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Савез рачуновођа и ревизора Србије: 

Нова фискализација доводи до транспарентнијег, бржег и ефикаснијег пословањa 

Савез рачуновођа и ревизора Србије данас је саопштио да су генерално задовољни спровођењем 

нове фискализације, као и увођењем е-фактура, јер се тиме у принципу побољшава систем 

пословања у Србији, који постаје неупоредиво транспарентнији, бржи и ефикаснији иако се у 

пракси јављају проблеми који се решавају у ходу. 

Како су професионалне рачуновође из Савеза РР Србије објасниле, обвезници фискализације у 

њима су имали важног партнера када је реч о преласку на нови модел фискализације, посебно када 

су се пријављивали на нови систем и за субвенције државе за набавку нових фискалних уређаја. 

Напомињу да је овај систем пријатељ онима који поштују законе Републике Србије и који су 

свесни да ће уколико сви послују по прописима, држава у кризним временима имати довољно 

средстава да им помогне, како би што пре превазишли невоље, што је до сада више пута и 

доказано. 

Сматрају да је нова фискализација обухватила технолошке новине, које знатно олакшавају 

пословање, јер је систем флексибилан, пошто као фискални уређај, обвезници могу користити 

таблете, рачунаре, мобилне телефоне. Посебно је интересантан QR код који грађани могу да 

очитају и увере се да је рачун издат у складу са прописима. 

Када је реч о употреби е-фактура, Савез РР Србије је напоменуо да је од 1. маја кренула њихова 

употреба и да систем функционише генерално добро уз одређене проблеме који се такође решавају 

у ходу. Похвалили су и запослене у Министарству финансија за брзо решавање појединих 

проблема који су се појавили, као и за спремност да решавају нове проблеме уколико се појаве. 

Објаснили су да сада приватници који раде са државом морају да шаљу електронске фактуре, а да 

су до краја године дужни да их уведу у редовну употребу. Наглашавају да је тај систем напредан и 

потребан, јер ће се брже враћати ПДВ, што ће довести до знатног побољшања пословног 

амбијента у Србији.  

Савез РР Србије наглашава да оваква врста промена захтева стручност али и стицање нових знања 

и с тим у вези континуирано усавршавање рачуновођа, сходно међународним стандардима 

едукације и датом образложењу актуелног Закона о рачуноводству. Савез РР Србије је асоцијација 

професионалних рачуновођа у Републици Србији, која окупља више десетина хиљада 

професионалних рачуновођа из различитих сегмената а професионална звања стечена код Савеза, 

по међународним и националним стандардима едукације, признају се у свету. 

Савез РР Србије је пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа, Европске асоцијације 

рачуновођа, затим Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде, Асоцијације 

професионалних рачуновођа југоисточне Европе и других регулаторних тела. 

Од свог оснивања 1955. године Савез РР Србије, који је и правни следбеник Савеза рачуновођа и 

ревизора Југославије, активно ради на развоју рачуноводства и рачуноводствене професије, 

образовању и усавршавању професионалних рачуновођа. 
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