


G  ^ \LAS RA UNOVO A
Yu ISSN 1450-9172

Informativno glasilo ~lanova Saveza RR Srbije
бр 24 јун 4.   -   201 . 

САДРЖАЈ
Уводне напомене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Саопштење за медије 
са панел дискусије 
одржане у Београду 11.6.2014.
 Рачуноводствени прописи – нејасни и  
 нетранспарентни представљају сметњу  
 привредном расту а захтевају додатне , 
 . . . . . . . . . . 5трошкове и ограничавају привредни раст

Кореспонденција Савеза РР Србије 
поводом отклањања последица изазваних 
лошим решењима у новодонетој 
рачуноводственој регулативи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Активности Савеза РР Србије
усмерене ка отклањању последица 
изазваних лошим решењима
у новодонетој рачуноводственој регулативи

Izdava~:

Savez ra~unovo|a i
revizora Srbije
Wego{eva 19, Beograd, p. fah. 403
info@srrs.rs

Generalni sekretar
dr Pero [kobi} 011 / 3239-444

Odgovorni urednik
Miodrag @ivkovi} 011 / 3344-447

Lektor
mr Ana Bojanovi} 

Tehni~ki urednik
Vitomir Savi}

REDAKCIONI ODBOR
Miodrag @ivkovi}, predsednik
Milan Protrka, mr Nenad Ne{i}, 
мр Zoran [kobi}, 
Miodrag Peri}, Jovan Najdanovi},  
Obrad ^egar, Sne`ana Cico, 
[}epan [ofranac, Ranko Babi}, 
Tatijana Staletovi}, 
Borislav Timotijevi}

Telefoni:
^lanstvo 011 / 3343-140
Edukacija 3344-404
Seminari 33-43-140, 33-43-215,
 3231-549
Uredni{tvo 3241-948
Savetnici 3233-077, 3344-549
 3345-043, 3345-329, 3345-429
Marketing 3233-088
Pretplata 3233-088, 3238-611
Ra~unovodstvo 3344-405

Slobodna 
telefonska linija
(sugestije, 
reklamacije, 
komentari...) 33-45-001
Faks 011 / 3231-220, 3345-527
E-mail:  glas@srrs.rs

Marfin Bank a.d. 145-4955-48
Vojvo|anska banka a.d.  355-1007841-95
Uni redit C Bank   170-30005006000-83

Tira`:  3.000
[tampa:"Kosmos", Beograd, Svetog 
Save 16-18



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, који је у по -
след њих не ко ли ко го ди на ука зи вао на кре а ци је
све ло ши јих и ло ши јих про пи са о ра чу но во дству, 
по себ но ак ту ел ног За ко на о ра чу но во дству и ње -
го вих под за кон ских ака та об јав ље них кра јем
про шле и по чет ком ове го ди не, у мају и јуну
2014. на ста вио је ак тив нос ти у смис лу по ку ша ја
ука зи ва ња над леж ним орга ни ма и струч ној јав -
нос ти на по сле ди це по губ не при ме не но во усво -
је ног За ко на о ра чу но во дству ("Сл.глас ник РС ",
бр 62/2013) и ње го вих под за кон ских ака та.
Сврха ових ак тив нос ти је из ме на ра чу но во дстве -
не за кон ске ре гу ла ти ве, пре него што те по сле -
ди це на сту пе, од но сно пре него што буде кас но.

На ве де не ак тив нос ти су: 45. тра ди ци о нал ни
Сим по зи јум на Зла ти бо ру у окви ру кога је орга -
ни зо ва на дис ку си ја у виду округ лог сто ла на
тему Де це ни ја пуне при ме не МРС/МСФИ, из -
веш та ва ње над леж них орга на о за кључ ци ма са
тог на учног ску па, који је је ди ни на учни скуп у
Срби ји из об лас ти ра чу но во дства; за тим орга ни -
зо ва ње панел дис ку си је на тему Ра чу но во д ств -
е ни про пи си - не јас ни и не тран спа рен тни
пред став ља ју смет њу при вред ном рас ту, а
за х те ва ју до дат не трош ко ве и огра ни ча ва ју
при вред ни раст одржа не 11. јуна, ко јој су при -
сус тво ва ли пред став ни ци број них ис ти ту ци ја,
Уни је по сло да ва ца Срби је, при вред них суб је ка та 
и стручне јавности.  Са вез је такође, са оп ште њем
са овог скупа известио надлежне ор га не, стручну 
и општу јавност. 

У ма ни ру при сут ном по след њих де це ни ја,
кре а то ри и до но си о ци за кон ске ре гу ла ти ве и по -
ред мно гоб рој них обраћања и ука зи ва ња на
мањ ка вост ак ту ел них про пи са нису одго ва ра ли
на дос тав ље не при мед бе, нити су се одаз ва ли по -
зи ву на 45. Сим по зи јум, нити на Па нел дис ку си ју, 
што је била при ли ка да пред струч ном јав ношћу
при хва те оправ да не при мед бе или ар гу мен то ва -
но одбра не но во до не ти про пи се. На жа лост, сви
по ку ша ји ко му ни ка ци је са надлежним органима
одговорним за област ра чу но во д с тва су јед нос -
мер ни.

Основ не кон ста та ци је у вези са ак ту ел ном
за кон ском ре гу ла ти вом и пи та ња која из њих
про ис хо де на зна че на су у на став ку.   

1. Пра вил ник о начи 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 (‘’Сл.глас ник РС, бр.118/13), не да -
је могућност за вођење по слов них књи га
и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја за
мик ро и дру га прав на лица без упот ре бе
МСФИ за МСП. 

Када је већ тако, која је сврха ње го вог по -
сто ја ња и упућива ња 98% об вез ни ка из веш -
та ва ња на њега, од но сно која је сврха одус та -
ја ња од при ме не међуна род не ра чу но во -
дстве не ре гу ла ти ве код ових ен ти те та, на -
кон 10 година од примене МРС/МСФИ? 

2. 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.118/13), до нет је без ре -
ал не по тре бе за до но ше ње но вог пра вил -
ни ка, као и без стварних новина у њему.

Коме ће до не ти доб ро увођење но вих ра -
чу на чији сад ржај је ио на ко био ис ка зан у
окви ру ана ли тич ких ра чу на об вез ни ка, као
и трош ко ви при ла гођава ња со фтвер ских ре -
ше ња новом Кон тном оквиру? 

Коме је по треб на за бу на у вези са при ме -
ном но вог Кон тног окви ра од по чет ка 2014.
го ди не, а но вих об ра за ца фи нан сиј ских из -
веш та ја од кра ја 2014. го ди не, као и у вези са
сас тав ља њем ван ред них фи нан сиј ских из -
веш та ја у 2014. го ди ни на ста рим об рас ци ма
и по ста ром Кон тном окви ру. Дак ле, ко може
да оправ да вођење по слов них књи га у 2014.
го ди ни у скла ду са два контна окви ра? Да ли
ће то неко да пла ти при вре ди и ра чу нођама
или ће они сами да учествују у ерозији свога
статуса?

3. Пра вилник 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. 118/13) до но си ве ли ко опте -
рећење об вез ни ци ма сас тав ља ња фи нан -
сиј ских из веш та ја.



Заш то у би лан су ста ња 156 по зи ци ја умес то до -
са даш њих 50 или умес то 30 по зи ци ја за хте ва них
смер ни ца ма МРС 1- Пре зен та ци ја фи нан сиј ских из -
веш та ја? Заш то ис прав ке вред нос ти увећава ју
вред ност имо ви не? Заш то гу би так из над ви си не
ка пи та ла увећава вред ност имо ви не? 

И још мно го ло гич них и не ло гич них за што о
би лан су ста ња...

Зашто два из веш та ја о пер фор ман са ма кад стан -
дард МРС 1 каже да то може бити и је дан из веш тај,
за што око 90 став ки кад то може бити и 30 став ки? 

Заш то да се од шуме не види дрво и коме су по -
треб ни не прег лед ни фи нан сиј ски из веш та ји, када
се у на по ме на ма уз фи нан сиј ске из веш та је дају до -
дат не ин фор ма ци је о би лан сним став ка ма? 

Да ли су фи нан сиј ски из веш та ји кре и ра ни
мимо међуна род не ра чу но во дстве не ре гу ла ти ве 
пре поз нат љи ви стра ним ин вес ти то ри ма?

4. Пра вил ник о Кон тном окви ру и сад ржи -
ни ра чу на у Контном окви ру за дру га прав на
лица ("Сл.глас ник РС", бр.124/2014) у свом сад -
ржа ју у на јвећем делу  има пре узет сад ржај
Кон тног окви ра за при вред на друш тва. 

Да ли је оправ да но ње го во до но ше ње? Ако
јес те, за што се дру га прав на лица која сас тав ља ју
кон со ли до ва не фи нан сиј ске из веш та је (која су у
ве ли ком бро ју) упућују на при ме ну МСФИ за
МСП, од но сно Кон тног окви ра и би лан сних шема 
за при вред на друш тва? Коме је по треб на кон фу -
зи ја око ту ма че ња шта се, на који на чин и од када
при ме њу је код дру гих прав них лица, чији је број
око 30.000? 

5. Актуелни Закон о ра чу но во дству ("Сл.
глас ник РС", бр.62/2013) иг но ри ше по сто ја ње
ра чу но во дстве не про фе си је, више од 40.000
про фе си о нал них ра чу но вођа. 

Може ли се очеки ва ти ква ли тет но фи нан сиј -
ско из веш та ва ње, ако по слов не књи ге воде и фи -
на сиј ске из веш та је сас тав ља ју лица која нису про -
фе си о нал не ра чу но вође? Може ли за кон који је до -
нет на осно ву не ва жећих ев роп ских ди рек ти ва да
води у сус рет про спе ри те ту и но вим ин вес ти ци ја -
ма? Да ли је увођење број них осно ва фи нан сиј ског
из веш та ва ња у скла ду са но вом ди рек ти вом ЕУ
која упућује на по јед нос тав ље ње фи нан сиј ског из -
веш та ва ња за мале и сред ње ен ти те те који пред -
став ља ју кор пус из веш тај них ен ти те та?

Да ли ак ту ел на за кон ска ре гу ла ти ва, која уз
то сад ржи број не суш тин ске греш ке, може да об -
ез бе ди упо ре ди вост фи нан сиј ских из веш та ја
која пред став ља основ ни за хтев Међуна род них
стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња и Ди рек -
ти ве 2013/34 ЕУ? 

Чему међуна род ни стан дар ди еду ка ци је и
IFAC-ов Етич ки ко декс про фе си о нал них ра чу но -

вођа кога при ме њу је око три ми ли о на про фе си о -
нал них ра чу но вођа у све ту? Чему ис пу ња ва ње
члан ских об а ве за про фе си о нал них орга ни за ци -
ја, чла ни ца Међуна род не фе де ра ци је ра чу но во -
ђа и Европ ске фе де ра ци је ра чу но вођа? 

Коме ће доб ро до не ти шест осно ва фи нан сиј -
ског из веш та ва ња у Срби ји у 2014. го ди ни? Ко може 
да при ме ни так ву ви шес лој ну ре гу ла ти ву, да ли то
може лице које није про фе си о нал ни ра чу но вођа?

Да ли кре а то ри и до но си о ци ак ту ел не ре гу -
ла ти ве пре уи зи ма ју одго вор ност за угро жа ва ње
стан дар ди за ци је фи нан сиј ског из веш та ва ња
као све оп штег гло бал ног про це са? 

Док ле стран пу ти ца ма када је пут ја сан и
до вољ но ши рок???

Упркос овак вој си ту а ци ји Са вез  ће, сход но
чла нству у Међуна род ној фе де ра ци ји ра чу но -
вођа IFAC и ми си ји ове орга ни за ци је , за тим сход -
но об а ве за ма на зна че ним у сво јим осни вач ким
ак ти ма и об а ве за ма пре ма чла нству, про фе си о -
нал ним ра чу но вођама, и у на ред ном пе ри о ду на -
ста ви ти ак тив нос ти, о ко ји ма да је мо ин фор ма -
ци ју и у овом ма те ри ја лу и које смат ра нуж ним за 
унап ређење за кон ске ре гу ла ти ве која је тре нут -
но ка тас тро фал но лоша, а све у циљу по бољ ша -
ња ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња и по -
ло жа ја про фе си о нал них ра чу но вођа.

Дак ле, и даље ћемо се за ла га ти за из град њу
мо дер ног сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња
умес то са даш њег ха о са, ко мер ци ја ли за ци је
про пи са и међуна род них стан дар да. У циљу
убла жа ва ња трош ко ва и олак ша ва ња оства ри -
ва ња про фе си о нал них дуж нос ти чла но ва, пред -
ла же мо да ис ко рис ти те могућност и из врши те
опре де ље ње за при ме ну Међуна род ног стан -
дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња за мале и
сред ње ен ти те те (МСФИ за МСП) за мик ро и дру -
га прав на лица и тако из бег не те ви шес тру ке
про бле ме и зна чај не трош ко ве који су на мет ну -
ти но во до не тим ра чу но во дстве ним про пи си ма.
У ту сврху Са вез ће пру жи ти сву по треб ну помоћ, а
про фе си о нал не ра чу но вође - чла но ви Са ве за већ
има ју на ве де ни  стан дард. 

Искре но се још увек над а мо да ће одго вор -
ни за кре и ра ње ова ко ло ших про пи са саг ле -
да ти по сле ди це њи хо ве при ме не и исте ста -
ви ти ван сна ге, а до са даш ње про пи се оста ви -
ти у при ме ни до до но ше ња но вих про пи са
усклађених са те ко ви на ма међуна род не и ев -
роп ске ре гу ла ти ве.

С по што ва њем и же љом за са рад њу и у 60. го -
ди ни по сто ја ња Са ве за РР Срби је

Ге не рал ни сек ре тар
Са ве за РР Србије

др Перо ШКОБИЋ
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националних правилника1, које је саставила стручној јавности непозната група „експерата“ као 
скуп нејасних, непотпуних и без реда набацаних правила. На овај начин је, уместо једноставне 
примене Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) за велика правна лица и 
примене поједностављеног сета Међународних стандарда финансијског извештавања за мала и 
средња правна лица (МСФИ за МСП) у Србији уведена права конфузија у вези правила 
финансијског извештавања (илустрација бр.1), у којој заправо више нико и не зна шта се 
примењује.  

Илустрација 1 (извор података: Образложење Предлога закона, сајт АПР) 
 

 

Очиту конфузију додатно увећавају и прописи који се примењују за израду консолидованих 
финансијских извештаја групе повезаних правних лица при чему су заиста могуће све варијације 
припреме појединачних финансијских извештаја (у зависности од величине чланова групе) као и ва-
ријације припреме консолидованог финансијског извештаја (у зависности од величине групе). У већини 
случајева ово значи да ће правна лица бити принуђена да заправо воде дупле или чак тродупле пословне 
књиге и припремају више финансијских извештаја.  

Прелазак на велики број различитих основа извештавања – чак четири различита основа, не ра-
чунајући посебна правила за јавни сектор, банке, осигурања и финансијске институције а поготово 
                                                 

1   Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике; 
     Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;  

Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским 
извештајима микро и других правних лица 
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