них, као и из врше них от пла та кре ди та, усаг ла ше них са ин фор ма ци ја ма
садржаним у извештајима о новчаним токовима.

Тре нут но важећим Пра вил ни ком о на чи ну при пре ме, сас тав ља ња и под -
но ше ња фи нан сиј ских из веш та ја, који је сту пио на сна гу феб ру а ра 2015. го ди -
не, нису из ме ње ни ра ни је про пи са ни об рас ци, али за раз ли ку од пре тход но
важећих пра вил ни ка, јас но је пре ци зи ра но да је реч о фи нан сиј ским из веш та -
ји ма, а не о завршном рачуну.

По ред на ве де них из веш та ја, Инструк ци јом РФЗО за из ра ду за вршног ра чу на
утврђена је об а ве за здра встве них уста но ва да уз го диш њи фи нан сиј ски из веш тај 
дос та ве и об рас це који се од но се на ста ње не из ми ре них об а ве за пре ма до бав ља -
чи ма, као и на не нап лаћена по тра жи ва ња здра встве не уста но ве на дан сас тав ља -
ња из веш та ја, за тим Обра зац одсту па ња од нов ча ног тока (К9ООСО), Обра зац за
пар ти ци па ци ју и ре фун да ци је (ОЗПР), Обра зац БО – ис плаћена и ре фун ди ра на
сре дства која се од но се на на кна де за вре ме одсус тво ва ња с по сла на те рет РФЗО
и Обра зац ТР – Тран сфе ри између бу џет ских ко рис ни ка на ис том ни воу13.

Пре него што се при сту пи по пу ња ва њу на ве де них об ра за ца и из ра ди го -
диш њег фи нан сиј ског из веш та ја здра встве них уста но ва, по треб но је из врши -
ти одго ва ра јуће при прем не ак тив нос ти. По ред ак тив нос ти про пи са них чла -
ном 18. Уред бе о бу џет ском ра чу но во дству, не опход но је, пре све га, спро -
вођење ко нач ног об ра чу на између РФЗО и здра встве них уста но ва, као и ње го -
во еви ден ти ра ње у по слов ним књи га ма14. 

У скла ду са одред ба ма Пра вил ни ка о уго ва ра њу здра встве не за шти те из
об а вез ног здра встве ног оси гу ра ња са да ва о ци ма здра встве них услу га („Сл.
глас ник РС“ бр. 110/15 и 3/16)15, ко нач ни об ра чун са здра встве ним уста но ва -
ма и дру гим да ва о ци ма здра встве них услуга спроводи се на основу:
= оце не из врше ња пла на рада здра встве не уста но ве, коју даје фи ли ја ла

РФЗО, на осно ву пре тход но при бав ље ног миш ље ња здра встве не уста но -
ве над леж не за по сао јав ног здрав ља;

= пру же них и фак ту ри са них здра встве них услу га, из да тих ле ко ва на ре -
цепт, по ма га ла и оста лих пре узе тих об а ве за;
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13) Обра зац ТР по пу ња ва ју апо те ке и здра встве не уста но ве које у свом сас та ву има ју апо те ку.
14) Обра чун при па да јуће на кна де здра встве ним уста но ва ма утврђује се Инструк ци јом РФЗО о на -

чи ну и по ступ ку спро вођења ко нач ног об ра чу на и усаг ла ша ва њу ра чу но во дстве них и дру гих
еви ден ци ја са пру жа о ци ма здра встве них услу га за дату бу џет ску го ди ну.

15) Овај пра вил ник до но си се сва ке го ди не и њим се, између оста лог, уређују усло ви за за кљу чи ва ње 
уго во ра о пру жа њу здра встве не за шти те из об а вез ног здра встве ног оси гу ра ња оси гу ра ним ли -
ци ма за текућу го ди ну, између РФЗО и да ва ла ца здра встве них услу га, као и кри те ри ју ми и ме ри -
ла за утврђива ње на кна де за њи хов рад, по сту пак спро вођења ко нач ног об ра чу на и дру га пи та -
ња зна чај на за за кљу чи ва ње уго во ра.



= оства ри ва ња фи нан сиј ског пла на за го ди ну за коју су за кљу че ни уго во ри;
= из веш та ја о кон тро ли из врша ва ња уго вор них об а ве за.

На тај на чин, утврђује се ко нач на на кна да здра встве ној уста но ви по за -
кљу че ном уго во ру за дату бу џет ску го ди ну, која пред став ља основ за спро -
вођење књи го во дстве не еви ден ци је у по слов ним књи га ма фи ли ја ле и
здравствене установе.

По ред спро вођења ко нач ног об ра чу на, Инструк ци јом РФЗО за из ра ду за -
вршног ра чу на пред виђају се и дру ге при прем не ак тив нос ти, које пре тхо де
из ра ди из веш та ја, а то су, између осталог:
= књи же ње под 31.12. од но сне бу џет ске го ди не, ко јим се об ез беђује из ра да

за вршног ра чу на на го то вин ској осно ви, од но сно свођење књи го во дстве не
еви ден ци је на го то вин ску осно ву ра чу но во дства (о чему је већ било речи);

= об ра чун ис прав ке вред нос ти основ них сред ста ва при ме ном сто па амор ти -
за ци је, про пи са них Пра вил ни ком о но мен кла ту ри не ма те ри јал них ула га -
ња и основ них сред ста ва са сто па ма амор ти за ци је („Сл. лист СРЈ“, бр. 17/97
и 24/00), што је у скла ду са Уред бом о бу џет ском ра чу но во дству;

= књи же ње об ра чу на те ис прав ке вред нос ти на те рет ка пи та ла, сход но
важећем За ко ну о бу џе ту Ре пуб ли ке Срби је.

= уко ли ко су оства ре ни со пстве ни при хо ди, сраз мер ни део ис прав ке вред -
нос ти – амор ти за ци је књи жи се на те рет рас хо да (кон та ка те го ри је
430000 – Амортизација и упот ре ба сред ста ва за рад)16. 

На и ме, сход но по ме ну тој Инструк ци ји РФЗО, еви ден ти ра ње об ра чу на те
амор ти за ци је на кон ти ма ка те го ри је 430000 врши се сраз мер но учешћу со пстве -
них при хо да у укуп ним при хо ди ма здра встве не уста но ве у да тој бу џет ској го ди -
ни17, што пред став ља одсту па ње од при ме не го то вин ске осно ве ра чу но во дства. 

У вези са тим, не опход но је на гла си ти да је чла ном 21. За ко на о бу џе ту Ре -
пуб ли ке Срби је за 2016. го ди ну („Сл. глас ник РС“, бр. 103/15) про пи са но да „ди -
рек тни и ин ди рек тни ко рис ни ци бу џет ских сред ста ва у 2016. го ди ни об ра чу -
на ту ис прав ку вред нос ти не фи нан сиј ске имо ви не ис ка зу ју на те рет ка пи та ла,
од но сно не ис ка зу ју рас ход амор ти за ци је и упот ре бе сред ста ва за рад“18.

Има јући у виду на ве де ну одред бу За ко на о бу џе ту, оста је не јас но на осно -
ву ко јег про пи са је РФЗО Инструк ци јом об а ве зао ко рис ни ке „да се за одређену
имо ви ну и на по се бан на чин при ме њу је об ра чун ска осно ва, када је про пи са на
об а вез на при ме на го то вин ске ра чу но во дстве не осно ве“19.

Са мим тим, може се за кљу чи ти да опи са ни об ра чун сраз мер ног трош ка
амор ти за ци је не сум њи во може до вес ти до ис ка зи ва ња де фи ци та у фи нан сиј -
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16) При ли ком утврђива ња ре зул та та по сло ва ња по го диш њем фи нан сиј ском из веш та ју, здра встве не
уста но ве део оства ре них со пстве них при хо да из два ја ју у сврху ула га ња у не фи нан сиј ску имо ви ну. 

17) Опи са ни на чин об ра чу на и књи же ња ис прав ке вред нос ти основ них сред ста ва пред виђен је
Инструк ци јом РФЗО за из ра ду за вршног ра чу на за 2015. го ди ну, као и инструк ци ја ма за из ра ду
за вршних ра чу на пре тход них го ди на.

18) На ве де на одред ба по сто ја ла је и у пре тход но важећим За ко ни ма о бу џе ту Ре пуб ли ке Срби је.
19) Ки ли бар да З. (2015), „Не дос лед ност у про це су фи нан сиј ског из веш та ва ња ко рис ни ка јав них

сред ста ва у Ре пуб ли ци Срби ји“, 46. сим по зи јум СРРС, Зла ти бор, стр. 226;



ским из веш та ји ма ко рис ни ка сред ста ва РФЗО, што је сва ка ко не при ме ре но
кон цеп ту про пи са не об а вез не при ме не го то вин ске осно ве ра чу но во дства20.

Када је реч о спе ци фич нос ти ма из веш та ва ња у здра встве ним уста но ва ма,
овом при ли ком тре ба ука за ти и на по сту пак утврђива ња, рас по де ле и књи же -
ња ре зул та та по сло ва ња здра встве них уста но ва у одређеном из веш тај ном пе -
ри о ду. Не оп ход но је, пре све га, раз ли ко ва ти по јам бу џет ског ре зул та та (су фи -
ци та/де фи ци та) од по јма укуп ног, од но сно ко ри го ва ног бу џет ског ре з ул та та.

На и ме, бу џет ски ре зул тат по сло ва ња утврђује се као раз ли ка између
укуп но оства ре них текућих при хо да и при ма ња од про да је не фи нан сиј ске
имо ви не (кла са 700000 и кла са 800000) и укуп но из врше них текућих рас хо да
и из да та ка за не фи нан сиј ску имо ви ну (кла са 400000 и кла са 500000)21. Сход -
но по ме ну тој Инструк ци ји РФЗО, у да љем по ступ ку, ис ка зу је се уку пан ре зул -
тат по сло ва ња по смат ра ног из веш тај ног периода, који се утврђује ко ри го ва -
њем буџетског резултата и то:
= за из нос сред ста ва не рас по ређеног виш ка при хо да и при ма ња из ра ни -

јих го ди на, који је ко ришћен за по криће текућих рас хо да и из да та ка;
= за из нос об ез беђених нов ча них сред ста ва за амор ти за ци ју из ра ни јих го -

ди на, који је у текућој го ди ни ко ришћен за на бав ку не фи нан сиј ске имо -
ви не22;

= за из нос пре не тих (на мен ски опре де ље них) не утро ше них сред ста ва из
ра ни јих го ди на који је у да тој бу џет ској го ди ни ко ришћен за по криће
текућих рас хо да и из да та ка (на те рет ре зер ви са них сред ста ва у су фи ци -
ту из ра ни јих го ди на);

= за из нос утро ше них сред ста ва текућих при хо да и при ма ња од про да је не -
фи нан сиј ске имо ви не за от пла ту об а ве за по кре ди ти ма и на бав ку фи -
нан сиј ске имо ви не у текућој го ди ни23.

Уку пан ре зул тат по сло ва ња – су фи цит или де фи цит се на кон из врше них
ко рек ци ја ис ка зу је у би лан су при хо да и рас хо да на одго ва ра јућој по зи ци ји. Уко -
ли ко је у да тој бу џет ској го ди ни оства рен ви шак при хо да и при ма ња - су фи цит,
исти се рас по ређује на: део виш ка при хо да и при ма ња који је на мен ски опре де -
љен за по криће рас хо да и из да та ка који ће на ста ти у на ред ној го ди ни или / и
не рас по ређени део виш ка при хо да и при ма ња за пре нос у на ред ну го ди ну.

Овом при ли ком нуж но је истаћи да сам по сту пак ко ри го ва ња ре зул та та
по сло ва ња упућује на за кљу чак да при ме на го то вин ске осно ве ра чу но во дства 
узро ку је не дос тат ке и не до во љан ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја, што ис -
тов ре ме но на ру ша ва кре ди би ли тет пре зен то ва них ра чу но во дстве них ин -
фор ма ци ја. На на ред ним стра ни ца ма овог рада из ло же не су основ не ка рак те -
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20) Пре ма на ве де ном делу.
21) До би је на раз ли ка ис ка зу је се на кон ту 321111 - Обра чун при хо да и при ма ња и рас хо да и из да та -

ка по сло ва ња, а за тва ра ње ис тог врши се пре но сом на кон то 321121 – Ви шак при хо да и при ма ња
(су фи цит), од но сно на кон ту 321122 – Ма њак при хо да и при ма ња (де фи цит).

22) Пос лов ни ре зул тат се не ко ри гу је уко ли ко сре дства амор ти за ци је из ра ни јих го ди на нису ко -
ришћена за на бав ку не фи нан сиј ске имо ви не у текућој го ди ни.

23) Као што је већ по ме ну то, кла са 600000 – Изда ци за от пла ту глав ни це и на бав ку фи нан сиј ске
имо ви не и кла са 900000 – При ма ња од за ду жи ва ња и про да је фи нан сиј ске имо ви не се у по слов -
ним књи га ма за тва ра ју кон тра-књи же њем и не ути чу на утврђива ње ре зул та та по сло ва ња.



рис ти ке фи нан сиј ских из веш та ја здра встве них уста но ва (за које су про пи са -
ни об рас ци), уз осврт на ра чу но во дстве не ин фор ма ци је које од но сни из веш -
та ји, засновани на обавезној готовинској основи, пружају.

 Обра зац 1 - Би ланс ста ња пред став ља из веш тај о фи нан сиј ском ста њу, у
ко јем је, на одређени дан, ис ка за на имо ви на здра встве не уста но ве, по об ли ку
и из во ри ма фи нан си ра ња. Дак ле, под ра зу ме ва при каз имо ви не, од но сно сред -
ста ва по на ме ни (ак ти ва – кон та кла са 0, 1 и гру пе 351 – не фи нан сиј ска и фи -
нан сиј ска имо ви на и ван би лан сна ак ти ва) и сред ста ва по по рек лу тј. влас -
ниш тву (па си ва – кон та кла са 2, 3 и гру пе 352 – об а ве зе, ка пи тал, утврђива ње
ре зул та та по сло ва ња и ван би лан сна па си ва). Омо гућава саг ле да ва ње фи нан -
сиј ског по ло жа ја здра встве не установе, структуре улагања и структуре
извора финансирања на дан састављања финансијског извештаја. 

Обра зац 2 - Би ланс при хо да и рас хо да пред став ља из веш тај о фи нан сиј -
ској успеш нос ти ен ти те та у одређеном пе ри о ду. Има јући у виду да се у здра -
встве ним уста но ва ма, као ко рис ни ци ма сред ста ва РФЗО, сас тав ља у скла ду са
го то вин ском осно вом ра чу но во дства, ре зул тат по сло ва ња тре ба ло би да
пред став ља про ме ну из но са го то ви не и го то вин ских ек ви ва ле на та у по смат -
ра ном пе ри о ду. Иска зу је се као ви шак при хо да и при ма ња - бу џет ски су фи цит,
од но сно као ма њак при хо да и при ма ња - бу џет ски де фи цит и, сход но томе,
пред став ља раз ли ку између оства ре них текућих при хо да и при ма ња од про -
да је не фи нан сиј ске имо ви не (кла се 7 и 8) и извршених текућих расхода и из -
да та ка за нефинансијску имовину (класе 4 и 5) у посматраном периоду. 

Као што је на пре тход ним стра ни ца ма об јаш ње но, у на став ку по ступ ка не -
опход но је спро вођење ко рек ци је бу џет ског ре зул та та, пре све га, када су
текући рас хо ди и из да ци фи нан си ра ни из дру гих из во ра, а не само из оства ре -
них текућих при хо да и при ма ња. У си ту а ци ји када је уку пан (ко ри го ва ни) ре -
зул тат по сло ва ња ис ка зан као ви шак при хо да и при ма ња – су фи цит, исти се у
Би лан су при хо да и рас хо да рас по де љу је на део виш ка при хо да и при ма ња који 
је наменски опредељен и на нераспоређени део за пренос у наредну годину.

Обра зац 3 – Извеш тај о ка пи тал ним из да ци ма и при ма њи ма, као сас -
тав ни део го диш њих фи нан сиј ских из веш та ја здра встве них уста но ва, сад ржи 
следеће податке:
= оства ре на при ма ња од про да је не фи нан сиј ске имо ви не (основ на сре -

дства, про из во ди, роба и сл.), еви ден ти ра на на кон ти ма кла се 8,
= оства ре на при ма ња (нов ча не при ли ве) по осно ву домаћег и инос тра ног

за ду жи ва ња, за тим при ли ве оства ре не по осно ву про да је хар ти ја од
вред нос ти и при ли ве од по враћаја да тих кре ди та, који су еви ден ти ра ни
на кон ти ма кла се 9,

= оства ре не из дат ке за на бав ку не фи нан сиј ске имо ви не (основ на сре -
дства, ма те ри јал за про из вод њу, роба за даљу про да ју и сл.), еви ден ти ра -
не на кон ти ма кла се 5,

= оства ре не из дат ке (нов ча не одли ве) по осно ву от пла те об а ве за по дос -
пе лим кре ди ти ма, за тим по осно ву ку по ви не хар ти ја од вред нос ти и фи -
нан сиј ских плас ма на у виду да ва ња кре ди та, који су еви ден ти ра ни на
кон ти ма кла се 6.

Ре зул тат Извеш та ја о ка пи тал ним из да ци ма и при ма њи ма ис ка зу је се као
ви шак од но сно ма њак при ма ња и, као та кав, пред став ља раз ли ку између укуп -
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но оства ре них при ма ња (кла се 8 и 9) и укуп но оства ре них из да та ка (кла се 5 и
6) у датом обрачунском периоду. 

Обра зац 4 - Извеш тај о нов ча ним то ко ви ма, по ред под а та ка које сад ржи
Обра зац 3 – Извеш тај о ка пи тал ним из да ци ма и при ма њи ма, сад ржи и под ат ке о
оства ре ним нов ча ним при ли ви ма по осно ву текућих при хо да (еви ден ти ра ним у
окви ру кла се 7) и из врше ним нов ча ним одли ви ма по осно ву текућих рас хо да
(еви ден ти ра ним на кон ти ма кла се 4). Пред став ља фи нан сиј ски из веш тај на
осно ву ко јег се иден ти фи ку ју из во ри при ли ва го то ви не, као и став ке на које је
утро ше на го то ви на. Иска зу ју се го то вин ски ефек ти из по слов не, ин вес ти ци о не и
фи нан сиј ске ак тив нос ти ен ти те та у одређеном об ра чун ском пе ри о ду, који се су -
ми ра ју кроз нето повећање или сма ње ње го то ви не. Са мим тим, ви шак од но сно
ма њак нов ча них при ли ва се у Извеш та ју о нов ча ним то ко ви ма утврђује као раз -
ли ка између укуп них нов ча них при ли ва (кла се 7, 8 и 9) и укуп них нов ча них одли -
ва (кла се 4, 5 и 6) у по смат ра ном об ра чун ском пе ри о ду.

Чи ње ни ца да је го то вин ска осно ва про пи са на као об а вез на ра чу но во -
дстве на осно ва упућује на за кљу чак да ре зул тат по сло ва ња тре ба да одго ва ра
раз ли ци између ста ња го то ви не на кра ју об ра чун ског пе ри о да и ста ња го то -
ви не на по чет ку по смат ра ног пе ри о да, што за пра во није слу чај у прак си. Раз -
лог томе је што по сто је по слов не про ме не које се не еви ден ти ра ју у окви ру
при хо да и при ма ња, а пред став ља ју при лив го то ви не, као и по слов не про ме не 
које се не ис ка зу ју као рас хо ди и из да ци, а пред став ља ју одлив го то ви не. Сход -
но томе, не опход но је из врши ти ко рек ци ју укуп них нов ча них при ли ва за на -
плаћена сре дства која се не еви ден ти ра ју на кон ти ма кла са 7, 8 и 924, као и ко -
рек ци ју укуп них нов ча них одли ва за из нос об ра чу на те амор ти за ци је (књи же -
не на те рет со пстве них при хо да) и за из нос плаћених рас хо да који се не еви -
ден ти ра ју пре ко кла са 4, 5 и 625.

Сал до го то ви не на кра ју текуће го ди не, од но сно на кра ју пе ри о да за који
се из веш тај сас тав ља, под ра зу ме ва сал до го то ви не на по чет ку текуће го ди не,
увећан за из нос ко ри го ва них при ли ва за при мље на сре дства у об ра чу ну и
ума њен за из нос ко ри го ва них одли ва за ис плаћена сре дства у об ра чу ну.

Када је реч о Извеш та ју о нов ча ним то ко ви ма, не опход но је ука за ти на ви шес -
тру ки зна чај кон тро ле под а та ка ис ка за них у овом об рас цу, како са ас пек та тач ног
ис ка зи ва ња ре зул та та здра встве них уста но ва, тако и са ста но виш та РФЗО да на
осно ву под а та ка у дос тав ље ним об рас ци ма здра встве них уста но ва пре циз но саг -
ле да фи нан сиј ски ре зул тат ис ка зан у збир ном кон со ли до ва ном из веш та ју.

Обра зац 5 - Извеш тај о из врше њу бу џе та пред став ља фи нан сиј ски из -
веш тај који, пре све га, слу жи за кон со ли да ци ју под а та ка о при хо ди ма и при -
ма њи ма, рас хо ди ма и из да ци ма ис ка за них у за вршном ра чу ну РФЗО и фи нан -
сиј ским из веш та ји ма здра встве них установа.
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24) У окви ру по зи ци је Ко ри го ва ни при ли ви за при мље на сре дства у об ра чу ну ис ка зу је се уку пан из -
нос нов ча них при ли ва увећан за из нос ко рек ци је нов ча них при ли ва за на плаћена сре дства која
се не еви ден ти ра ју на кон ти ма кла са 7, 8 и 9.

25) У окви ру по зи ци је Ко ри го ва ни одли ви за ис плаћена сре дства у об ра чу ну ис ка зу је се из нос укуп них
нов ча них одли ва ума њен за ко рек ци је нов ча них одли ва за из нос об ра чу на те амор ти за ци је и увећан
за ко рек ци је нов ча них одли ва за из нос плаћених рас хо да који се не еви ден ти ра ју пре ко кла са 4, 5 и 6. 



За раз ли ку од пре тход но об јаш ње них из веш та ја, Обра зац 5 под ра зу ме ва и
под ат ке који се од но се на пла ни ра не при хо де и при ма ња, као и на пла ни ра не рас -
хо де и из дат ке у ви си ни одоб ре них ап роп ри ја ци ја (у скла ду са усво је ним фи нан -
сиј ским пла ном и ре ба лан сом за текућу го ди ну). По ред тога, за по пу ња ва ње овог
об рас ца не опход но је да се об ез бе де под а ци о из врше ним рас хо ди ма и из да ци ма
по из во ри ма из ко јих су об ез беђена сре дства за њи хо во фи нан си ра ње.26 

Сход но томе, об ра зац Извеш та ја о из врше њу бу џе та се сас то ји од сле дећа
три дела:
= први део – Укуп ни при хо ди и при ма ња, у који се уно се под а ци о оства ре -

ним при хо ди ма и при ма њи ма по из во ри ма фи нан си ра ња, са одго ва ра -
јућих син те тич ких кон та кла са 7, 8 и 9;

= дру ги део – Укуп ни рас хо ди и из да ци, у који се уно се под а ци о из врше ним
текућим рас хо ди ма и из да ци ма по из во ри ма фи нан си ра ња, са одго ва ра -
јућих син те тич ких кон та кла са 4, 5 и 6;

= трећи део – Утврђива ње ре зул та та, у ко јем се утврђује раз ли ка између
укуп них при хо да и при ма ња и укуп них рас хо да и из да та ка, што под ра зу ме -
ва утврђива ње укуп ног ре зул та та по сло ва ња и ре зул та та по из во ри ма фи -
нан си ра ња, укљу чу јући све при хо де и при ма ња и све рас хо де и из дат ке27. 

На овом мес ту, по треб но је на гла си ти да Извеш тај о из врше њу бу џе та не
пред виђа под ат ке који се од но се на пре тход ну го ди ну, већ се ис кљу чи во ис ка зу ју
под а ци о текућим при хо ди ма и при ма њи ма, као и под а ци о текућим рас хо ди ма и
из да ци ма по смат ра ног об ра чун ског пе ри о да. Из тог раз ло га, при ме ном про пи са -
не го то вин ске осно ве ра чу но во дства, у трећем делу овог об рас ца на ста је не рав -
но те жа између ис ка за них текућих при хо да и при ма ња и текућих рас хо да и из да -
та ка, пре све га за из нос рас хо да и из да та ка који није фи нан си ран из текућих при -
хо да и при ма ња28. Дру гим ре чи ма, када су рас хо ди и из да ци фи нан си ра ни из
оста лих из во ра, а не само из текућих при хо да и при ма ња, по одређеним из во ри -
ма фи нан си ра ња на ста је не рав но те жа између ис ка за них под а та ка.

2.2. Пе ри о дич ни из веш та ји о из врше њу фи нан сиј ских пла но ва

У скла ду са одред ба ма важеће Уред бе о бу џет ском ра чу но во дству, здра -
встве не уста но ве, као ко рис ни ци сред ста ва РФЗО, сас тав ља ју пе ри о дич не
(тро ме сеч не, шес то ме сеч не, де ве то ме сеч не и два на ес то ме сеч не) из веш та је о
из врше њу сво јих фи нан сиј ских пла но ва, које за по тре бе пла ни ра ња и кон тро -
ле дос тав ља ју РФЗО у року од 10 дана по ис те ку тро ме сеч ја29. РФЗО спро во ди
кон тро лу при мље них из веш та ја и сас тав ља кон со ли до ва ни из веш тај о из -
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26) Сре дства из бу џе та ре пуб ли ке, ау то ном не по кра ји не, општи не – гра да, сре дства РФЗО, сре дства
по осно ву до на ци ја и помоћи, као и сре дства из оста лих из во ра.

27) Утврђује се ви шак од но сно ма њак при хо да и при ма ња – бу џет ски ре зул тат (укуп но и по из во ри -
ма фи нан си ра ња), као и ви шак од но сно ма њак нов ча них при ли ва (на укуп ном ни воу и по из во -
ри ма фи нан си ра ња). 

28) При ме ра ради: фи нан си ра ње текућих рас хо да и из да та ка из не рас по ређеног су фи ци та из ра ни -
јих го ди на, из сред ста ва амор ти за ци је из ра ни јих го ди на и сл.

29) Оба ве зу сас тав ља ња пе ри о дич ног из веш та ја на Обрас цу 5 – Извеш тај о из врше њу бу џе та, на го -
то вин ској осно ви, има ју све здра встве не и апо те кар ске уста но ве које су са РФЗО за кљу чи ле уго -
во ре о фи нан си ра њу здра встве не за шти те за текућу го ди ну. 



врше њу фи нан сиј ског пла на за исти пе ри од, који у року од 20 дана по ис те ку
тро ме сеч ја дос тав ља Упра ви за трезор.

Када је реч о пе ри о дич ном фи нан сиј ском из веш та ва њу здра встве них
уста но ва, по треб но је на по ме ну ти да је ана ли за од но сних из веш та ја од из -
узет ног зна ча ја, јер омо гућава да се евен ту ал не не пра вил нос ти и ди ле ме от -
кло не то ком бу џет ске го ди не и са мим тим да се ква ли тет фи нан сиј ског
извештавања и процес пословног одлучивања унапреди. 

Будући да је сас тав ља ње из веш та ја о из врше њу бу џе та већ раз мат ра но на
пре тход ним стра ни ца ма, у окви ру об ра за ца који чине сас тав ни део го диш њих 
фи нан сиј ских из веш та ја здра встве них уста но ва, у овом делу на ве де ни об ра -
зац неће бити детаљније објашњаван.

2.3. Ути цај ра чу но во дстве не осно ве 
на ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја

С об зи ром на то да је у пре тход ном делу овог рада било речи о не дос лед -
нос ти ма за кон ске ре гу ла ти ве бу џет ског ра чу но во дства у Ре пуб ли ци Срби ји,
ко јом је као об а вез на про пи са на го то вин ска осно ва ра чу но во дства, на овом
мес ту се тре ба осврну ти на ква ли тет ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја за с но -
ва них на примени поменуте основе.

На и ме, кон цепт го то вин ске осно ве ра чу но во дства одго ва ра тра ди ци о -
нал ном про це су бу џе ти ра ња, пре ма ко јем се транс акције и по слов ни догађаји
ен ти те та при зна ју у тре нут ку при је ма од но сно ис пла те го то ви не и го то вин -
ских ек ви ва ле на та. Фи нан сиј ски из веш та ји, сас тав ље ни на го то вин ској осно -
ви, ко рис ни ци ма пре зен ту ју ин фор ма ци је о из во ри ма го то ви не при мље не то -
ком по смат ра ног пе ри о да, сврси тро ше ња при мље не го то ви не, као и о го то -
вин ском сал ду на дан из веш та ва ња. При ме на кон та вре мен ских раз гра ни че -
ња за еви ден ти ра ње об а ве за не плаћених пре ма до бав ља чи ма и не нап лаћених 
по тра жи ва ња од ку па ца, ускраћује ин фор ма ци је о струк ту ри об а ве за и по тра -
жи ва ња, па са мим тим и о струк ту ри трош ко ва и при хо да здра встве не уста но -
ве30. По ред тога, на чин еви ден ти ра ња при мље них, односно датих аванса,
набавке основних средстава, као и књижење обрачунате амортизације,
додатно доприносе приказивању нереалне слике пословања здравствене
установе.

Уко ли ко се пође од чи ње ни це да је пла ни ра ње лик вид нос ти и со лвен тнос -
ти основ ни за хтев фи нан сиј ске ста бил нос ти сва ког по слов ног ен ти те та,
може се рећи да је у здра встве ним уста но ва ма, као и код оста лих ко рис ни ка
бу џет ских сред ста ва, услед при ме не го то вин ске осно ве ра чу но во дства, ово
пи та ње у ве ли кој мери за пос тав ље но. На и ме, про блем крат ко роч не, као и ду -
го роч не лик вид нос ти не може се по смат ра ти у јед ном тре нут ку, већ је не -
опход но да то буде стал ни про цес, ко јим ће бити об ез беђено из ми ре ње свих
будућих об а ве за, на ро чи то у си ту а ци ја ма када се не оче ку је до дат ни при лив
го то ви не (по осно ву фак ту ри са них по тра жи ва ња). По ред тога, по треб но је во -
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30) Де таљ ни је по гле да ти: Шљи ван ча нин Б. (2010), „Извеш та ва ње као сис тем под ршке по слов ном
одлу чи ва њу“, VIII са ве то ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа бу џет ског ра чу но во дства СРРС, Зла -
ти бор, стр. 126.



ди ти ра чу на о адек ват ном тро ше њу на мен ски опре де ље них бу џет ских сред -
ста ва, што пред став ља одго вор ност ме наџ мен та здра встве не уста но ве, како
пре ма за пос ле ни ма, тако и пре ма ди рек тном бу џет ском ко рис ни ку и осни ва -
чу. Из тог раз ло га, ме наџ мен ту здра встве не установе неопходна је кон ти ну и -
ра на финансијска анализа, заснована на финансијским извештајима, који су
састављени према обрачунској основи рачуноводства.

На одржа ње лик вид нос ти и по бољ ша ње успеш нос ти здра встве не уста но -
ве, у ве ли кој мери ути че адек ват но праћење и кон тро ла за ли ха ма те ри ја ла,
пре све га ле ко ва и са ни тет ског ма те ри ја ла, како на ни воу уста но ве, тако и по
ужим орга ни за ци о ним је ди ни ца ма. Сход но на ве де ном, тре ба на по ме ну ти да
су здра встве ним уста но ва ма по треб не доб ро орга ни зо ва не помоћне књи ге и
еви ден ци је за ли ха, основ них сред ста ва, ку па ца, до бав ља ча, пла та и сл. које ће
об ез бе ди ти де таљ не под ат ке не опход не за раз уме ва ње по слов них догађаја,
еви ден ти ра них пре ма об ра чун ској основи у тренутку њиховог настанка, као и 
сагледавање целокупног пословања здравствених установа. 

У но ви је вре ме, због све ло ши јег здра встве ног ста ња ста нов ниш тва, као и
због не опход нос ти на бав ља ња опре ме ви со ке тех но ло ги је, по сто ји по тре ба за 
из два ја њем до дат них фи нан сиј ских сред ста ва за об ласт здра вства, при чему
ис пи ти ва ње тржиш та и ње го во раз уме ва ње пред став ља ју ак тив нос ти од суш -
тин ског зна ча ја. Кон стан тан не дос та так рас по ло жи вих сред ста ва и, сход но
томе, огра ни че не могућнос ти за до во ље ња здра встве них по тре ба, не ми нов но
за хте ва ју да се у први план ис так не зна чај ефи кас ног управ ља ња и адек ват ног 
рас по ла га ња сре дстви ма која се ула жу у здра вство, пре све га, у до ме ну на ме не 
и на чи на тро ше ња31. Са мим тим, ак це нат се став ља на неопходност пер ма нен -
тне финансијске анализе, базиране на потпуним и поузданим ра чу но во дстве -
ним информацијама.

На осно ву све га на ве де ног, може се за кљу чи ти да одго вор ност пре ма јав -
нос ти пред став ља кри ти чан фак тор успе ха у по сло ва њу како здра встве них
уста но ва, тако и оста лих ко рис ни ка јав них сред ста ва, што не сум њи во за хте ва
нове кон цеп те фи нан сиј ског из веш та ва ња. Фи нан сиј ски из веш та ји, сас тав -
ље ни на об ра чун ској осно ви ра чу но во дства, ек стер ним и ин тер ним ко рис ни -
ци ма пру жа ју ин фор ма ци је о оства ре ним пер фор ман са ма, фи нан сиј ском по -
ло жа ју и то ко ви ма го то ви не, као и о сврсис ход нос ти ко ришћења це ло куп не
имо ви не здра встве не уста но ве, што омо гућава до но ше ње адек ват них по -
слов них одлу ка, које се тичу об и ма по треб них фи нан сиј ских сред ста ва и на -
чи на фи нан си ра ња здра встве не за шти те у будућем пе ри о ду. Зах ва љу јући
праћењу и оце ни пер фор ман си по сло ва ња, ме наџ мент здра встве не уста но ве
је у могућнос ти да кон ти ну и ра но ана ли зи ра ре зул та те по сто јећих ак тив нос -
ти, као и да саг ле да евен ту ал не ре зул та те ал тер на тив них опци ја, што пред -
став ља би тан фак тор унап ређења про це са пру жа ња и фи нан си ра ња здра -
встве не за шти те32. 

Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди за јав ни сек тор, који се при ме -
њу ју на фи нан сиј ске из веш та је опште на ме не, сас тав ље не пре ма об ра чун ској
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31) Пре ма: Бо ро вић Н. (2011), „Унап ређење ана ли зе успе ха у здра вству при ме ном Balanced
Scorecard мо де ла“, Ра чу но во дство бр. 3-4/2011, СРРС, Бе ог рад, стр. 73-84.

32) Пре ма на ве де ном делу.



осно ви ра чу но во дства, пред став ља ју инстру мент који кроз хар мо ни за ци ја
фи нан сиј ског из веш та ва ња тре ба да омо гући за шти ту јав ног ин те ре са у це -
ли ни. Може се рећи да стан дард – Фи нан сиј ско из веш та ва ње пре ма го то вин -
ској осно ви пред став ља пре лаз ну фазу ка об ра чун ској осно ви јер је, пре све га,
на ме њен ко рис ни ци ма јав них сред ста ва који се при пре ма ју да прихвате
међународне стандарде засноване на обрачунској основи рачуноводства.

Када је реч о раз во ју ра чу но во дства у јав ном сек то ру, у први план ис ти че
се афир ма ци ја бу џе ти ра ња, од но сно унап ређеног го диш њег из веш та ва ња. То
под ра зу ме ва да се ра чу но во дство, од па сив ног по смат ра ња и из веш та ва ња о
на ста лим про ме на ма и рас по де ли го то ви не, ори јен ти ше ка ана ли зи и про јек -
то ва њу будућих про ме на, што пред став ља услов и пре тпос тав ку за зна чај ни је
унап ређење фи нан сиј ског из веш та ва ња у јав ном сек то ру33. Сход но томе, ра -
чу но во дство јав ног сек то ра тре ба да омо гући по што ва ње законске и про фе -
си о нал не регулативе, као и ефикасно управљање ограниченим бу џет ским
средствима. 

3. Интер но фи нан сиј ско из веш та ва ње 
у здра встве ним уста но ва ма

По ред фи нан сиј ских из веш та ја на ме ње них за до во ље њу ин фор ма ци о них
за хте ва ек стер них ко рис ни ка ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја, који су раз -
мат ра ни на пре тход ним стра ни ца ма, а чије сас тав ља ње и при ка зи ва ње су
уређени ак ту ел ним про пи си ма из об лас ти бу џет ског ра чу но во дства, нуж но је
на гла си ти уло гу и ви шес тру ки значај интерног финансијског извештавања у
здравственим установама.

Интер но фи нан сиј ско из веш та ва ње у здра встве ним уста но ва ма пред -
став ља про цес сас тав ља ња, об е ло да њи ва ња и дос тав ља ња фи нан сиј ских из -
веш та ја ин тер ним ко рис ни ци ма фи нан сиј ских ин фор ма ци ја, а све у скла ду са
уста нов ље ним ин тер ним ак ти ма уста но ве. На и ме, ин фор ма ци је које пру жа ју
од но сни из веш та ји на ме ње не су ис кљу чи во за до во ље њу ин фор ма ци о них по -
тре ба ин тер них ко рис ни ка ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја, пре све га ме наџ -
мен та, ради до но ше ња адек ват них по слов но–фи нан сиј ских одлу ка и
праћења и кон тро ле тро ше ња на мен ски опре де ље них сред ста ва, за тим струч -
ним служ ба ма у здра встве ним установама, односно другим информационим
системима (план, анализа, јавне набавке и сл.), као и синдикатима и за пос ле -
ним радницима.

Интер ним ко рис ни ци ма ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја сто ји на рас по -
ла га њу већи број - де таљ ни јих од но сно ана ли тич ких ин фор ма ци ја, за раз ли ку 
од ек стер них ко рис ни ка ко ји ма је усме рен мањи број ин фор ма ци ја гло бал ног
ка рак те ра. Пот реб но је на гла си ти да ни сви ин тер ни ко рис ни ци не до би ја ју
ин фор ма ци је ис тог об и ма и ква ли те та, што на јвећим де лом за ви си од њи хо -
вог хи је рар хиј ског ни воа. Тако је ко рис ни ци ма на ви шим ни во и ма, по пра ви -
лу, дос ту пан мањи број ин фор ма ци ја гло бал ног ка рак те ра, док је ко рис ни ци -
ма на ни жим ни во и ма усме рен већи број де таљ ни јих ин фор ма ци ја, што – по -
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33) Пре ма: Сто ја но вић Р. (2013), „Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди за јав ни сек тор у функ -
ци ји ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња“, 44. сим по зи јум СРРС, Зла ти бор, стр. 175-197.



ред оста лог - до во ди до могућнос ти на стан ка про бле ма се лек тив нос ти ин -
фор ма ци ја. Међутим, по треб но је истаћи да се по зи тив на стра на овог про бле -
ма огле да у томе што се, одго ва ра јућом се лек ци јом ин фор ма ци ја, од но сним
ко рис ни ци ма дос тав ља ју само ин фор ма ци је ре ле ван тне за до но ше ње одлу ка,
без њи хо вог опте рећива ња не пот реб ним ин фор ма ци ја ма. За раз ли ку од тога,
не га тив на стра на ис тог про бле ма је што ко рис ни ци информација на нижим
нивоима могу презентовати само одабране информације корисницима на
вишим нивоима, истовремено прикривајући све информације чије пре зен то -
ва ње би имало негативне последице по њих. 

Орга ни управ ља ња и ру ко вођења усме ре ни су ка ин фор ма ци ја ма о оства -
ре ном фи нан сиј ском ре зул та ту здра встве не уста но ве у одређеном вре мен -
ском пе ри о ду, по смат ра но са више ас пе ка та, за тим ка ин фор ма ци ја ма о ефек -
ти ма раз ли чи тих по слов них ал тер на ти ва, о фи нан сиј ском по ло жа ју уста но ве, 
лик вид нос ти, на ста лим и из ми ре ним об а ве за ма у текућем пе ри о ду, сте пе ну
на пла ти вос ти по тра жи ва ња, ста њу за ли ха на одређени дан итд. До но се одлу -
ке о пред узи ма њу одређених ак тив нос ти како би се ис ко рис ти ле све по вољ не
при ли ке које сто је пред уста но вом или о пред узи ма њу корективних акција
услед одступања остварених величина од планираних. 

Струч не служ бе (план ска, на бав на и сл.) за ин те ре со ва не су за ин фор ма ци -
је о ста њу и кре та њу свих или по је ди них об ли ка сред ста ва и из во ра сред ста ва,
за тим за ин фор ма ци је о одви ја њу по слов ног про це са, укљу чу јући и ин фор ма -
ци је о текућим при хо ди ма и рас хо ди ма, као и ин фор ма ци је о примањима и
издацима за нефинансијску имовину. 

Син ди кат и за пос ле ни су, пре све га, за ин те ре со ва ни за оства ре на при ма -
ња, могућнос ти њи хо вог повећања, као и за си гур ност радних места.

Као што је већ по ме ну то, про цес ин тер ног фи нан сиј ског из веш та ва ња у
здра встве ној уста но ви бли же се уређује ин тер ним ак ти ма уста но ве. За раз ли -
ку од ек стер ног фи нан сиј ског из веш та ва ња које се за сни ва ис кљу чи во на при -
ме ни го то вин ске осно ве ра чу но во дства, ин тер но фи нан сиј ско из веш та ва ње
се, у за вис нос ти од ин фор ма ци о них за хте ва ко рис ни ка, може ба зи ра ти како
на го то вин ској, тако и на об ра чун ској осно ви ра чу но во дства. Фо кус је на об ра -
чун ској осно ви, као на че лу ра чу но во дстве ног об ухва та ња по слов них догађаја
у тре нут ку њи хо вог на стан ка, не за вис но од вре ме на на пла те по тра жи ва ња и
плаћања об а ве за. Сход но томе, транс акције и дру ги догађаји се у ра чу но во -
дстве ној евиденцији признају и у финансијским извештајима приказују за
период на који се односе.

Ви шес тру ки зна чај при ме не об ра чун ске осно ве у здра встве ним уста но ва -
ма огле да се у дос туп нос ти по тпу ни јих и ква ли тет ни јих ин фор ма ци ја о рас по -
ло жи вим и ре зер ви са ним нов ча ним сре дстви ма, оства ре ним при хо ди ма и
фак ту ри са ним по тра жи ва њи ма, као и о из врше ним рас хо ди ма и ство ре ним
об а ве за ма, како у текућем пе ри о ду, тако и пре не тих из пре тход них го ди на,
што доп ри но си ква ли тет ни јем до но ше њу по слов но–фи нан сиј ских одлу ка
ин тер них ко рис ни ка ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја. Акценат се став ља на
пре зен то ва ње ин фор ма ци ја које омо гућава ју вред но ва ње це ло куп не имо ви -
не здра встве не уста но ве, оце ну сврсис ход нос ти упот ре бе исте, саг ле да ва ње
финансијског положаја, перформанси и новчаних токова установе, као и
планирање извора финансирања здравствене заштите у будућем периоду.
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У за вис нос ти од пе ри о да дос тав ља ња, фи нан сиј ски из веш та ји на ме ње ни
ин тер ним ко рис ни ци ма ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја у здра встве ним
уста но ва ма, могу се под е ли ти на ре дов не и ван ред не из веш та је. Ре дов ни из -
веш та ји под ра зу ме ва ју днев не из веш та је, пет на ес тод нев не, ме сеч не, пе ри о -
дич не (тро ме сеч не, шес то ме сеч не, де ве то ме сеч не) и го диш ње из веш та је.
Њихо ва фор ма, сад ржај и пе ри од дос тав ља ња де фи ни шу се ин тер ним ак том
уста но ве. За раз ли ку од ре дов них, ван ред ни из веш та ји нису де фи ни са ни ин -
тер ном ре гу ла ти вом здра встве не уста но ве, пре све га, из раз ло га што на чин и
фор ма њи хо вог сас тав ља ња и при ка зи ва ња за ви се од за хте ва ко рис ни ка од -
но сних из веш та ја34.

4. Ква ли та тив не ка рак те рис ти ке 
фи нан сиј ских из веш та ја

Сас тав ља њем и об е лода њи ва њем фи нан сиј ских из веш та ја у про пи са ним
ро ко ви ма и са про пи са ним сад ржа јем омо гућава се увид у бит не еле мен те функ -
ци о ни са ња и по сло ва ња како здра встве них уста но ва, тако и оста лих ко рис ни ка
бу џет ских сред ста ва. Циљ из ра де фи нан сиј ских из веш та ја огле да се у по тре би
об ез беђења одго ва ра јуће ин фор ма ци о не осно ве ек стер ним и ин тер ним ко рис -
ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја, ради до но ше ња адек ват них по слов но - фи нан -
сиј ских одлу ка. Будући да су њи хо ви ин те ре си раз ли чи ти, по треб но је пу тем ра -
чу но во дстве них ин фор ма ци ја, сад ржа них у фи нан сиј ским из веш та ји ма, за до во -
љи ти све хе те ро ге не ин фор ма ци о не за хте ве ко рис ни ка. 

 Пре ма томе, ква ли тет фи нан сиј ских из веш та ја пред став ља скуп свих ка -
рак те рис ти ка из веш та ја, које се од но се на њи хо ву могућност за до во ље ња за -
хте ва них и оче ки ва них ин фор ма ци о них по тре ба ко рис ни ка фи нан сиј ских из -
веш та ја35. Када је реч о де тер ми нан та ма ква ли те та фи нан сиј ских из веш та ја,
по треб но је на по ме ну ти да се могу раз мат ра ти са фор мал ног и ма те ри јал ног
ас пек та. Са фор мал ног ас пек та саг ле да ва се по до бност би лан сних шема са
свим пред нос ти ма и не дос та ци ма, док је са ма те ри јал ног ас пек та реч о ква ли -
та тив ним ка рак те рис ти ка ма ин фор ма ци ја сад ржа них у фи нан сиј ским из веш -
та ји ма36.

Сход но Окви ру за при пре му и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја (пре
ре ви ди ра ња), об јав ље ном 1989. го ди не од стра не Ко ми те та за Међуна род не
ра чу но во дстве не стан дар де (IASC – International Accounting Standards
Comitee), де фи ни са не су основ не ква ли та тив не ка рак те рис ти ке ра чу но во -
дстве них ин фор ма ци ја: раз умљи вост, зна чај ност (ре ле ван тност), по узда ност
и упо ре ди вост, које су при ка за не  на Сли ци бр. 1. 
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34) Фор ма ин тер них из веш та ја може бити: тек сту ал на, та бе лар на, у виду гра фи ко на и ком би но ва -
на, а из веш та ји се могу дос тав ља ти у пи са ној и елек трон ској фор ми.

35) Пре ма: Кос тић О. (2011), „Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди за јав ни сек тор у Ре пуб ли ци
Срби ји – пут ка мо дер ном фи нан сиј ском управ ља њу и ква ли тет ном фи нан сиј ском из веш та ва њу“, IХ 
са ве то ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа бу џет ског ра чу но во дства СРРС, Зла ти бор, стр. 156-182.

36) Пре ма: Гајић Љ. (2009), „Ра чу но во дстве не по ли ти ке као пре тпос тав ка ква ли те та фи нан сиј ских
из веш та ја“, 40. сим по зи јум СРРС, Зла ти бор, стр. 109-130;



Сли ка бр. 1 – Ква ли та тив не ка рак те рис ти ке 
фи нан сиј ских из веш та ја

(Оквир за при пре му и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја)
Одбор за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де (IASB – International

Accounting Standards Board) је у сеп тем бру 2010. го ди не из дао Кон цеп ту ал ни
оквир за фи нан сиј ско ивеш та ва ње, који је за ме нио Оквир за при пре му и пре -
зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја, об јав љен 1989. го ди не. Ре ви ди ра ним Кон -
цеп ту ал ним окви ром за фи нан сиј ско из веш та ва ње де фи ни са не су основ не и
унап ређујуће ква ли та тив не ка рак те рис ти ке ко рис них фи нан сиј ских ин фор -
ма ци ја, које се при ме њу ју како на фи нан сиј ске ин фор ма ци је које су про дукт
фи нан сиј ских из веш та ја, тако и на фи нан сиј ске ин фор ма ци је које се об ез -
беђују на дру га чи ји на чин. У овом из ла га њу ак це нат се став ља на корисност
финансијских информација презентованих у финансијским извештајима. 

Сли ка бр. 2 – Ква ли та тив не ка рак те рис ти ке 
ко рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја*

*     Пре ма Кон цеп ту ал ном окви ру фи нан сиј ског из веш та ва ња, 2010.
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Као што је пре тход ном сли ком при ка за но, основ не ква ли та тив не ка рак -
те рис ти ке ко рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја су ре ле ван тност и вер но
пред став ља ње, а унап ређујуће које доп ри но се по бољ ша њу ко рис нос ти и
унап ређењу ква ли те та фи нан сиј ских ин фор ма ци ја су упо ре ди вост, про вер -
љи вост, бла гов ре ме ност и раз умљи вост. Циљ из ме не Окви ра у делу ква ли та -
тив них ка рак те рис ти ка фи нан сиј ских из веш та ја огле да се, пре свега, у
повећању релевантности и јачању поверења корисника односних ин фор ма -
ци ја. 

Ре ле ван тност, као јед на од основ них ква ли та тив них ка рак те рис ти ка ко -
рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја, под ра зу ме ва важ ност ин фор ма ци је за до -
но ше ње одлу ка и огле да се у по тре би тј. не и зос тав нос ти фи нан сиј ских из веш -
та ја за по слов но - фи нан сиј ско одлу чи ва ње. На и ме, да би ин фор ма ци ја била
ре ле ван тна, по треб но је да има пред виђајућу уло гу, тј. да слу жи као осно ва за
пред виђање будућег фи нан сиј ског по ло жа ја, фи нан сиј ске успеш нос ти и
будућих нов ча них то ко ва, као и да има по тврђујућу уло гу, од но сно да омо гући 
ко рис ни ци ма да по тврде или ко ри гу ју про шла пред виђања. По ред тога, ре ле -
ван тна фи нан сиј ска ин фор ма ци ја тре ба да буде и ма те ри јал но зна чај на, што
за ви си од при ро де ин фор ма ци је и ни воа ма те ри јал нос ти. Има јући у виду
мнош тво ко рис ни ка ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја и њи хо вих за хте ва, по -
треб но је на гла си ти да јед на иста ин фор ма ци ја не може бити ре ле ван тна за
све ко рис ни ке. На и ме, ек стер ни ко рис ни ци су прве нстве но за ин те ре со ва ни
за ин фор ма ци је о фи нан сиј ском ста њу орга ни за ци је на одређени дан и оства -
ре ном ре зул та ту у одређеном вре мен ском пе ри о ду, док су ин тер ним ко рис -
ни ци ма, пре свега менаџменту организације, неопходне информације за
потребе алтернативног пословног одлучивања, планирања и контроле пер -
фор ман си организације, како у целини, тако и њених организационих делова.

Вер но пред став ља ње, као дру га фун да мен тал на ква ли та тив на ка рак те -
рис ти ка ко рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја, под ра зу ме ва да ин фор ма ци ја
вер но одра жа ва транс акцију, од но сно по слов ни догађај на који се од но си и,
као так ва, може се рећи да је до нек ле ком па ти бил на ка рак те рис ти ци по узда -
ност, де фи ни са ној у ста ром Окви ру (пре ре ви ди ра ња). Прет пос тав ке вер ног
пред став ља ња ин фор ма ци је су: по тпу ност која се од но си на рас по ла га ње по -
тпу ним ин фор ма ци ја ма, не утрал ност у смис лу не прис трас нос ти и не пос то ја -
ња пред ра су да, као и одсус тво ма те ри јал них гре ша ка што под ра зу ме ва да
при ли ком опи са по слов них догађаја не буду при сут не греш ке или про пус ти,
који оне мо гућава ју до би ја ње пра вил них опи са еко ном ских транс акција.
Сход но томе, при мар ни услов по сти за ња веродостојности информације
огледа се у правилном вредновању и признавању билансних ставки у складу
са актуелном рачуноводственом регулативом. 

Упо ре ди вост, као јед на од унап ређујућих ка рак те рис ти ка, од но си се на
могућност поређења про ме на у имо вин ском, фи нан сиј ском, рен та би ли тет -
ном и лик ви ди тет ном по ло жа ју ен ти те та на осно ву об јав ље них фи нан сиј ских 
из веш та ја у сук це сив ним вре мен ским пе ри о ди ма, по том на ре ла ци ји пла ни -
ра но - оства ре но, као и поређење (benchmarking) са срод ним орга ни за ци ја ма.
Упо ре ди вост је омо гућена само под усло вом да су ко рис ни ци фи нан сиј ских
из веш та ја бла гов ре ме но ин фор ми са ни о евентуалној промени ра чу но во -
дстве них политика признавања и вредновања билансних ставки.
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Про вер љи вост под ра зу ме ва об ез беђење кре ди би ли те та и об јек тив нос ти
фи нан сиј ских ин фор ма ци ја. Смат ра се да је ин фор ма ци ја про вер љи ва уко ли -
ко не за вис на ком пе тен тна лица по тврде да није при страс на, да не сад ржи ма -
те ри јал но зна чај не греш ке, као и да су при ме ње не одго ва ра јуће ра чу но во -
дстве не по ли ти ке у скла ду са важећом ре гу ла ти вом. Пре ма томе, про вер љи -
вост као ква ли та тив на ка рак те рис ти ка об ез беђује да ин фор ма ци ја пре зен то -
ва на у фи нан сиј ским извештајима верно одражава пословне трансакције и
остале догађаје на које се односи.

Бла гов ре ме ност фи нан сиј ског из веш та ва ња пред став ља нуж ност у сав -
ре ме ним ди на мич ним усло ви ма при вређива ња, који за хте ва ју брзо и пра вов -
ре ме но ре а го ва ње и до но ше ње одлу ка. Чес то се у ре ал ном еко ном ском жи во -
ту ен ти те та догађа да је по треб но пре зен то ва ти одређену ин фор ма ци ју, а да,
при том, у тре нут ку ње ног про це су и ра ња нису по зна ти сви ас пек ти по слов ног 
догађаја на који се она од но си. Ако би из веш та ва ње изо ста ло до мо мен та када
сви ас пек ти дате транс акције по ста ну по зна ти, ин фор ма ци ја би мог ла да из гу -
би јед но од сво јих бит них об е леж ја – бла гов ре ме ност. Дак ле, не бла гов ре ме на
ин фор ма ци ја, иако по узда на, по ста је ско ро не упот реб љи ва за до но си о це
одлу ка, који су одлу ку мо ра ли до не ти у пе ри о ду када је ин фор ма ци ја ге не ри -
са на. То зна чи да је по треб но из ба лан си ра ти пред нос ти бла гов ре ме ног из -
веш та ва ња, не дос та так из веш та ва ња пре него што су познати сви аспекти
трансакције, као и постојећа ограничења поузданости. 

Унап ређујућом ка рак те рис ти ком ква ли те та смат ра се и разум љи вост,
која се, пре све га, од но си на пре нос на ме ра ва ног зна че ња. Не оп ход но је
истаћи да одго вор ност за раз умљи вост фи нан сиј ских из веш та ја не сно си само 
сас тав љач - ра чу но вођа, већ и сами ко рис ни ци фи нан сиј ских из веш та ја, који
тре ба да по се ду ју одређени сте пен по треб них еко ном ско-ра чу но во дстве них
зна ња, али и зна ња која се од но се на по слов но - ме на џер ске ак тив нос ти орга -
ни за ци је, како би на пра ви на чин упот ре би ли ин фор ма ци ју која им је пре зен -
то ва на. На и ме, ра чу но вође сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је у скла ду са
уста ље ном прак сом, а до но си о ци одлу ка мо ра ју про ту ма чи ти и упот ре би ти
дате ин фор ма ци је за до но ше ње кон крет них одлука. Дакле, они морају знати
коју ће информацију узети у обзир, како ће је употребити, као и значење
односне информације. 

Огра ни че ње за об ез беђива ње ко рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја огле да
се у по сти за њу рав но те же између ко рис ти од по се до ва ња ин фор ма ци је и
трош ко ва ње ног при бав ља ња. Пот реб но је да ко рис ти које се до би ја ју од рас -
по ла га ња од но сном ин фор ма ци јом буду веће од трош ко ва ње ног при бав ља -
ња. Међутим, про це на од но сних ко рис ти и трош ко ва чес то за хте ва суб јек тив -
но расуђива ње. Не оп ход но је ува жи ти чи ње ни цу да, у одређеним слу ча је ви ма, 
трош ко ве при бав ља ња ин фор ма ци је не сно се ко рис ни ци који има ју ко рис ти
од рас по ла га ња њом. При ли ком ме ре ња трош ко ва нема про бле ма, већ се про -
блем јав ља при њи хо вом ми ни ми зо ва њу. За раз ли ку од трош ко ва, ко рис ти
нису лако мер љи ве, па се по став ља пи та ње шта би било про пуш те но да се,
при ли ком до но ше ња по слов но–фи нан сиј ских одлу ка, датом информацијом
није располагало. 
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Зак љу чак

У циљу по бољ ша ња ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња, од из узет ног
зна ча ја је хар мо ни за ци ја на ци о нал них про пи са у об лас ти ра чу но во дства са
свет ским стан дар ди ма, од но сно усклађива ње са међуна род ним за ко но да -
вством, на ро чи то у вези са при пре мом по је ди нач них и кон со ли до ва них фи -
нан сиј ских из веш та ја. Када је реч о хар мо ни за ци ји ре гу ла ти ве бу џет ског ра -
чу но во дства, не опход но је истаћи да Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар -
ди за јав ни сек тор пред став ља ју би тан фак тор у про це су унап ређења транс па -
рен тнос ти фи нан сиј ских из веш та ја. Осмиш ље ни су, пре све га, за при ме ну у
ен ти те ти ма који су усво ји ли об ра чун ску осно ву ра чу но во дства и под ра зу ме -
ва ју рачуноводствене стандарде и одговарајућа тумачења, објављене од
стране Међународне федерације рачуновођа – Комитета за јавни сектор.

По ла зећи од чи ње ни це да го диш њи и пе ри о дич ни фи нан сиј ски из веш та -
ји тре ба да ин фор ми шу држав не орга не, кре ди то ре, по сто јеће и по тен ци јал не
ин вес ти то ре, ана ли ти ча ре и слич но, може се за кљу чи ти да је, у но ви је вре ме,
зна чај фи нан сиј ског из веш та ва ња јав ног сек то ра у ве ли кој мери повећан.
Ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња у здра встве ним уста но ва ма, као ко рис -
ни ци ма бу џет ских сред ста ва, из узет но је ком плек сна ка те го ри ја, која је де -
тер ми ни са на раз ли чи тим фак то ри ма, али је, пре све га, под ути ца јем миш ље -
ња ек стер них и ин тер них корисника финансијских извештаја и информација
које они пружају. 

Као при мар ни за да так фи нан сиј ског сек то ра здра встве них уста но ва, ис -
ти че се под ршка ме наџ мен ту у управ ља њу огра ни че ним сре дстви ма, са ци -
љем оства ри ва ња еко но мич нос ти, ефи кас нос ти и ефек тив нос ти у пру жа њу
здра встве них услу га. С об зи ром на то да здра встве ни сис тем пред став ља ин -
тег рал ни део це ло куп ног јав ног сек то ра, про ис ти че да дос тиг ну ти ниво ква -
ли те та из веш та ва ња у здра вству по сле дич но ути че и на ниво ква ли те та фи -
нан сиј ског из веш та ва ња јав ног сектора у целини и, самим тим, детерминише
начин и могућности његовог унапређења.

По се бан ак це нат се став ља на етич ко по на шањe и кон ти ну и ра ну еду ка ци -
ју про фе си о нал них ра чу но вођа, што пред став ља услов и пре тпос тав ку ква ли -
тет ног фи нан сиј ског из веш та ва ња. По ред тога, фо кус је на успос тав ља њу
адек ват ног сис те ма фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле37, као и на орга ни зо -
ва њу ин тер не ре ви зи је38 како у здра встве ним установама, тако и код осталих
корисника буџетских средстава.

Успос тав ља њем све о бух ватног сис тема фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских
кон тро ла, који спро во де ру ко во ди о ци и сви за пос ле ни, управ ља јући ри зи ци -
ма пру жа се уве ра ва ње у раз умној мери да ће ци ље ви здра встве не уста но ве
бити остварени кроз: по сло ва ње у скла ду са про пи си ма и ин тер ним ак ти ма,
по узда ност и ин тег ри тет фи нан сиј ских из веш та ја, еко но мич но, ефи кас но и
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37) Пра вил ник о за јед нич ким кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма за успос тав ља ње, функ ци о ни са ње и
из веш та ва ње о сис те му фи нан сиј ског управ ља ња и кон тро ле у јав ном сек то ру („Сл. глас ник РС“
бр. 99/11 и 106/13)

38) Пра вил ник о за јед нич ким кри те ри ју ми ма за орга ни зо ва ње и стан дар ди ма и ме то до лош ким
упу тстви ма за по сту па ње и из веш та ва ње ин тер не ре ви зи је у јав ном сек то ру („Сл. глас ник РС“
бр. 99/11 и 106/13)



ефек тив но ко ришћење сред ста ва, као и за шти ту сред ста ва и под а та ка (ин -
фор ма ци ја). По ред тога, не опход но је на гла си ти и са ве то дав ну ак тив ност ин -
тер не ре ви зи је у здра встве ним уста но ва ма, која про це ном и вред но ва њем
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Dejan MALINIC, PhD
OPPORTUNITIES AND RISKS OF SERBIAN ECONOMY

PERFORMANCE ASSESMENT BASED 
ON FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS

The quality of financial reporting is one of the preconditions for the stability of
the financial system, a determinant of investors’ security, and therefore an
important factor in attracting much needed foreign investments. Unfortunately, a
number of parameters indicate that the situation in the area of financial reporting is
very disturbing. This is primarily related to the instability of accounting regulations
in Serbia, inconsistent and generally poor legal solutions, lack of comparability of
financial statements with the practice of countries with developed accounting
tradition, and indolent attitude of the regulator towards the problems of financial



reporting. All this does not diminish the importance of the analysis of financial
statements. On the contrary, against the backdrop of poor quality reporting, it
becomes even more necessary, but at the same time and much more demanding,
because in much more difficult circumstances, it must provide an insight into the
perspectives of enterprises, individual industries, sectors and the national economy 
as a whole.

Since the achievements of enterprises and the economy as a whole cannot be
considered independently of the business environment in which they fulfil their
mission, in the first part of the paper we will try to answer the question whether the
existing business environment motivated or restricted economic activity. In the
second, the central part of the paper, we will assess the performance of Serbian
economy. The main objective in this part of the paper will be to use the assessment
of achievements in the previous eight-year period as a base to identify the business
and financial risks to which the individual enterprises and economy as a whole are
exposed, and the factors that encourage these risks. Through an in-depth analysis
we will present the great possibilities of analysis based on the financial statements.
Finally, in the last part of the paper, we will point out the objectively conditioned
and subjectively created risks that accompany an analysis based on the summary
financial statements in our existing conditions.

Keywords: financial statements, performance, business environment, liqui -
dity, solvency, profitability, accounting regulations, regulatory risks.

Blagoje NOVICEVIC, PhD
PROFESSIONAL ACCOUNTANT - QUALITY OF FINANCIAL

REPORTING AT THE SOURCE
The author tries to highlight the role and importance of employed professional

accountant in the financial reporting process, and to acknowledge his responsibility 
for the quality of financial reporting at the source of business transactions in other
events. Employed professional accountant determines by original content and
relevancy defines the credibility and fair presentation, and reliability of information 
presented in the financial statements. The financial reporting process is based on
the financial reporting framework, or on the principles and rules contained in it, as
formulated strategies and policies adopted by the financial reporting of
management company in which he is employed, professional accountants forms
judgement on the basis of his own knowledge, skills, professional values, ethics and
attitudes, which in synergetic effect determine the quality of financial statements.

Milorad STOJILKOVIC, PhD

FINANCIAL REPORTING IN THE REPUBLIC OF SERBIA – 
KEY OPEN ISSUES AND DEVELOPMENT STRATEGY

The author discusses the most important open issues of financial reporting in
the Republic of Serbia and the potential strategic directions of development of the
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legislative and regulatory framework for financial reporting. To begin with, the
author indicates the importance of high-quality financial reporting for existing and
potential investors, company managements, tax authorities, state statistical offices,
trade unions, the government and its agencies, buyers, suppliers, rating agencies
and the public in the broadest sense of the word. In fact, they make a number of
important economic decisions on the basis of the information contained in financial
statements. The quality of these decisions significantly affects the effective
functioning of financial markets, as well as the performance of business
corporations and other companies, and therefore the state of the national economy
as a whole. The focus of the article is the author’s analysis of the current legislative
and regulatory framework for financial reporting in the Republic of Serbia. It
involves the examination and evaluation of the nine relevant elements of the
framework. These are: 1) financial statements and disclosures; 2) financial
statements of the public sector entities; 3) audit; 4) environmental, social and
governance reporting; 4) development, monitoring and implementation of
corporate demands; 6) public authorities; 7) corporate governance; 8) ethics and 9) 
monitoring, disciplining and training. Starting from these elements, the basic
solutions of our current regulations are compared to the major intentions in the
area of ??global professional regulations, pushed forward by the International
Federation of Accountants (IFAC) and by the International Accounting Standards
Board (IASB), as well as the requirements contained in the new Accounting
Directive 2013/34/EU. The analysis reveals the key open issues in this area, the
consequence of which is a low-quality, fragmented and poorly regulated system of
financial reporting in the Republic of Serbia. Finally, taking into account the adverse
results of the analysis, as well as the identified key problems in practice, the author
points out the potential strategic directions of development of the legislative and
regulatory framework for financial reporting, the aim of which is to put an end to the 
decades of stagnation in this area.

Keywords: financial reporting, legislative framework, regulatory framework,
economic activity, development strategy

Rada STOJANOVIC, MSc

DIVERGENCE OF ACCOUNTING REGULATIONS IN SERBIA 
IN RELATION TO GLOBAL REGULATIONS

Financial reporting that is in the best way harmonized with the regulatory basis
of reporting adopted at the global level, provides reliable information to users of
financial statements around the world and represents the basis for shaping the
direction and dynamics of development of modern economic trends.

The goal of this paper is an attempt to point to the distancing of the current
accounting regulations in Serbia in relation to the global accounting regulations and 
the consequences of such a situation. In this sense, the paper begins with the basic
elements of a global accounting framework that promotes the internationalization
of the business, through the display of accounting practices based on IFRS and US
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GAAP, followed by the introduction of the basic characteristics of the EU Directive
2013/34. The consideration of the factors that affect the development of accounting 
in other countries can contribute to better assessment of the opportunities and
constraints of the global and regional harmonization of financial reporting. After
that, the paper deals with the features of accounting regulations in Serbia and their
divergence with respect to the global regulations and the effects of that regulations
on economic activity in Serbia.

Keywords: regulatory framework of financial reporting, IFRS, IFRS for MSE, US
GAAP, EU Directive, Law on Accounting.

Stevan MILOVANOVIC, MSc

ACCOUNTING AND HIDDEN ECONOMY

The main hypothesis of this paper is that the regulation of accounting and
improvement of the position of accounting profession should be one of the most
important measures to combat the gray economy in Serbia. This hypothesis is based 
on the following elementary facts: accounting and financial reporting are a “natural
enemy” to the gray economy; a very important part of the institutional environment
is responsible for creating confidence in the market economy; the accounting
profession is at the forefront of business operations, with a very important role; and
it is at the source of information, as no other profession is. In addition, the author
starts with the presumption that for the understanding of the relationship of
accounting and the grey economy, it is necessary to obtain knowledge of the nature
of accounting service as a service of public interest with large multiplier effects,
primarily in the creation of the trust, which is a key criterion for deciding whether to 
do business in gray or legal zone. The author examines the mechanism of creation
and expansion of grey economy, including the market of accounting services.

Consequently, the mechanism to combat the grey economy would involve the
regulation of the accounting system, the market of accounting services and the
protection of the accounting profession and its status, which would have a positive
multiplier effect on other markets (primarily capital markets) and lead to the
suppression of the gray economy. In this sense, the grey economy puts new
challenges before the accountancy profession, and a professional accountant, with
his professional and ethical integrity, should become a “key player” in the fight
against the gray economy.

Keywords: grey economy, fictitious economic activity, informal economy,
unfair competition, creative accounting, professional service.
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Zeljko SEVIC PhD, Zoran SKOBIC PhD, Aleksandar SEVIC PhD

REGULATION OF THE ACCOUNTING PROFESSION 
AND THE ECONOMIC (QUASI) LIBERALISATION: 

CONVERGING WITH THE EU?
“Free” professions have served the interests of the public for centuries, and are

considered to be professions that are regulated so that they would provide quality
services and that the occurrence of adverse effects to the interests of the public would
be prevented. The former self-regulation of the accounting profession in the last
decade experienced a transformation into a sort of regulation partnership of
professional organizations and independent public oversight regulatory bodies. In
principle, professional organizations, in accordance with globally accepted standards 
control the entry into the profession and the quality of work of professional
accountants while the public oversight bodies, i.e. the state, are interested in the
manner in which the quality is secured, and in the presence of competition in the
market of professional accounting services. The development of the accounting
profession and the quality of accounting services must be viewed over the long term,
taking into account both the advantages and potential disadvantages of excessive
liberalization or, conversely, the state imposed monopolies.

Keywords: accounting profession, education of accountants, quality of
professional services.

Slavisa M. DJORDJEVIC, PhD

ACCOUNTING TREATMENT OF INTANGIBLE ASSETS 
IN BUSINESS MERGERS

Intangible assets represent an increasingly important segment of the total
assets of modern companies. In this connection, inadequate accounting treatment
of this type of asset in situations where there is a realization of a business
combination can significantly distort the picture of the financial position of the
acquiring corporation after the takeover of the target corporation. For this reason it
is necessary to show separate all those intangible assets that meet the criteria for
recognition, or assets that can be identified. So, all intangible assets that satisfy the
contractual-legal criterion or separable criteria should be shown as a separate
balance sheet position, separate from goodwill. The fact is that such accounting
treatment of intangible assets connected from a lot of problems and to a greater or
lesser extent, based on estimates, whether it is on the recognition and, in turn, the
valuation of these assets. However, the general conclusion is that the relevant
accounting authority, regardless of all the problems and disadvantages of the
proposed accounting treatment, the separate recognition of intangible assets at the
estimated fair values of providing better information to users of financial
statements from the simple inclusion of the value of these positions in goodwill.

Keywords: IFRS 3, business combinations, intangible assets, recognition,
valuation.
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Goranka KNEZEVIC PhD, Vladan PAVLOVIC, PhD
ASSESSMENT OF EXPECTED LOSSES 

IN ACCORDANCE WITH IFRS 9
IFRS 9 was passed with the intention to strengthen the investor confidence into

the financial statements, most of all, financial statements of banks, and to stabilize
the financial system. However, the implementation of this standard will have the
destabilizing effects. The application of the expected credit loss model has severe
consequences such as the increase in the cost of capital of financial institutions with
the associated effect of raising the interest rates. The obligation of recognizing the
provision for loan losses, as a consequence of the implementation of the expected
credit loss model, will have an effect on credit and investment policies of financial
institutions. The consequences of the reduction in the credit activity of banks
cannot be easily predicted, but the increase in the interest rates will be inevitable.
The increase in the price of loans in our country that is still characterized with high
interest rates and generally adverse financial position of the economy as a whole,
will have the additional disturbing effect.

Keywords: IFRS 9, expected credit loss model, incurred loss model, quality of
financial reporting

Veselin PEROVIC, PhD
ROLE AND IMPORTANCE OF CONTROLLING 

IN BUSINESS PRACTICE
In our theory and practice little is known of controlling as a modern instrument

that is needed for a successful business operations. In recent decades there has been 
a development of the concept of controlling, particularly in industrial enterprises.
This statement can create the impression that it makes sense to introduce
controlling only in industry. The analysis of scientific literature in this field clearly
shows that controlling is used in almost all German-speaking countries and
companies from those countries. The aim of this paper is to examine the
possibilities based on the application of controlling in business practice in Serbia
and to show that controlling is a scientific discipline, which is well known in
German-speaking countries for more than 40 years. We believe that through the
cooperation of science and practice it will be possible to create the conditions for a
gradual introduction of the concept of controlling in our business practice in Serbia.

Keywords: controlling concept, implementation of controlling concept

Ivana MEDVED, PhD
IMPORTANCE OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING 

OF SEGMENT REPORTING
Segment reporting is necessary for the successful functioning of modern

business in order to achieve sustainable competitive advantages for entities. If it’s
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timely, realistic and high-quality, it could provide a better chance for adequately
evaluate the nature and financial effects of the business activities of the operating
segments and entities in general by external and internal users of financial
statements. Consideration of normative regulations in the domestic and
international context its current, governs the area of ??external segment reporting
and, theoretically and practically is studied from aspect of profit and investment
centers. Significantly it is, also, the study of the complexity of the internal segment
reporting as a reliable and secure basis for the certain business decisions making.

Efficient functioning and quality external and internal segment reporting
includes adequate organization of the accounting information system and cost
accounting in operating segments, and is conditioned by the nature and status of the 
operating segments and segmental reporting needs of external and internal type. 

Starting from the above, the main objective of this paper is to examine the role
and importance of segmental reporting and to point out that the improvement of the 
quality of external and internal segment reporting can upgrade reliability and
informative power of financial statements and improve financial reporting of entity
as a whole.

Keywords: operating segments, financial reporting, accounting regulations

Lence PAPAZOVSKA, MSc

MODERN CONCEPT OF CONTROLLING – 
TREND OR ECONOMIC PARTNER TO MANAGEMENT

Controlling is a professional function which helps management as well as other
functions in the company, with the aim of raising the effectiveness and efficiency of
operations. It initiates changes, which lead to success. It is made by performing the
basic tasks - establishing a perfect balance between growth, development and profit 
so that a number of quantitative and qualitative data inside and outside the
company are turned into information needed for decision-making at all levels of
governance. The view of controlling is into the future, its role pro-active, and its task
to stimulate change through its controllers, who basically should be the partner of
management or their economic advisers.

Today, the expert department controlling views management through the
prism of: a clear strategy, plan of long-term sustainability and risk assessment for
these are the three inseparable factors. In the short term we can give up earnings for
the purpose of company development or waive development to maximize profits,
though on the long run, things should function in a contemporary balance. The task
of controlling is to investigate whether the outlined goals are achievable and what
are the reasons that contribute to deviations from the target, and if this is not the
right path for the company, it is necessary that controlling encourages a strategy
review. The modern business practice involves setting up controllers on a business
position of partners to the management where they will together set the goals of the
company.
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We can see that the evolution of controlling is happening, hence the statement
that its modernization is global and we should certainly use it locally.

Keywords: controlling, controllers, contemporary concept, economic partner,
business financial statements

Milutin ZIVANOVIC, master econ.
REDEFINING CRITERIA FOR ASSESSING EFFECTIVENESS 

OF HEDGE TRANSACTIONS AS BASIS FOR WIDER APPLICATION
OF HEDGE ACCOUNTING

Financial hedging enables managers to use derivatives in order to stabilise the
profit (cash flows) of the company which manages and thus, reducing uncertainty
and cost of capital, to increase its value. In order to key stakeholders (investors and
creditors) be adequately informed about the consequences of hedge transactions,
regulatory bodies have created a whole set of rules for tracking the aforementioned
transactions. IASB’s original, traditional hedge accounting model was developed in
the context of IAS 39. However, after a number of deficiencies which were observed
in the process of its application, IAS 39 was replaced by a new standard IFRS 9 that
paved the way for a new hedge accounting model. Of all the changes that new model
brought with itself, the most important is the one that relates to the assessment of
the effectiveness of hedge transactions as essential condition for the application of
hedge accounting. IFRS 9 requires companies to test the effectiveness of the hedge
transactions solely on a prospective basis whereby removes rigid efficiency
threshold of 80% - 125% which represented one of the main reason why many
companies dropped from the application of hedge accounting. The new model
brings with it a great deal of flexibility, which should stimulate companies to
participate in the financial hedging transactions and to apply hedge accounting.

Keywords: financial hedging, hedge accounting, IAS 39, IFRS 9, hedge
effectiveness, effectiveness criteria, effectiveness testing, rebalancing.

Zoran N. DJORDJEVIC, master econ., Sasa K. TRANDAFILOVIC, PhD
IMPORTANCE OF CONTROLLING IN PROCESS OF FINANCIAL
MANAGEMENT AND CONTROL OF PUBLIC OWNED ENTITIES
The fact is that in periods of economic crisis there is a need to put in additional

efforts to solve some problems in business that are caused by external or internal
factors. Since the purpose of controlling is precisely the achieving of greater
efficiency of business operations, it becomes an indispensable factor in the
activities of most companies. Public owned enterprises are not immune to the
effects of the economic crisis, but they also need to reassure taxpayers that public
funds are spent appropriately and that value is generated through them. It was with
this goal that the European Commission developed the term and the concept of
internal financial control in the public sector in order to assist in the understanding
and application of well-developed and effective internal control system in the

Abstracts in English 11 



process of joining the EU. The most important element of internal financial controls
in the public sector is financial management and control, which includes the entire
system of financial and other controls, including the organizational structure,
methods, procedures and internal audit, established by management of the
organization to support the achievement of corporate objectives and designed to
improve performance of the organization and help achieve its goals. The aim of this
paper is to show that controlling plays an important and indispensable role in the
process of financial management and control of the entities financed by the state
budget and that it is through the implementation of controlling that these entities
realize the objectives of financial management and control.

Keywords: Controlling, internal financial control, financial management and
control, public sector, public owned entities, budget.

Vladan MARTIC, MSc

PREPAREDNESS OF THE ACCOUNTING PROFESSION 
FOR THE DIGITALIZATION OF FINANCIAL REPORTING  

Digital technology has become an integral part of social life and culture, and is
changing the way we exchange information, do business, generally get to know the
world around. Financial reporting is also becoming digitalized. Although it
represents a new achievement, there has been a growing usage of digital financial
reporting in the accounting theory and practice. 

Its further development will largely depend on the information requirements of 
management and other stakeholders, as well as adequate adjustment of the
accounting profession, both in terms of training of professional accountants and
acquiring new knowledge and skills, and, in line with the relevant accounting
regulations.

In this regard, this paper aims to investigate the accounting community
preparedness for the implementation of one of the latest digital standards for the
exchange of business information and reports.

In particular, the aim of this paper is to present the current state of the
accounting profession, especially when it comes to the regulatory and institutional
environment, in the sense that there is an incentive or limitation of the use of the
latest accounting - informatics achievements.

Results of the research and analysis suggest guidelines for national authorities,
accounting profession and accountants (especially for preparers of financial
statements) on what is immediately needed and what must still be done in order to
create a favorable regulatory environment for the implementation of the latest
standards of digital financial reporting.

Keywords: Financial reporting, digitalization, internet, management,
regulation, information technology, XBRL.

12  Ра чу но во дство 1/2016



Ljiljana BONIC, PhD

ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES 
OF INTERNAL SUPERVISION IN THE PUBLIC SECTOR 

IN THE REPUBLIC OF SERBIA

The internal supervision (internal control and internal audit) in the public
sector in the Republic of Serbia is based on the Public Internal Financial Control
concept, which was built by the European Commission and recommended it to the
countries that enter the EU accession process. Although the internal control in the
public sector in our country follow the contours of PIFC system, it still not
satisfactory, because it is not implemented in all public sector entities, but where
there existed it still not efficient. With the aim of improving it should be provided to
strengthen all components of PIFC system in the public sector entities, permanent
training of personnel, better cooperation with SAI, providing external quality
control of internal audit and reliance on the achievements of good practice of
internal control in developed countries.

Keywords: internal control, internal audit, central harmonization unit, public
sector 

Biljana JOSIPOVIC RODIC, MSc 

BUDGETARY ACCOUNTING IN THE FUNCTION 
OF PROTECTING THE PUBLIC INTEREST

Budgetary accounting should provide information which meet the qualitative
characteristics in order to help the users of financial statements, both internal and
external, to be able to evaluate efficiency, effectiveness, economy and
appropriateness of the use of resources entrusted to entities.

This paper is intended to examine the role and importance of budgetary
accounting, to identify defects and indicate possible perspectives for improvement.
The subject of this article is the analysis of the regulatory framework which
considerably reduces the presentation power of the financial statements. This
paper reviews the status and prospects of budgetary accounting in the Republic of
Serbia, as well as the content of financial statements of the budget users. Since
budgetary accounting is based on cash basis, and provides continuous supervision
of collection, use and management of financial resources, the intention is to look at
the repercussions of applying the cash basis to the quality of financial statements.

Considering the large interest of the public, as a special taxpayer in the
management of public affairs and assessment of the use of funds, we can see the
need for accountability of public sector entities and the need for transparence
reporting.

Keywords: budgetary accounting, cash basis of accounting, financial
statements of the budget users, public interest
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Vesna NESIC, MSc

EMPLOYEE BENEFITS FROM VIEWPOINTS 
OF INTERNATIONAL ACCOUNTING REGULATIONS 

Every modern society tends to comply with international regulations, in order
to encourage competitiveness of the economy. The commitment of the Republic of
Serbia for the application of international accounting standards was crucial for a
fair and objective financial reporting, and thus for the creation of favorable
conditions for fair competition. However, in 2014, consistent application of
international accounting standards slowly languished by making a concession for
micro entities, which are the most numerous, but for which no obligation on the
application of international accounting regulations is prescribed. The author of this
paper does not advocate the application of international accounting standards at
any cost, but in conditions where this is possible, advantage should be taken of the
international accounting regulations. Employee benefits are broad categories, and
they do not include only the employee’s earnings, but also other benefits provided
to employees to motivate them in order to achieve the best results for the employer.
In this regard, the employee benefits include paid leave, profit sharing, bonuses,
severance pay, jubilee rewards and the like. International Accounting Standard 19
in a comprehensive way deals with the accounting for these benefits. 

Keywords: IAS 19, IFRS for SMEs Section 28, employee benefits, severance
provisions. 

Zoran KILIBARDA

POSSIBILITY OF MEASUREMENT AND ANALYSIS OF
REALISATION OF PROGRAM BUDGET OF REPUBLIC OF SERBIA
In addition to the originally applied functional classification in a single budget

system of the Republic of Serbia in 2002, which had been established for the first
time by the Law on Budget System, after four years of implementation, the program
part of the budget, i.e. the program classification, was introduced by the adoption of
amendments to the Law on Budget System in October 2006. The then promoted
concomitant use of line (functional) and program budget, has never been applied in
the prescribed manner, which is why a new, the second Law on the Budget System of 
2009, stipulates that the program budget would be implemented in its entirety in
accordance with the Law on the Budget of the Republic and the budgetary decisions
of the local authorities in 2015.

Due to the fact that among the many reasons for the introduction of the program 
budget, apart from the detailed description of the deficiencies of the methodology of 
functional classification budgeting, it is pointed out that only by applying the
program budgeting model the performance of the public sector can be measured
and the overall management of public finances improved, there is an issue of
credibility and reliability of the method by which this will be done in accordance
with the existing accounting regulations.
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If we know that program classification identifies classification of programs and
program activities, which consists of a set of measures and continuous activity of
one or more budget beneficiaries and which is not limited in time, then to analyze
and measure the performance of the program budget more data is needed than the
data obtained on the basis of current accounting regulations. An especially adverse
circumstance related to the measurement and analysis of the program budget,
reflects in the fact that the main carriers of the program-budget users, who do not
maintain general ledger but keep accounting records in their own auxiliary books
and records, according to the model of the modified cash basis of accounting.

Since it is certain that the agreement on the mission and objectives of the major
programs of the Government is a lengthy and uncertain work, it is clear that the
failure to adopt fiscal strategy or its untimely adoption, i.e. adoption beyond all
deadlines or only after the approval by the International Monetary Fund, is an
insurmountable obstacle, and makes the adopted methodology of program
budgeting pointless. Besides, in our opinion, the adoption of the budget for one year, 
the cash basis of accounting, and cash-based financial reporting cannot provide
even the basic data for analysis and measurement of the results achieved for
approved programs and projects, which should be the proof of the value of this
method in comparison to other methods, and particularly to the previously valid
methodology of functional classification, i.e. the line method of budgeting.

For accurate and correct measurement of achieved results and to prove that the
program budgeting is the most useful budgeting method, and if its effects should be
linked to the available resources, we think that we should abandon the cash basis in
favor of the accrual basis of accounting, and apply the International Public Sector
Accounting Standards, which enables proper recording, financial reporting and
measurement of achieved results by program and their designees. In particular, it is
important that only the application of this accounting basis may provide a
multi-year comparative data on the realisation of specific programs and projects.

Keywords: program budget, functional classification, line budget, public funds,
cash basis of accounting, International Accounting Standards.

Jelena OBRADOVIC, master econ.

QUALITY OF FINANCIAL REPORTING 
IN HEALTH CARE FACILITIES

In recent times, uncertain and highly dynamic business conditions lead to the
fact that the accounting, i.e. accounting information system, is considered to be the
core information system in every organization. The product of accounting
information system are the accounting information contained in the financial
statements. Since their purpose is to satisfy the information needs of different users
of financial statements, it appears that high-quality financial statements are a
prerequisite for an adequate system of business - financial decision making.
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This paper deals with the quality of financial reporting in the health institutions
of the Republic of Serbia, as the beneficiaries of the Republic Health Insurance Fund.
First, we will discuss the impact of relevant legal regulations on the quality of
financial statements and accounting information in healthcare. This is followed by a
more detailed discussion of the characteristics of the annual and interim financial
reporting in health care institutions, as well as their primary disadvantages caused
by the application of the cash basis of accounting. Special attention was paid to the
importance of internal financial reporting in healthcare facilities and the qualitative 
characteristics of financial statements.

Keywords: accounting information system, users of financial statements, the
quality of financial reporting, healthcare institutions, legislation, cash basis of
accounting, internal financial reporting.
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