Закључци
професионалних рачуновођа са састанка одржаног 22. маја 2018.
у Београду у просторијама Савеза рачуновођа и ревизора Србије
са представником Конзорцијума – консултанта
у Пројекту техничке помоћи Републици Србији
Професионалне рачуновође, посебно запослени у јавној пракси предлажу да се у
Србији систем финансијског извештавања уреди по угледу на напредне системе
развијених западних земаља, будући да је кључни интерес Републике Србије и
других власника имовине и капитала, да се кроз регулаторни оквир створи повољан
амбијент развоја економије Србије, у чему рачуноводствене услуге и квалитетне
информације имају значајну улогу, као и у остваривању конкурентности.
У смислу наведеног, будућа рачуноводствена регулатива треба да буде уређена
уз уважавање следећег:
1. Јединствене основе финансијског извештавања приватног и јавног
сектора;
2. Имплементирати међународне рачуноводствене стандарде (приватног и
јавног сектора) и позната правила њихове примене:
 свим обавезницима примене Закона о рачуноводству дати могућност
да примењују Међународне стандарде финансијског извештавањаМСФИ;
 имплементирати међународне рачуноводствене стандарде - МРС за
ЈС у јавном сектору;
 прописати суштинску контролу финансијских извештаја и
одговорност за њихову исправност од стране власника капитала,
менаџмента и професионално-стручнх лица овлашћених за њихово
састављање;
 стандардизовати:
рачуноводствене
исправе,
рачуноводствене
софтвере и професионално стручно усавршавање рачуновођа на
пословима одговорних лица.
3. Решити статус професионалне регулативе, као и рачуноводствене
професије и професионалних тела, кључних фактора у реализацији
стандардизовања финансијског извештавања;
4. Подзаконским прописима омогућити рационално пословање обвезника
уважавајући европске директиве и специфичности Србије у процесу
унификације и стандардизације финансијског извештавања.
5. Уредити законски и професионални надзор и контролу рачуноводствених
услуга у јавној пракси укључујући и одговорност овлашћених тела за
реализацију.
У погледу решавања одређених специфичности могу бити од користи
материјалли објављени на сајту Савеза рачуновођа и ревизора Србије
www.srrs.rs ("Савез РР Србије у мисији унапређења система финансијског
извештавања и развоја рачуноводствене професије") и ранији Закони о
рачуновоству из 1989, 1993, 1996. и 2002. године, обзиром да су решења
садржана у њима на свеобухватнији начин уређивала систем финансијског
извештавања у односу на законе о рачуноводству из 2006. и 2013. године,
који су донети под притиском комерцијалних консултантских фирми чији
интерес нису уређени прописи већ њихово тумачење, њихова оснивачка
привредна делатност ради стицања профита.

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА
И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
Београд, 22.05.2018.
СПИСАК
присутних на састанку одржаном дана 22. маја 2018. године, са почетком у
11,00 часова, у Београду, у просторијама Савеза РР Србије:
1. др Перо Шкобић, Овлашћени јавни рачуновођа, генерални секретар
Савеза рачуновођа и ревизора Србије;
2. Проф. др Зоран Петровић, представник консултанта – конзорцијума
који чине Универзитет Сингидунум и ИПЦ - Информативно пословни
центар;
3. Аврамовић Вјекослава, Овлашћени
„АВРАМОВИЋ“ БЕОГРАД;

рачуновођа,

АГЕНЦИЈА

4. Бабић Ранко, Овлашћени јавни рачуновођа, привредно друштво за
ревизију, НОВИ САД;
5. Банковић
Милоје,
Овлашћени
„БАНКОВИЋ“ НЕГОТИН;

рачуновођа,

АГЕНЦИЈА

6. Грба Ранко, АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ "NEO CONSULTING"
БЕОГРАД;
7. Димитријевић Љубиша, Привредна
Групације рачуноводствених агенција;
8. Драган
Ђуровић,
Самостални
„ЂУРОВИЋ“ ПАНЧЕВО;

комора

Србије,

рачуновођа,

Одбор

АГЕНЦИЈА

9. Еремић Татјана, Овлашћени рачуновођа, члан Националне комисије
за рачуноводство;
10. Живковић Миодраг, Овлашћени рачуновођа, председник Надзорног
одбора Савеза, члан Националне комисије за рачуноводство;
11. Игор Јелић, председник Групације рачуноводствених агенција ПК
Београда;
12. Јовановић Александар, Рачуновођа, „PI SOFT“ D.O.O ПИРОТ;
13. Килибарда Зоран, Самостални рачуновођа, заменик уредника
приручника „Рачуноводствена пракса“;
14. Лучић Драгица, Овлашћени рачуновођа, АГЕНЦИЈА „LAFF“ НОВИ
САД;
15. Милинковић Бошко, Самостални рачуновођа, „МБВ“ Д.О.О.
ВРШАЦ;
16. Миловановић мр Стеван, Овлашћени рачуновођа, Асоцијација
интерних ревизора, ТЕЛЕКОМ АД СРБИЈА;
17. Мојсиловић Драгољуб, Удружење пројектаната и произвођача
рачуноводствених софтвера, „DP PRODUCTS“ DOO BEOGRAD;
18. Немет Де Алерте Јулијана, заменик председника Групације
рачуноводствених агенција ПК Београда;

19. Нешић др Весна, Овлашћени рачуновођа, заменик уредника
приручника „Рачуноводствена пракса“;
20. Нешић мр Ненад, Овлашћени јавни рачуновођа, Секција ревизора,
„ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ“ БЕОГРАД;
21. Николић
Драгиша,
Овлашћени
„НИКОЛИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ;

рачуновођа,

22. Панић
Мирослава,
Овлашћени
„КОМУНАЛПРОЈЕКТ“ БАЧКА ПАЛАНКА;

АГЕНЦИЈА

рачуновођа,

ЈКП

23. Перић Миодраг, Овлашћени рачуновођа, председник Удружења
пружалаца рачуноводствених услуга, члан Извршног одбора Савеза и
председник Групације рачуно-водствених агенција
РПК Ниш,
АГЕНЦИЈА „GOODWILL“ НИШ;
24. Перић Миодраг, Рачуновођа, АГЕНЦИЈА „ПЕРИЋ“ ЛЕСКОВАЦ;
25. Петровић мр Предраг, Овлашћени рачуновођа, уредник приручника
„Рачуноводствена пракса“;
26. Полић др Станислав, Удружење пројектаната и произвођача
рачуноводствених софтвера;
27. Раичевић Милосава, Рачуновођа, „ВИРТУС“ ДОО СУБОТИЦА;
28. Ракоњац
Иванка,
Овлашћени
„ЕКСПЕРТИЗА“ КРАГУЈЕВАЦ;

рачуновођа,

АГЕНЦИЈА

29. Совиљ Драгољуб, Овлашћени рачуновођа, председник Извршног
одбора
Удружења
пружалаца
рачуноводствених
услуга,
„РАЧУНОВОДСТВО“ О.Д. ШАБАЦ;
30. Сталетовић
Татијана,
Овлашћени
рачуновођа,
Секција
професионалних рачуновођа у јавном сектору, ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА;
31. Стојановић др Рада, Овлашћени јавни рачуновођа, уредик часописа
„Рачуноводство“ и организатор континуиране едукације;
32. Цицо мр Снежана, Овлашћени рачуновођа, члан Извршног одбора
Савеза РР Србије, „СЕВЕРТРАНС“ А.Д. СОМБОР;
33. Шкобић др Зоран, Овлашћени јавни рачуновођа, руководилац
сектора за едукацију и координатор међународне сарадње,
„РАЧУНОВОДСТВО“ Д.О.О. БЕОГРАД;
34. Шофранац мр Шћепан, Овлашћени рачуновођа, члан Одбора
Групације рачуноводствених агенција ПК Србије.

