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Пред го вор 

Овај број Инфор ма то ра сад ржи, На ци о нал ни ра чу но во дстве но–об ра зов ни стан -
дард РОС 31, Прог рам об уке за сти ца ње про фе си о нал них зва ња и спе ци ја ли за ци ја у
ра чу но во дству и ре ви зи ји, ко јим је де таљ но раз рађена сад ржи на сва ког ис пи та, Пра -
вил ник о по ла га њу ис пи та за сти ца ње про фе си о нал но-струч них зва ња у ра чу но во д с -
т ву, Пра вил ник о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји чла но ва и из вод из Ста ту та Са ве за РР
Срби је.

Инфор ма тор упоз на је за ин те ре со ва не кан ди да те који желе да по РОС-у 31 и
Међуна род ним стан дар ди ма еду ка ци је IES 1-8, стек ну одго ва ра јуће про фе си о нал -
но-струч но зва ње и над а ље учес тву ју у свом усав рша ва њу и раз во ју и раз во ју гло бал -
не ра чу но во дстве не про фе си је. Сти ца њем про фе си о нал но-струч ног зва ња и по се до -
ва њем про фе си о нал них ис пра ва Са ве за, саг лас но овим на ци о нал ним ра чу но во дстве -
но–об ра зов ним стан дар дом РОС 31 по ста је те про фе си о нал ни ра чу но вођа, ре гис -
тро ва ни члан Са ве за и Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа IFAC-а.

У инфор ма то ру су сис те ма ти зо ва ни про гра ми ко јим се оспо соб ља ва ју и усав рша ва ју 
про фе си о нал не ра чу но вође за сло же не по сло ве сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја,
из веш та ја ин тер не и ек стер не ре ви зи је, про ценe вред нос ти имо ви не и ка пи та ла, по рес -
ког са ве то ва ња и фо рен зич ких про це ду ра ради сти ца ња зва ња спе ци ја лис те по је ди них
об лас ти за по сло ве и услу ге који се по ве ра ва ју про фе си о нал ним ра чу но вођама оспо соб -
ље ним у скла ду са па раг ра фом 31.43 и 31.44.

Про цес им пле мен та ци је гло бал них инстру ме на та стан дар ди за ци је фи нан сиј ског
из веш та ва ња намеће не опход ну хар мо ни за ци ју на ци о нал не про фе си о нал не ре гу ла ти -
ве и ра чу но во дстве не про фе си је у скла ду са стан дар ди ма Међуна род не фе де ра ци је ра -
чу но вођа IFAC. Сход но томе, Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, као међуна род но при -
зна та про фе си о нал на асо ци ја ци ја, ре гис тро ва на код над леж ног орга на за об ав ља ње
по сло ва и за да та ка: под сти ца ње, ко ор ди на ци ја и усме ра ва ње ак тив нос ти ра чу но во -
дстве них и фи нан сиј ских по сле ни ка и њи хо вих орга ни за ци ја на унап ређењу ра чу но во -
дстве ног и фи нан сиј ског сис те ма, про фе си о нал но об ра зо ва ње и сти ца ње про фе си о -
нал них зва ња и спе ци ја ли за ци ја у окви ру стру ке, и као члан међуна род них ре гу ла тор -
них тела кре и рао је овај Ра чу но во дстве но–об ра зов ни стан дард, који је усаг ла шен са
об ра зов ним стан дар ди ма Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC) и Етич ким ко -
дек сом за про фе си о нал не ра чу но вође.

Нај зна чај ни је но ви не у овом стан дар ду су:
• могу се стећи три про фе си о нал но-струч на зва ња и зва ња спе циј лис те из ужих

об лас ти, зва ња која се при зна ју у све ту;
• уве де ни су нови об ра зов ни про гра ми усав рша ва ња усклађени са IFAC–овим об -

ра зов ним и етич ким стан дар ди ма, укљу чу јући и нове об ли ке кон ти ну и ра не
еду ка ци је;
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• про гра мом се об ез беђује и на ис пи ту утвђује про фе си о нал на струч ност ра чу -
но вођа и њи хо вих спе ци ја ли за ци ја ви со ког ква ли те та у функ ци ји јав ног ин те -
ре са;

• омо гућено је и по себ но спе ци ја ли зо ва но усав рша ва ње и сти ца ње (сер ти фи ка -
та и ли цен ци) зва ња за уже об лас ти про фе си о нал не струч нос ти.

С об зи ром на то да је у Са ве зу РР Срби је при хваћена им пле мен та ци ја и при ме на
међуна род не про фе си о нал не ре гу ла ти ве, не опход но је било усаг ла си ти на ци о нал ну
ре гу ла ти ву са IFAC–овим стан дар ди ма. Са вез је ис пу нио ту об а ве зу и ускла дио и усво -
јио на ци о нал ну про фе си о нал ну ре гу ла ти ву у ра чу но во дству, саг лас но са гло бал ним
за хте ви ма, пре вео и об ја вио међуна род ну ра чу но во дстве ну и про фе си о нал ну ре гу ла -
ти ву и не опход ну ли та ра ту ру за сти ца ње свих ни воа про фе си он ла них зва ња и њи хо -
вог усав рша ва ња.

Овим ак тив нос ти ма Са ве за је об ез беђена је важ на пре тпос тав ка да наша ра чу -
но во дстве на про фе си ја за узме мес то и углед у друш тву које јој по зна ча ју и при па да.
Усва ја њем овог (ре ви ди ра ног) стан дар да и но вих про гра ма про фе си о нал ног об ра зо -
ва ња и усав рша ва ња, ство ре ни су усло ви да су про фе си о нал не ра чу но вође, има о ци ис -
пра ва Са ве за, по ста ли, у про фе си о нал ном смис лу, рав ноп рав не са про фе си о нал ним
ра чу но вођама раз ви је них зе ма ља а ис пра ве сте че но код Са ве за се при зна ју на свим
кон ти нен ти ма, где наши чла но ви већ раде и пру жа ју про фе си о нал не услу ге.
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IFAC – Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа и уређење
ра чу но во дстве не про фе си је на глобалном нивоу

ЧЛАНСКА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ 
У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

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 пра ви ма и об а ве за ма про фе си о налних асо ци ја ци ја, ње них
чла ни це. У скла ду са По ве љом IFAC-а све про фе си о нал не ра чу но вође чла но ви на ци -
о нал них асо ци ја ци ја чла ни ца су у об а ве зи да ис пу не за хе ве у по гле ду сле дећих
члан ских об а ве за и то:

1. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

У циљу за шти те јав ног ин те ре са, не опход но је да све про фе си о нал не услу ге које
пру жа ју про фе си о нал не ра чу но вође буду пред мет про гра ма кон тро ле ква ли те та.
Пред виђено је врше ње кон тро ле ква ли те та на три ни воа: на ни воу де лат нос ти, на ни -
воу фир ме и на ни воу асо ци ја ци је чла ни це. Одбор IFAC-а, пу тем Ста во ва о члан ским
об а ве за ма, утврђује да асо ци ја ци је чла ни це сво јим про гра мом кон тро ле ква ли те та
рада и услу га про фе си о нал них ра чу но вођа ос мис ле и ре а ли зу ју об а ве зе кон тро ле
ква ли те та рада сво јих чла но ве–про фе си о нал них ра чу но вођа, који се за сни ва на ис пу -
ње њу за х те ва сад ржа них у IFAC-овом Етич ком Ко де ку за про фе си о нал не ра чу но вође
и Међуна род ном стан дар ду кон тро ле ква ли те та (ISQC).

У слу ча ју не дос та та ка и не ис пу ње ња кон тро ле ква ли те та рада асоцијација – чла -
ни ца IFAC-а тре ба да за хте ва од сво јих чла но ва да на под е сан на чин ко ри гу ју сво је
ак тив нос ти. Уко ли ко чла но ви и на кон ових пре по ру ка не ис пу ња ва ју про фе си о -
налне стан дар де, пра ва  и ре гу ла ти ве асоцијације, чла ни ца тре ба да пред узме одго -
ва ра јуће дис цип лин ске ак тив нос ти1.

2. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЕДУКАЦИЈЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА

У скла ду ми си јом IFAC-а, асо ци ја ци је чла ни це има ју пра во и об а ве зу да раде на
спро вођењу и им пле мен та ци ји свих међуна род них стан дар да еду ка ци је и усав рша -
ва ња про фе си о нал них ра чу но вођа и да на ци о нал не стан дар де и про гра ме еду ка ци -
је и усав рша ва ња про фе си о нал них ра чу но вођа и спе ци ја ли за ци ја2 усаг ла се са
одред ба ма Међуна род них стан дар да еду ка ци је IES 1-8.

3. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РЕВИЗИЈЕ

Асоцијације чла ни це има ју об а ве зу да ажур но пре во де и об јав љу ју Међуна -
род не стан дар де за ре ви зи ју. Такође, чла ни це тре ба да раде на дос лед ној при ме -
ни и по што ва њу Међуна род них стан дар да ре ви зи је. У окви ру ове члан ске об а ве -
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1) Пра вил ник о дис цип лин ској одго вор нос ти чла но ва об јав љен у Гла су ра чу но вођа бр. 27. стра на 166. до -
нео је Извршни одбор на сед ни ци одржа ној 28.1.2016.

2) На ци о нал ним ра чу но во дстве но-об ра зов ним стан дар дом уређено је сти ца ње про фе си о нал но-струч -
них зва ња и спе ци ја ли за ци ја



зе за хте ва се и адек ват на об ука и усав рша ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа у
об лас ти ре ви зи је. 

4. ЕТИЧКИ КОДЕКС 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

Асоцијације чла ни це мо ра ју да раде на усва ја њу и при ме ни IFAC-овог Етич ког
Ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође. У окви ру ових ак тив нос ти чла ни ца IFAC-а је
у об а ве зи да ре дов но ажу ри ра и об јав љу је пре во де Етич ког ко дек са за про фе си о -
нал не ра чу но вође и учи ни га дос туп ним свим сво јим чла но ви ма.

IFAC-ов Етич ки Ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође утврђује ми ни мум стан -
дар да по на ша ња и фун да мен тал не при нци пе рада које тре ба да по шту ју про фе си о -
нал не ра чу но вође. Ни јед ној чла ни ци нити њи хо вим чла но ви ма про фе си о нал ним
ра чу но вођама није доз во ље но да при ме њу ју мање стро ге стан дар де него што су
стад нар ди де фи ни са ни IFAC-овим Етич ким Ко дек сом. 

Асоцијације чла ни це тре ба ју да уста но ве сис тем и про це ду ре ис тра жи ва ња и
слу ча је ва крше ња Етич ког ко дек са и да пред узму одго ва ра јуће дис цип лин ске ак -
тив нос ти3 у так вим слу ча је ви ма.

5. МЕЂУНАРОДНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ
СТАНДАРДИ ЗА ЈАВНИ СЕКТОР

Асоци ја ци је чла ни це има ју пра во и об а ве зу да ажур но пре во де и об јав љу ју Међуна -
род не ра чу но во дстве не стан дар де за јав ни сек тор и раде на њи хо вој им пле мен та ци ји.
Такође асо ци ја ци је чла ни це тре ба да раде на при ме ни и по што ва њу Међуна род них стан -
дар да ре ви зи је. У окви ру ове члан ске об а ве зе за хте ва се од чла ни ца и адек ват на об ука ,
спе ци ја ли за ци ја и усав рша ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа-чланова који раде у јав -
ном сек то ру4. 

6. ИСТРАЖИВАЊЕ И ДИСЦИПЛИНОВАЊЕ

Асоцијације чла ни це мо ра ју да при ме не сис тем и про це ду ре ис тра жи ва ње и при -
ме не дис цип лин ских по сту па ка у вези слу ча је ва крше ња про фе си о нал них и етич -
ких стан дар да од стра не по је ди нач них чла но ва – про фе си о нал них ра чу но вођа. На -
ро чи то је важ но да се овим про це ду ра ма пред ви ди могућност губ ље ња пра ва
бав ље ња стру ком и пру жа ња про фе си о нал них услу га а у по себ ним слу ча је ви ма и
ис кљу чи ва ње из чла нства. Пос то ја ње овак вог сис те ма шти ти кли јен те и дру ге за -
ин те ре со ва не стра не и про фе си ја јав но де мо нстри ра за шти ту јав ног ин те ре са5 од
стра не про фе си о нал них асо ци ја ци ја чла ни ца IFAC-а.

7. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Асоцијације чла ни це тре ба ју да под рже рад Одбо ра за међуна род не ра чу но во -
дстве не стан дар де (IASB) тако што ће ажур но пре во ди ти и об јав љи ва ти уни фи ко ва -
на из да ња - Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из веш та ва ња. Такође чла ни це
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3) Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође, чла но ве Са ве за РР Срби је, об јав љен је у Гла су ра чу но -
вођа бр. 27. јула 2016.

4) Па раг ра фом 31.43 и 31.44 овог стан дар да уве ден је про грам спе ци ја ли за ци је про фе си о нал них ра чу -
но вођа у јав ном сек то ру

5) Дис цип лин ске мере, укљу чу јући и ис кљу че ње из чла нства, пред виђене су чл. 18 Пра вил ни ка (Глас
ра чу но вођа бр. 27, стр. 168)



тре ба да раде на при ме ни и по што ва њу Међуна род не стан дар де фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. У окви ру ове члан ске об а ве зе за хте ва се и адек ват на об ука и кон ти ну и -
ра но усав рша ва ње про фе си о нал них ра чу но вођа6 у об лас ти фи нан сиј ског из веш та -
ва ња у скла ду са пра ви ли ма Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа у функ ци ји
им пле мен та ци је Међуна род них стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња. У над леж -
нос ти је по фе си о нал них асо ци ја ци ја - чла ни ца да орга ни зу ју ефи ка сан над зор над
при ме ном МСФИ, пре гле да њем фи нан сиј ских из веш та ја, које сас тав ља ју про фе си -
о нал не ра чу но вође, у мери у ко јој су те ак тив нос ти укљу че не у оквир про гра ма
про фе си о нал не кон тро ле ква ли те та који је уста нов љен Ста вом 1 – Кон тро ла ква -
ли те та.

По ред опште при ме не Ста во ва о члан ским об а ве за ма, ис пу ње ност за хте ва де фи -
ни са них члан ским об а ве за ма се раз мат ра при ли ком оце њи ва ње усклађенос ти асо -
ци ја ци ја чла ни ца са међуна род ном про фе си о нал ном ре гу ла ти вом и прак сом. Испу -
ње ње на ве де них члан ских об а ве за је услов за међуна род но при зна ва ње ква ли фи ка -
ци ја про фе си о нал них ра чу но вођа чла но ва на ци о нал не про фе си о нал не асо ци ја ци -
је7. Сва ко одсту па ње асо ци ја ци ја чла ни ца мора да се оправ да и да да за до во ља ва јуће
об раз ло же ње за што се одсту пи ло од оства ре ња об а ве за, што може до вес ти до сус пен -
зи је или, чак, из ба ци ва ње из чла нства IFAC-а.
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6) Пра вил ник о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји об јав љен је у Гла су ра чу но вођа и чини сас тав ни део име ни ка
чла но ва-про фе си о нал них ра чу но вођа.

7) Сво ја члан ска пра ва и об а ве зе чла на IFAC-а, Са вез успеш но оства ру је, што се по тврђује при зна ва њем 
про фе си о нал но-струч них зва ња Са ве за ши ром све та.



Íà îñíîâó ÷ëàíà 26. ñòàâ 1. òà÷. 5) Ñòàòóòà Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà Ñðáè¼å
(áð. 26, îä 29.01.2010. ãîäèíå, îâåðåí è çàâåäåí ó Ðåãèñòðó óäðóæåœà ïîä áð. 0
000064 305370 ñà èçìåíàìà è äîïóíàìà – ïðå÷èø�åí òåêñò áð. 107 îä 23.06.2017.
îâåðåí è çàâåäåí ó Ðåãèñòðó óäðóæåœà ïîä áð. 0000264205814), à ñàãëàñíî ðåãèñ-
òðîâàíî¼ äåëàòíîñòè Ñàâåçà, Ñêóïøòèíà Ñàâåçà, ¼åäíîãëàñíî ¼å óñâî¼èëà Íàöèî-
íàëíè ðà÷óíîâîäñòâåíè îáðàçîâíè ñòàíäàðä ÐÎÑ 31 – Ïðîôåñèîíàëíî îáðàçîâàœå
è óñàâðøàâàœå ðà÷óíîâî�à, à ïðå÷èø�åí òåêñò1, ãëàñè:

ÐÎÑ 31
Íàöèîíàëíè

ðà÷óíîâîäñòâåíî - îáðàçîâíè ñòàíäàðä ÐÎÑ 31

ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀŒÅ
È ÓÑÀÂÐØÀÂÀŒÅ ÐÀ×ÓÍÎÂÎ€À

ÓÂÎÄ

31.00 Íàöèîíàëíè ðà÷óíîâîäñòâåíî îáðàçîâíè ñòàíäàðä ÐÎÑ-31 ¼å àêò ïðîôåñèîíàëíå
ðåãóëàòèâå êî¼èì ñå, ðàäè ïðóæàœà êîìïåòåíòíèõ ïðîôåñèîíàëíèõ óñëóãà, óðå�ó¼ó:

· óñëîâè çà ïðèñòóï ïðîãðàìó ñòèöàœà ïðîôåñèîíàëíèõ çâàœà ó ïîãëåäó íèâîà
îáðàçîâàœà è èñêóñòâà êàíäèäàòà è íà÷èíà îöåíå œèõîâå ïðîôåñèîíàëíî
ñòðó÷íå îñïîñîášåíîñòè,

· ïðîãðàì ñòèöàœà ïðîôåñèîíàëíèõ ñòðó÷íèõ çâàœà è óñïîñòàâšàœà îáàâåçå è
íà÷èíà îñòâàðèâàœà  êîíòèíóèðàíå ïðîôåñèîíàëíå åäóêàöè¼å è ðàçâî¼à,

· ïðîãðàì äîäàòíîã óñàâðøàâàœà çà óñëóãå ó ¼àâíî¼ ïðàêñè, ñòèöàœå ñïåöè¼à-
ëèñòè÷êèõ ïðîôåñèîíàëíèõ çâàœà ó ñêëàäó ñà ïðèíöèïîì ïðîôåñèîíàëíå
îñïîñîášåíîñòè è äóæíå ïàæœå,

· ïðîãðàì îäðæàâàœà ïðîôåñèîíàëíèõ çíàœà, âåøòèíà è ïðîôåñèîíàëíèõ
âðåäíîñòè, åòèêå è ñòàâîâà,

· ïîñâå�åí íàäçîð è ïðà�åœå ðàäà ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à ó ñêëàäó ñà ïðî-
ôåñèîíàëíèì, åòè÷êèì è òåõíè÷êèì ñòàíäàðäèìà,

· âî�åœå åâèäåíöè¼å î èçäàòèì ÷ëàíñêèì è ïðîôåñèîíàëíèì èñïðàâàìà è
âî�åœå ðåãèñòàðà ÷ëàíñòâà.

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÈ ÎÑÍÎÂ
(çàêîíñêà è ïðîôåñèîíàëíà ðåãóëàòèâà)

31.01 Ñòàíäàðä ¼å äîíåëà Ñêóïøòèíà Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà íà îñíîâó ¼àâ-
íèõ îâëàø�åœà èç ÷ëàíà 4, à ó âåçè ÷ëàíà 11. Çàêîíà î ðà÷óíîâîäñòâó („Ñëóæáåíè
ëèñò ÑÐ£“, áð. 18/93). Ñòàíäàðä ñå çàñíèâà è íà ÷ëàíó 66. Çàêîíà î ðà÷óíîâîäñòâó
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1)
£óãîñëîâåíñêè ðà÷óíîâîäñòâåíè ñòàíäàðä (£ÐÑ 31) óñâî¼èëà ¼å Ñêóïøòèíà Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâè-
çîðà äàíà 24.12.1993, à îäëóêà ¼å îá¼àâšåíà ó “Ñëóæáåíîì ëèñòó ÑÐ£”, áð. 88/93. Îäëóêà î èçìåíàìà è
äîïóíàìà è óòâð�èâàœó ïðå÷èø�åíîã òåêñòà ðåâèäèðàíîã ðà÷óíîâîäñòâåíîã ñòàíäàðäà £ÐÑ 31 îá-
¼àâšåíà ¼å ó “Ñëóæáåíîì ãëàñíèêó Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å”, áð. 85/2003. îä 28. àâãóñòà 2003. ãîäèíå. Ñêóï-
øòèíà Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà Ñðáè¼å óñâî¼èëà ¼å èçìåíå è äîïóíå ñòàíäàðäà 11.03.2005.
êàäà ¼å ïðîìåœåí è íàçèâ îâîã ñòàíäàðäà ó ÐÎÑ 31, ïðå÷èø�åí òåêñò îá¼àâšåí ¼å ó „Ãëàñó ðà÷óíî-
âî�à“ áð. 6. Ñêóïøòèíå Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà Ñðáè¼å óñâî¼èëà ¼å èçìåíå è äîïóíå ñòàíäàðäà
12.02.2008. ãîäèíå, à ïðå÷èø�åí òåêñò îá¼àâšåí ¼å ó „Ãëàñó ðà÷óíîâî�à“ áð. 14. Ó îâà¼ ïðå÷èø�åíè
òåêñò èíêîðïîðèðàíå ñó è èçìåíå è äîïóíå îä 07.07.2014. („Ãëàñó ðà÷óíîâî�à“, áð. 30), êàî è èçìåíå
è äîïóíå îä 11.02.2022. ãîäèíå.
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(„Ñëóæáåíè ëèñò ÑÐ£“, áð. 46/96), ÷ë. 2. ñòàâ 3, ÷ë. 3. ñòàâ. 1. àëèíå¼å 3. äî 6, ÷ë. 21. è 32.
Çàêîíà î ðà÷óíîâîäñòâó è ðåâèçè¼è („Ñëóæáåíè ëèñò ÑÐ£“, áð. 71/02) è ÷ë. 2, 16. è 73.
Çàêîíà î ðà÷óíîâîäñòâó è ðåâèçè¼è („Ñëóæáåíè ãëàñíèê ÐÑ“, áð. 46/06), Óðåäáè î áó-
Ÿåòñêîì ðà÷óíîâîäñòâó („Ñëóæáåíè ãëàñíèê ÐÑ“, áð. 125/03 è 12/06) è Ñòàòóòó
Ìå�óíàðîäíå ôåäåðàöè¼å ðà÷óíîâî�à (IFAC).

31.02 Ñòàíäàðä ¼å äîíåò ñõîäíî ðåãèñòðîâàíèì äåëàòíîñòèìà Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à
è ðåâèçîðà Ñðáè¼å êîä íàäëåæíîã ðåãèñòðàöèîíîã îðãàíà, è òî:

· èñòðàæèâàœà è åêñïåðèìåíòàëíè ðàçâî¼ ó äðóøòâåíèì íàóêàìà - ðàçâî¼ è ïðîìî-
âèñàœå ïðîôåñèîíàëíèõ è åòè÷êèõ ñòàíäàðäà;

· ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíèõ çâàœà ðà÷óíîâî�à, îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à è
îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à-îâëàø�åíè ðåâèçîð è ñòèöàœå çâàœà ñïåöè¼àëèñ-
òà èç ïàðàãðàôà 31.43;

· îðãàíèçàöè¼à êîíòèíóèðàíå åäóêàöè¼å, ñàâåòîâàœà, ñåìèíàðà, ñèìîïîçè¼óìà,
ìå�óíàðîäíèõ êîíãðåñà è îñòàëèõ îáëèêà íàó÷íî-ñòðó÷íîã óñàâðøàâàœà;

· èçðàäà è îá¼àâšèâàœå ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íå ëèòåðàòóðå ïî ïðîãðàìó çà
ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíèõ ñòðó÷íèõ çâàœà è óñàâðøàâàœà ñïåöè¼àëèñòà çà ïî-
¼åäèíå îáëàñòè.

31.03 Ñòàíäàðä ñå çàñíèâà íà Îêâèðó çà ìå�óíàðîäíà îáðàçîâíà ñàîïøòåœà è Óâî-
äó ó ìå�óíàðîäíå ñòàíäàðäå åäóêàöè¼å. Óñêëà�åí ¼å ñà Ìå�óíàðîäíèì ñòàíäàðäèìà
åäóêàöè¼å çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å (IFAC International education standards for
professional accountants-IES 1-8) è ðåëåâàíòíèì IFAC-îâèì ñìåðíèöàìà è ñàîïøòå-
œèìà. Ïðîãðàì îáðàçîâàœà ¼å óñàãëàøåí ñà ïðîãðàìîì Association of Chartered
Certified Accountants (ÀÑÑÀ), The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
(CIPFA), Institute of Internal Auditors (IIA), Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA) è Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

31.04 Ñòàíäàðä óâàæàâà îñíîâíå ïðèíöèïå ïðîôåñèîíàëíå îñïîñîášåíîñòè è
äóæíå ïàæœå óòâð�åíå ïàðàãðàôèìà 130.1 äî 130.6. IFAC-îâîã Åòè÷êîã êîäåêñà çà
ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å.

À. ÑÒÀÍÄÀÐÄ ÓÐÅ€Ó£Å

31.10 Îâèì ñòàíäàðäîì ñå óðå�ó¼å ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî îáðàçîâàœå è îñïîñîá-
šàâàœå ðà÷óíîâî�à çà ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíèõ çâàœà, çíàœà, âåøòèíà, âðåäíîñ-
òè, åòèêà è ñòàâîâà çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìàœå è ñàñòàâ-
šàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à çà ïðèâðåäíà äðóøòâà, áàíêå è äðóãå ôèíàíñè¼ñêå
îðãàíèçàöè¼å, íåïðîôèòíå îðãàíèçàöè¼å, áóŸåòñêå êîðèñíèêå, ïðåäóçåòíèêå è äðó-
ãà ïðàâíà ëèöà (ó äàšåì òåêñòó: åíòèòåòè). Ïðîôåñèîíàëíà ñòðó÷íà çíàœà ñó âåçàíà
çà òåìå êî¼å ÷èíå ïðåäìåò ðà÷óíîâîäñòâà, ôèíàíñè¼à, èíòåðíå è åêñòåðíå ðåâèçè¼å è
êîíòðîëå è ñëè÷íèõ çíàœà, çàòèì îðãàíèçàöèîíèõ è ïîñëîâíèõ çíàœà, êàî è çíàœà
èç èíôîðìàöèîíèõ òåõíîëîãè¼à. Ïðîôåñèîíëíå âåøòèíå ïîâåçàíå ñó ñà èíòåëåêòó-
àëíèì, ñòðó÷íèì è ôèíêöèîíàëíèì, ëè÷íèì, ìå�óšóäñêèì è êîìóíèêàöèîíèì,
îðãàíèçàöèîíèì è ïîñëîâíî ìåíàŸåðñêèì âåøòèíàìà êî¼å ñó ïîòðåáíå äà áè ñå ïðè-
ìåðåíî è åôèêàñíî ïðèìåíèëà ïðîôåñèîíàëíà ñòðó÷íà çíàœà. Ïðîôåñèîíàëíå
âðåäíîñòè, åòèêà è ñòàâîâè îçíà÷àâà¼ó ïðîôåñèîíàëíè îäíîñ ïðåìà êîìïåòåíöè¼à-
ìà, åòè÷êîì ïîíàøàœó, âëàäàœó, óñàâðøàâàœó è ó÷åœó, êàî è ¼àâíîì èíòåðñó.

31.11 Ñòàíäàðä ñå îäíîñè è íà îñïîñîášàâàœå ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à çà ðàä
ó ¼àâíî¼ ïðàêñè êî¼à, ó îêâèðó ïðèâðåäíîã äðóøòâà è ïðåäóçåòíèêà èëè íà äðóãè çà-
êîíîì äîçâîšåíè íà÷èí ïðóæà¼ó óñëóãå ðà÷óíîâîäñòâà è ðåâèçè¼å è îáàâšà¼ó ïîñëî-
âå âî�åœà ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìå è ñàñòàâšàœà ôèíàíñè¼ñêèõ è äðóãèõ èçâåø-
òà¼à çà åíòèòåòå êîðèñíèêå óñëóãà ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à.



31.12 Ñòàíäàðäîì ñå óðå�ó¼å è îñïîñîášàâàœå ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à çà ñà-
ìîñòàëíî îáàâšàœå ïîñëîâà è ïðóæàœà óñëóãà ðåâèçè¼å, óñëóãà ôîðåíçèêå è êîí-
òðîëå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à, ôèíàíñè¼ñêèõ âåøòà÷åœà, èíòåðíå ðåâèçè¼å è êîí-
òðîëå, ïîðåñêîã ñàâåòîâàœà, ïðîöåíå âðåäíîñòè èìîâèíå è êàïèòàëà è äðóãèõ êîí-
ñóëòàíòñêèõ óñëóãà.

31.13 Ñòàíäàðäîì ñå óðå�ó¼å è îñïîñîášàâàœå ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à êî¼è
âðøå çàêîíñêó è ïðîôåñèîíàëíó êîíòðîëó è íàäçîð ìàòåðè¼àëíî-ôèíàíñè¼ñêîã ïî-
ñëîâàœà åíòèòåòà, êî¼è âîäå ïîñëîâíå êœèãå ó ñêëàäó ñà ïðîôåñèîíàëíîì ðåãóëàòè-
âîì, çàêîíîì è äðóãèì ïðîïèñèìà è àêòèìà äîíåòèì íà îñíîâó ïðîïèñà.

31.14 Ñòàíäàðäîì ñå óðå�ó¼å è äîäàòíî ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî óñàâðøàâàœå
ëèöà çà ïðîôåñèîíàëíó êîíòðîëó è íàäçîð íàä ðàäîì ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à
ó ¼àâíî¼ ïðàêñè.

31.15 Ñòàíäàðä ñå îäíîñè è íà ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî óñàâðøàâàœå ðà÷óíîâî�à -
ñïåöè¼àëèñòà çà îíå ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å êî¼è ïîñåäó¼ó èçðàçèòó êîìïåòåí-
òíîñò ó îáëàñòèìà ïîâåçàíèì ñà œèõîâèì ðàäîì, øòî ñå óðå�ó¼å çàêîíñêîì, ïðîôå-
ñèîíàëíîì è èíòåðíîì ðåãóëàòèâîì.

Á. ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ-ÑÒÐÓ×ÍÀ ÇÂÀŒÀ

31.16 Ïîòðåáíà ïðîôåñèîíàëíà îñïîñîášåíîñò ëèöà çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïî-
ñëîâíèõ êœèãà è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à òðåáà äà îäãîâàðà çàõòåâèìà
îáèìà è ñëîæåíîñòè ïîñëîâà ó ðà÷óíîâîäñòâó åíòèòåòà ó ðåàëíîì è ¼àâíîì ñåêòîðó.
Ó ñêëàäó ñà òèì çàõòåâèìà, îâèì ñòàíäàðäîì ñå îäðå�ó¼ó íèâîè ïðîôåñèîíàëíå
ñòðó÷íå îñïîñîášåíîñòè ëèöà çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìó è
ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à, îäíîñíî ïðóæàœà óñëóãà ðà÷óíîâîäñòâà è ðå-
âèçè¼å ó ¼àâíî¼ ïðàêñè, îáàâšàœå ïîñëîâà êîíòðîëå è íàäçîðà, êîíñàëòèíãà, ïðîöå-
íå âðåäíîñòè èìîâèíå è êàïèòàëà, ôîðåíçèêå è ñïðå÷àâàœà ïðàœà íîâöà, åêîíîì-
ñêî-ôèíàíñè¼ñêîã âåøòà÷åœà è äðóãèõ ïðîôåñèîíàëíèõ óñëóãà, êî¼èìà îäãîâàðà¼ó
ñëåäå�è íèâîè ïðîôåñèîíàëíèõ çâàœà:

1. Ðà÷óíîâî�à – Ð×

2. Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à – ÎÐ

3. Îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à – îâëàø�åíè ðåâèçîð – Î£Ð

31.17 Åíòèòåò ó çàâèñíîñòè îä íèâîà, îáèìà è ñëîæåíîñòè ïîñëîâà ó ñâîì ðà÷óíî-
âîäñòâó, èíòåðíîì ðåãóëàòèâîì ïðîïèñó¼å êîì íèâîó ïðîôåñèîíàëíå îñïîñîášå-
íîñòè ìîæå äà ïîâåðè âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåø-
òà¼à, êàî è îáàâšàœå èíòåðíå è åêñòåðíå ðåâèçè¼å, êîíòðîëå è íàäçîðà, ïðîöåíó
âðåäíîñòè èìîâèíå è êàïèòàëà, åêîíîìñêî-ôèíàíñè¼ñêîã âåøòà÷åœà, èñòðàãà êðè-
ìèíàëíèõ ðàäœè, ñïðå÷àâàœà ïðàœà íîâöà è äðóãèõ ïîñëîâà è óñëóãà êî¼å çàõòåâà
åêñòåðíà è èíòåðíà ðåãóëàòèâà.

31.18 Ñàâåç ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà Ñðáè¼å (ó äàšåì òåêñòó: Ñàâåç) ó ñêëàäó ñà àê-
òèìà âîäè è àæóðèðà ðåãèñòàð – Èìåíèê ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à è èçäàòèõ èñ-
ïðàâà, âðøè íàäçîð è êîíòðîëó ðàäà ïðîôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à ó ñêëàäó ñà
Ìå�óíàðîäíèì ñòàíäàðäîì êîíòðîëå êâàëèòåòà è IFAC–îâèì Åòè÷êèì êîäåêñîì çà
ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å è ó ñêëàäó ñà òèì ïðåäóçèìà îäðå�åíå àêòèâíîñòè.

1. Ðà÷óíîâî�à – Ð×

31.19 Ðà÷óíîâî�à ¼å ëèöå êî¼å ïîñåäó¼å ïðîôåñèîíàëíà çíàœà, âåøòèíå, âðåäíîñ-
òè, åòèêó è ñòàâîâå çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìó è ñàñòàâšà-
œå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à êàî è ïðóæàœå äðóãèõ ðà÷óíîâîäñòâåíèõ è êîíñàëòèíã
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óñëóãà åíòèòåòèìà ñà ìàœèì îáèìîì è ñëîæåíîø�ó ïîñëîâà. Ïðîôåñèîíàëíî
ñòðó÷íî çâàœå “ðà÷óíîâî�à” ñòè÷å êàíäèäàò êî¼è:

1) Èìà çàâðøåíó ñðåäœó øêîëó,

2) Èìà íà¼ìàœå òðè ãîäèíå ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà íà ïîñëîâèìà ðà÷óíîâîäñòâà; è

3) Ïîëîæè èñïèòå èç ñëåäå�èõ ïðåäìåòà:

1.1. Åâèäåíòèðàœå ôèíàíñè¼ñêèõ òðàíñàêöè¼à

1.2. Èíôîðìàöè¼å çà ìåíàŸìåíò êîíòðîëó

1.3. Ïðèïðåìà ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à

1.4. Ðà÷óíîâîäñòâî òðîøêîâà

1.5. Ñïðîâî�åœå ðåâèçîðñêèõ ïðîöåäóðà

1.6. Ïîðåñêè ñèñòåì

1.7. Óïðàâšàœå êàäðîâèìà è ñèñòåìèìà

1.8. Ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à

1.9. Ïëàíèðàœå, êîíòðîëà è ìåíàŸìåíò ïåðôîðìàíñè

Ïîëàãàœå èñïèòà èç ïðåäìåòà 1.8. Ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à óñëîâ-
šåíî ¼å ïðåòõîäíî ïîëîæåíèì èñïèòîì èç ïðåäìåòà 1.1. Åâèäåíòèðàœå ôèíàíñè¼-
ñêèõ òðàíñàêöè¼à è 1.3. Ïðèïðåìà ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à.

Ïîëàãàœå èñïèòà èç ïðåäìåòà 1.9. Ïëàíèðàœå, êîíòðîëà è ìåíàŸìåíò ïåðôîð-
ìàíñè óñëîâšåíî ¼å ïðåòõîäíî ïîëîæåíèì èñïèòîì èç ïðåäìåòà 1.2. Èíôîðìàöè¼å
çà ìåíàŸìåíò êîíòðîëó è 1.4. Ðà÷óíîâîäñòâî òðîøêîâà.

Êàíäèäàò çà çâàœå ðà÷óíîâî�à êî¼è èìà ìàœå ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà íà ïîñëîâè-
ìà ðà÷óíîâîäñòâà îä ïðåäâè�åíîã ìîæå ïîëàãàòè èñïèòå çà ñòèöàœå ïðîôåñèîíàë-
íîã çâàœà, à èñïðàâå çà ñòðó÷íî ïðîôåñèîíàëíî çâàœå äîáè¼à òåê êàäà ñòåêíå òðè
ãîäèíå ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà.

31.20 Ïðîôåñèîíàëíà çíàœà, âåøòèíå, âðåäíîñòè, åòèêà è ñòàâîâè ðà÷óíîâî�à çà
ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìàœå è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ
èçâåøòà¼à ïîäðàçóìåâà¼ó:

1. Çíàœà î:

– çàêîíñêî¼, ïðîôåñèîíàëíî¼ è èíòåðíî¼ ðåãóëàòèâè;

– ôóíêöè¼è ðà÷óíîâîäñòâà è ðåâèçè¼å;

– óïðàâšà÷êîì ðà÷óíîâîäñòâó;

– ðà÷óíîâîäñòâåíîì èíôîðìàöèîíîì ñèñòåìó;

– ìå�óíàðîäíèì ðà÷óíîâîäñòâåíèì ñòàíäàðäèìà/ìå�óíàðîäíèì ñòàíäàð-
äèìà ôèíàíñè¼ñêîã èçâåøòàâàœà (IAS - International Accounting Stan-
dards/IFRS - International Financial Reporting Standards), ìå�óíàðîäíèì
ñòàíäàðäîì ôèíàíñè¼ñêîã èçâåøòàâàœà çà ìàëå è ñðåäœå åíòèòåòå (IFRS
for SME - International Financial Reporting Standards sized entities) è ìå�óíà-
ðîäíèì ðà÷óíîâîäñòâåíèì ñòàíäàðäèìà çà ¼àâíè ñåêòîð (IPSAS - Interna-
tional Public Sector Accounting Standards);

– ïîðåñêîì ñèñòåìó è ïðèìåíè ïðîïèñà î ïîðåçèìà è äðóãèì ¼àâíèì
ïðèõîäèìà;

– ôèíàíñèðàœó ïîñëîâíèõ àêòèâíîñòè; è

– ôèíàíñè¼ñêîì èçâåøòàâàœó ðàçëè÷èòèõ îáëèêà îðãàíèçîâàœà.

2. Âåøòèíå çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìàœå è ñàñòàâšàœå
ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à êî¼å ïîäðàçóìåâà:

– ïðèçíàâàœå è îäìåðàâàœå ïîçèöè¼à ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à ó ñêëàäó ñà
îäãîâàðà¼ó�èì ðåãóëàòèâàìà;
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– êðåèðàœå è ðàöèîíàëíî îðãàíèçîâàœå òîêîâà ðà÷óíîâîäñòâåíèõ äîêóìå-
íàòà ïîñëîâíå öåëèíå ó ñêëàäó ñà îäãîâàðà¼ó�îì ðà÷óíîâîäñòâåíîì
ðåãóëàòèâîì;

– îðãàíèçàöè¼ó âî�åœà ãëàâíå êœèãå, äíåâíèêà è ïîìî�íèõ êœèãà ó ñêëàäó ñà
îäãîâàðà¼ó�èì ðà÷óíîâîäñòâåíèì ðåãóëàòèâàìà ¼àâíîã è ðåàëíîã ñåêòîðà;

– ñàñòàâšàœå àíàëèòè÷êîã êîíòíîã ïëàíà ïîñëîâíå öåëèíå;

– îðãàíèçàöè¼à è ðåàëèçàöè¼à ðà÷óíîâîäñòâåíèõ ïðîöåäóðà;

– ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à çà ïîòðåáå èíòåðíèõ êîðèñíèêà;

– ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ è äðóãèõ èçâåøòà¼à ó ñêëàäó ñà îäãîâàðà¼ó�èì
ðåãóëàòèâàìà çà åêñòåðíå è èíòåðíå êîðèñíèêå.

3. Ïðîôåñèîíàëíå âðåäíîñòè, åòèêó è ñòàâîâå çà ïðîôåñèîíàëíî ïîíàøàœå
ïðèìåðåíî äàòîì çâàœó ó ñêëàäó ñà IFAC–îâèì Åòè÷êèì êîäåêñîì çà ïðîôåñè-
îíàëíå ðà÷óíîâî�å.

31.21 Îöåíà îñïîñîášåíîñòè ëèöà çà ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà
“ðà÷óíîâî�à” óòâð�ó¼å ñå íà èñïèòó.

2. Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à – ÎÐ

31.22 Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à ¼å ëèöå êî¼å ïîñåäó¼å ïðîôåñèîíàëíà çíàœà, âåøòèíå,
âðåäíîñòè, åòèêó è ñòàâîâå çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìàœå è
ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à, èçâåøòà¼à èíòåðíå ðåâèçè¼å è êîíòðîëå, ïðîöå-
íå èìîâèíå è êàïèòàëà è åêîíîìñêî-ôèíàíñè¼ñêîã âåøòà÷åœà, îáàâšàœå ïîñëîâà
èíòåðíå è åêñòåðíå ðåâèçè¼å è êîíòðîëå êàî è ïðóæàœå ðà÷óíîâîäñòâåíèõ, ïîðåñêèõ
è äðóãèõ êîíñàëòèíã óñëóãà. Ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî çâàœå “îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à”
ñòè÷å êàíäèäàò êî¼è:

1. Èìà:

à) çàâðøåí ôàêóëòåò è íà¼ìàœå òðè ãîäèíå ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà íà ïî-
ñëîâèìà ðà÷óíîâîäñòâà; èëè

á) çàâðøåíó âèñîêó ñòðóêîâíó øêîëó ó òðîãîäèøœåì òðà¼àœó è íà¼ìàœå
÷åòèðè ãîäèíà ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà íà ïîñëîâèìà ðà÷óíîâîäñòâà; èëè

â) çàâðøåíó âèøó øêîëó ó äâîãîäèøœåì òðà¼àœó è íà¼ìàœå ïåò ãîäèíà
ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà íà ïîñëîâèìà ðà÷óíîâîäñòâà; èëè

ã) ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “ñàìîñòàëíè ðà÷óíîâî�à” è íà¼ìàœå òðè ãîäèíå
ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà ó òîì çâàœó; èëè

ä) ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “ðà÷óíîâî�à” è íà¼ìàœå òðè ãîäèíå ïðàêòè÷íîã
èñêóñòâà ó òîì çâàœó;

2. Ïîëîæè èñïèòå èç ñëåäå�èõ ïðåäìåòà:

2.1. Ïðèïðåìàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à

2.2. Ôèíàíñè¼ñêå èíôîðìàöè¼å çà ìåíàŸìåíò

2.3. Óïðàâšàœå êàäðîâèìà

2.4. Èíôîðìàöèîíè ñèñòåìè

2.5. Êîðïîðàòèâíî è ïîñëîâíî ïðàâî

2.6. Ïîðåñêè ñèñòåì

2.7. Ôèíàíñè¼ñêè ìåíàŸìåíò è êîíòðîëà

2.8. Ôèíàíñè¼ñêî èçâåøòàâàœå

2.9. Ðåâèçè¼à è èíòåðíà êîíòðîëà

Ïîëàãàœå èñïèòà èç ïðåäìåòà 2.7. Ôèíàíñè¼ñêè ìåíàŸìåíò è êîíòðîëà óñëîâšå-
íî ¼å ïðåòõîäíî ïîëîæåíèì èñïèòîì èç ïðåäìåòà 2.2. Ôèíàíñè¼ñêå èíôîðìàöè¼å çà
ìåíàŸìåíò.
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Ïîëàãàœå èñïèòà èç ïðåäìåòà 2.8. Ôèíàíñè¼ñêî èçâåøòàâàœå óñëîâšåíî ¼å ïðå-
òõîäíî ïîëîæåíèì èñïèòîì èç ïðåäìåòà 2.1. Ïðèïðåìàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à.

Êàíäèäàò çà çâàœå „îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à“, êî¼è èìà ìàœå ïðàêòè÷íîã èñêóñ-
òâà íà ïîñëîâèìà ðà÷óíîâîäñòâà îä ïðåäâè�åíîã, ìîæå ïîëàãàòè èñïèòå çà ñòèöàœå
ïðîôåñèîíàëíîã çâàœà, ñ òèì äà ñòè÷å ïðîôåñèîíàëíî çâàœå òåê êàäà ó ïîòïóíîñòè
èñïóíè óñëîâ ó ïîãëåäó òðà¼àœà ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà.

31.23 Ïîðåä çíàœà, âåøòèíà, âðåäíîñòè, åòèêå è ñòàâîâà, êàî è èñêóñòàâà íàâåäå-
íèõ ó ïàðàãðàôó 31.20, “îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à” òðåáà äà ïîñåäó¼å è:

1. Çíàœà î:

– îïøòî¼ åêîíîìñêî¼ òåîðè¼è;

– ìå�óíàðîäíîì ôèíàíñè¼ñêîì èçâåøòàâàœó;

– êîìïàðàòèâíèì åêîíîìñêèì è ðà÷óíîâîäñòâåíèì ñèñòåìèìà;

– ìå�óíàðîäíèì è íàöèîíàëíèì ðà÷óíîâîäñòâåíèì ñòàíäàðäèìà;

– íà÷åëèìà îðãàíèçàöè¼å ðà÷óíîâîäñòâà çà ðàçëè÷èòå îáëèêå ïîñëîâíèõ
öåëèíà;

– îðãàíèçàöè¼è ðà÷óíîâîäñòâà è ðà÷óíîâîäñòâåíèì ïîëèòèêàìà;

– óïðàâšà÷êîì ðà÷óíîâîäñòâó è èíòåðíîì èçâåøòàâàœó;

– äîíîøåœó ïîñëîâíèõ îäëóêà;

– ìå�óíàðîäíèì ñòàíäàðäèìà ðåâèçè¼å (ÌÑÐ);

– ïðîöåäóðè ïðèïðåìå è èçðàäå èçâåøòà¼à î ðåâèçè¼è;

– êîðïîðàòèâíèì ôèíàíñè¼àìà;

– òåîðè¼è è ïîëèòèöè ñòðóêòóðå êàïèòàëà;

– âðåäíîñòè àêöè¼à è äðóãèõ õàðòè¼à îä âðåäíîñòè;

– ïîðòôîëèî òåîðè¼è è ìîäåëèìà ïðîöåíå êàïèòàëà;

– êîìïàðàòèâíèì ïîðåñêèì ñèñòåìèìà;

– îáëèãàöèîíîì è òðãîâà÷êîì ïðàâó;

– ôèíàíñè¼ñêèì òðæèøòèìà.

2. Âåøòèíå çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼-
ñêèõ èçâåøòà¼à êî¼å ïîäðàçóìåâà¼ó:

– ñàñòàâšàœå ïî¼åäèíà÷íèõ è êîíñîëèäîâàíèõ ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à;

– óñêëà�èâàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à ñà àêòóåëíèì ïðîïèñèìà è
IAS/IFRS, IFRS for SME è IPSAS;

– ïðèìåíà ìåòîäà ïðîöåíå âðåäíîñòè èìîâèíå è êàïèòàëà;

– àíàëèçà ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à ó ñêëàäó ñà IAS/IFRS, IFRS for SME è
IPSAS;

– îáàâšàœå èíòåðíå è åêñòåðíå ðåâèçè¼å êîíòðîëå è íàäçîðà;

– èçðàäà ïëàíñêèõ ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à;

– èçðàäà ïðåäëîãà çà óëàãàœå êàïèòàëà;

– ïðóæàœà óñëóãà ó ¼àâíî¼ ïðàêñè;

– îðãàíèçîâàœó èíòåðíèõ êîíòðîëà è ðåâèçè¼å.

3. Ïðîôåñèîíàëíå âðåäíîñòè, åòèêó è ñòàâîâå çà ïðîôåñèîíëíî ïîíàøàœå ïðè-
ìåðåíî îâîì çâàœó, ó ñêëàäó ñà IFAC–îâèì Åòè÷êèì êîäåêñîì çà ïðîôåñèî-
íàëíå ðà÷óíîâî�å.

31.24 Îöåíà îñïîñîášåíîñòè çà ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “îâ-
ëàø�åíè ðà÷óíîâî�à” óòâð�ó¼å ñå íà èñïèòó.
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3. Îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à - îâëàø�åíè ðåâèçîð – Î£Ð

31.25 Îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à ¼å ëèöå êî¼å ïîñåäó¼å íà¼âèøè íèâî ïðîôåñèî-
íàëíèõ çíàœà, âåøòèíà, âðåäíîñòè, åòèêå è ñòàâîâà çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâ-
íèõ êœèãà, ïðèïðåìàœå è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à ñëîæåíèõ ïîñëîâ-
íèõ ñèñòåìà è îðãàíèçàöè¼ó êîíòðîëå è íàäçîðà, ó ðåàëíîì è ¼àâíîì ñåêòîðó, êàî è çà
ïðóæàœå äðóãèõ ðà÷óíîâîäñòâåíèõ, ôèíàíñè¼ñêèõ, ðåâèçîðñêèõ è äðóãèõ êîíñàë-
òèíã óñëóãà ó ¼àâíî¼ ïðàêñè è êîîðäèíàöè¼å òèìñêîã ðàäà. Ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî
çâàœå “îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à” ñòè÷å “îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à” êî¼è:

1. Èìà çàâðøåí ôàêóëòåò åêîíîìñêîã ñìåðà;

2. Èìà ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à” è íà¼ìàœå òðè ãîäèíå
ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà ó òîì çâàœó;

3. Ïîëîæè èñïèòå èç ñëåäå�èõ ïðåäìåòà:

3.1. Óñëóãå ðåâèçè¼å è óâåðàâàœà,

3.2. ÌåíàŸìåíò ïåðôîðìàíñè,

3.3. Ñòðàòåøêî ïîñëîâíî ïëàíèðàœå è ðàçâî¼,

3.4. Ñëîæåíî êîðïîðàòèâíî èçâåøòàâàœå,

3.5. Ñòðàòåøêè ôèíàíñè¼ñêè ìåíàŸìåíò.

31.26 Ïîðåä ïðîôåñèîíëàíèõ çíàœà, âåøòèíà, âðåäíîñòè, åòèêå è ñòàâîâà íàâåäå-
íèõ ó ïàðàãðàôó 31.23 “îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à”, òðåáà äà ïîñåäó¼å è:

1. Çíàœà î:

– îðãàíèçàöè¼è ïðîöåñà ðà÷óíîâîäñòâà, ðåâèçè¼å, êîíòðîëå è íàäçîðà;

– êîíòðîëè êâàëèòåòà, óêšó÷ó¼ó�è óâèä ó öåëèíó ïðîöåñà ðåâèçè¼å è
êîíòðîëå;

– íàäçîðó íàä îáàâšàœåì ïîñëîâà ðåâèçîðñêîã òèìà;

– êîîðäèíèñàœó òèìñêèõ àêòèâíîñòè êîä äîíîøåœà ñòðàòåøêèõ îäëóêà;

– îäíîñó èçìå�ó ôèíàíñè¼ñêèõ è íåôèíàíñè¼ñêèõ ïîêàçàòåšà ïîñëîâíîã
óñïåõà;

– òåõíèêàìà ïðîöåíå ìåíàŸìåíòà ó âåçè ñà óòâð�èâàœåì òðîøêîâà, öåíà,
îáèìà ïðîèçâîäœå è ðåêëàìíå ñòðàòåãè¼å;

– òåõíèêàìà óòâð�èâàœà áóŸåòà çà ïîòðåáå ìåíàŸìåíòà ó öèšó êîíòðîëå
ïîñëîâà;

– ãëàâíèì êîíöåïòèìà è èäå¼àìà ó òåîðè¼è è ïðàêñè ñòðàòåøêîã
óïðàâšàœà;

– óòèöà¼ó ðà÷óíîâîäñòâåíèõ ñòàíäàðäà íà ñàäðæà¼ ôèíàíñè¼ñêèõ èíôîðìà-
öè¼à;

– óòèöà¼ó ïîñëîâíèõ îäëóêà íà ôèíàíñè¼ñêå èçâåøòà¼å;

– òåõíèêàìà óïðàâšàœà ðèçèêîì;

– ôóíêöèîíèñàœó òðæèøòà õàðòè¼à îä âðåäíîñòè;

– àêòóàðñêèì òåõíèêàìà è èçâåøòà¼èìà;

– îðãàíèçàöè¼è è ôóíêöèîíèñàœó èíòåðíå êîíòðîëå è ðåâèçè¼å;

– îðãàíèçàöè¼è è ïðóæàœó óñëóãà ó ¼àâíî¼ ïðàêñè;

– ôèíàíñè¼ñêîì è ðåâèçîðñêîì èçâåøòàâàœó.

2. Âåøòèíå çà ñàìîñòàëíî ïðóæàœå ðà÷óíîâîäñòâåíèõ óñëóãà ó ¼àâíî¼ ïðàêñè
êî¼å ïîäðàçóìåâà¼ó:

– âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à ñâèõ îá-
ëèêà ïîñëîâàœà;

– îáàâšàœå è êîîðäèíàöè¼à èíòåðíå è åêñòåðíå êîíòðîëå è íàäçîðà;
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– âðøåœå è êîîðäèíàöè¼à åêñòåðíå ðåâèçè¼å è ñàñòàâšàœå èçâåøòà¼à
ðåâèçè¼å;

– îðãàíèçîâàœå òèìñêèõ ïîñëîâà åêñòåðíå è èíòåðíå ðåâèçè¼å, êîíòðîëå è
íàäçîðà;

– ïðèïðåìó è àíàëèçó èíôîðìàöè¼à çà ìåíàŸìåíò;

– ïðîöåíó ñòðàòåøêèõ óñïåøíîñòè ïîñëîâàœà ïðåäëîã îäãîâàðà¼ó�èõ ìåðà
çà œèõîâî ïîáîšøàœå;

– óñâà¼àœå îäãîâàðà¼ó�å ñòðàòåãè¼å çàñíîâàíå íà öèšåâèìà è æåšåíîì ôè-
íàíñè¼ñêîì ïîëîæà¼ó ïðåäóçå�à, àêî è ïðåäâè�àœå œåíîã óòèöà¼à íà îðãà-
íèçàöèîíó ñòðóêòóðó è àêòèâíîñòè;

– èçðàäà ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à çà ñëîæåíå ïîñëîâíå ñèñòåìå è ñèòóàöè¼å;

– àíàëèçó ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à è îáðàçëîæåœà çà ðàçëè÷èòå ãðóïå
êîðèñíèêà;

– ïðèïðåìó è àíàëèçó èíôîðìàöè¼à çà äîíîøåœå ôèíàíñè¼ñêèõ îäëóêà;

– àíàëèçà çíà÷à¼à ðàçëè÷èòèõ èçâîðà ôèíàíñèðàœà ïðè äîíîøåœó îäëóêà;

– àíàëèçà è îöåíà ôèíàíñè¼ñêèõ èíôîðìàöè¼à, êî¼å ñå îäíîñå íà ïðîøëå è
áóäó�å óñëîâå ïîñëîâàœà;

– ïðóæàœå îñòàëèõ îáëèêà óñëóãà ó ¼àâíî¼ ïðàêñè.

3. Ïðîôåñèîíàëíå âðåäíîñòè, åòèêó è ñòàâîâå çà ïðîôåñèîíàëíî ïîíàøàœå
ïðèìåðåíî îâîì çâàœó ó ñêëàäó ñà IFAC–îâèì Åòè÷êèì êîäåêñîì çà ïðîôåñè-
îíàëíå ðà÷óíîâî�å.

31.27 Îöåíà ïðîôåñèîíàëíå îñïîñîášåíîñòè çà ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷-
íîã çâàœà “îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à” óòâð�ó¼å ñå íà èñïèòó.

Â. ÎÑËÎÁÀ€ÀŒÅ ÎÄ ÏÎËÀÃÀŒÀ ÈÑÏÈÒÀ

31.28 Êàíäèäàòè çà ñòèöàœå îäãîâàðà¼ó�åã ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà, íà
ëè÷íè çàõòåâ, à íà îñíîâó îäëóêå êîìèñè¼å (óç óâåðåœå î ïîëîæåíèì èñïèòèìà è íà-
ñòàâíèì ïðîãðàìèìà, îäíîñíî óç äîäàòàê äèïëîìå è ñèëàáóñà îäãîâàðà¼ó�å øêîëå
îäíîñíî ôàêóëòåòà) ìîãó äà áóäó îñëîáî�åíè ïîëàãàœà îäðå�åíèõ èñïèòà êî¼å ñó
ïîëîæèëè ó òîêó ðåäîâíèõ (îñíîâíèõ) ñòóäè¼à.

Êàíäèäàòè çà ñòèöàœå îäãîâàðà¼ó�åã ïðîôåñèîíàëíîã çâàœà, íà ëè÷íè çàõòåâ, óç
óâåðåœå î ïîëîæåíèì èñïèòèìà è íàñòàâíèì ïðîãðàìèìà, îäíîñíî óç äîäàòàê äèï-
ëîìå è ñèëàáóñà îäãîâàðà¼ó�åã ôàêóëòåòà, ìîãó äà áóäó îñëîáî�åíè ïîëàãàœà
îäðå�åíèõ èñïèòà, êî¼å ñó ïîëîæèëè ó òîêó ïîñòäèïëîìñêèõ ìàñòåð è äîêòîðñêèõ
ñòóäè¼à ñà èçðàçèòèì åëåìåíòèìà ïðàêòè÷íå ïðèìåíå ðà÷óíîâîäñòâà, øòî çàõòåâà-
¼ó IES ñòàíäàðäè îä ðåäîâíîã ðà÷óíîâîäñòâåíîã îáðàçîâàœà, î ÷åìó îäëóêó äîíîñè
íàäëåæíà Êîìèñè¼à, êî¼à �å öåíèòè è óñëîâå è ó ïîãëåäó ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà.

31.29 Ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à, ÷ëàí Ñàâåçà êî¼è ¼å ïî ðà÷óíîâîäñòâåíîì îáðà-
çîâíîì ñòàíäàðäó ÐÎÑ 31, ñòåêàî ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “ðà÷óíîâî�à” îñëîáà�à ñå
îáàâåçå ïîëàãàœà èñïèòà – ïðåäìåòà 2.1, 2.2, 2.3. è 2.6 çà ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíîã
ñòðó÷íîã çâàœà “îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à”.

31.30 Ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à ÷ëàí Ñàâåçà íîñèëàö ïðîôåñèîíàëíîã çâàœà
“ñàìîñòàëíè ðà÷óíîâî�à”, ñòå÷åíîã ïî ðà÷óíîâîäñòâåíîì îáðàçîâíîì ñòàíäàðäó
ÐÎÑ 31, îñëîáî�à ñå îáàâåçå ïîëàãàœà èñïèòà èç ïðåäìåòà 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. è 2.6. çà
ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à”

31.31 Ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å êî¼è æåëå äà ïðèñòóïå ó ðåãèñòðîâàíî ÷ëàíñòâî
Ñàâåçà, à íèñó ñòåêëè ïðîôåñèîíàëíî çâàœå ïî ÐÎÑ 31 ìîãó äà ïîäíåñó çàõòåâ è äà
áóäó îñëîáî�åíè ïîëàãàœà èñïèòà èç ïî¼åäèíèõ ïðåäìåòà çà ñòèöàœå îäãîâàðà¼ó�åã
ïðîôåñèîíàëíîã çâàœà ïî îâîì ñòàíäàðäó, ó öåëèíè èëè äåëèìè÷íî, ó çàâèñíîñòè
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îä ñàäðæèíå ïðîãðàìà è èñïèòà êî¼å ñó ïîëàãàëå êîä äðóãèõ ïðîôåñèîíàëíèõ îðãà-
íèçàöè¼à, î ÷åìó îäëóêó äîíîñè íàäëåæíà êîìèñè¼à, íà îñíîâó çàõòåâà è ïðèëîæå-
íèõ èñïðàâà èëè íà îñíîâó áèëàòåðàëíèõ ñïîðàçóìà ñà Ñàâåçîì ÐÐ Ñðáè¼å.

Ã. ÓÒÂÐ€ÈÂÀŒÅ ÎÑÏÎÑÎÁŠÅÍÎÑÒÈ ÇÀ
ÑÒÈÖÀŒÅ ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÈÕ ÑÒÐÓ×ÍÈÕ ÇÂÀŒÀ

31.32 Ïîñåäîâàœå ïðîôåñèîíàëíèõ çíàœà, âåøòèíà, ïðîôåñèîíàëíèõ âðåäíîñòè,
åòèêå è ñòàâîâà çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ
èçâåøòà¼à, èçâåøòà¼à âåøòà÷åœà è ïðîöåíå âðåäíîñòè èìîâèíå è êàïèòàëà, èíòåð-
íó è åêñòåðíó ðåâèçè¼ó è êîíòðîëó ôèíàíñè¼ñêèõ è äðóãèõ èçâåøòà¼à è ïðóæàœà
óñëóãà ó ¼àâíî¼ ïðàêñè çà ñâà ïðîôåñèîíàëíà ñòðó÷íà çâàœà è ñïåöè¼àëèçàöè¼å èç ïà-
ðàãðàôà 31.43. ïðåäâè�åíà îâèì ñòàíäàðäîì, êàíäèäàòè ïîòâð�ó¼ó íà èñïèòèìà
êî¼å ïîëàæó ïðåä èñïèòíîì êîìèñè¼îì, ïî ïðîãðàìó îâîã ñòàíäàðäà è äðóãèì àêòè-
ìà Ñàâåçà. Ó òîêó ñòèöàœà ïðîôåñèîíàëíîã çâàœà êàíäèäàò ¼å äóæàí äà ñå äåòàšíî
óïîçíà è ïîíàøà ó ñêëàäó ñà àêòèìà ïðîôåñèîíàëíå ðåãóëàòèâå è IFAC–îâèì Åòè÷-
êèì êîäåêñîì çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å.

Êàíäèäàòè êî¼è óñïåøíî ïîëîæå ïðîãðàìîì ïðåäâè�åíå èñïèòå ñòè÷ó îäãîâàðà-
¼ó�å ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî çâàœå è ñòàòóñ ïðîôåñèîíàëíîã ðà÷óíîâî�å ðåãèñòðî-
âàíîã ÷ëàíà Ñàâåçà èëè ñïåöè¼àëèñòå çà îäðå�åíå îáàëñòè, îäíîñíî ñâà ïðàâà è îáà-
âåçå óòâð�åíå îâèì ñòàíäàðäîì è ñòàòóòîì Ñàâåçà.

Ä. ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÅ ÈÑÏÐÀÂÅ È ŒÈÕÎÂÎ ÊÎÐÈØ�ÅŒÅ

1. ×ëàíñêà êàðòà

31.33 Ïðîôåñèîíàëíà ÷ëàíñêà êàðòà ¼å èñïðàâà êî¼à ñå, íàêîí ïîòïèñèâàœà ñâå÷à-
íå èç¼àâå, óðó÷ó¼å êàíäèäàòó ðåãèñòðîâàíîì ÷ëàíó Ñàâåçà íàêîí ïîëîæåíèõ èñïèòà
ïðåäâè�åíèõ ïðîãðàìîì çà ñòèöàœå îäðå�åíîã ïðîôåñèîíàëíîã çâàœà. Ïîðåä èìå-
íà è ïðåçèìåíà ÷ëàíà, êàî è £ÌÁÃ ó ïðîôåñèîíàëíó ÷ëàíñêó êàðòó óïèñó¼å ñå è ñòå÷å-
íî ïðîôåñèîíàëíî çâàœå, à ó êœèãó ìàòè÷íå åâèäåíöè¼å è ïîäàöè î èçäàòèì ëèöåí-
öàìà î îäðæàâàœó ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íå îñïîñîášåíîñòè, èçðå÷åíèì ìåðàìà èëè
îãðàíè÷åœèìà è ñë. Ñòàòóñ ðåãèñòðîâàíîã ïóíîïðàâíîã ÷ëàíà Ñàâåçà ïðîôåñèîíàë-
íè ðà÷óíîâî�à ñòè÷å óïèñîì ó ðåãèñòàð, Èìåíèê ïðîôåñèîíàëíèõ (ëèöåíöèðàíèõ)
ðà÷óíîâî�à êî¼è ñå ãîäèøœå àæóðèðà.

Áëèæè îïèñ, ôîðìó è ñàäðæèíó ïðîôåñèîíàëíå ÷ëàíñêå êàðòå, óòâð�ó¼å íàäëåæ-
íè îðãàí ó ñêëàäó ñà Ñòàòóòîì Ñàâåçà, êàî è íà÷èí âî�åœà ðåãèñòðà – Èìåíèêà ïðî-
ôåñèîíàëíèõ ðà÷óíîâî�à.

2. Ñåðòèôèêàò

31.34 Ïðîôåñèîíàëíîì ðà÷óíîâî�è, êî¼è ¼å ïîëîæèî ïðîãðàìîì ïðåäâè�åíå èñ-
ïèòå è ñòåêàî ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî çâàœå “ðà÷óíîâî�à”, Ñàâåç èçäà¼å ïðîôåñèî-
íàëíó èñïðàâó – ñåðòèôèêàò êî¼èì ñå äîêàçó¼å ïðîôåñèîíàëíà îñïîñîášåíîñò
óòâð�åíà íà äàí ïîëàãàœà èñïèòà (ïàðàãðàô 31.21).

31.35 Ïðîôåñèîíàëíîì ðà÷óíîâî�è, êî¼è ¼å ïîëîæèî ïðîãðàìîì ïðåäâè�åíå èñïè-
òå è ñòåêàî ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî çâàœå “îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à”, Ñàâåç èçäà¼å
ïðîôåñèîíàëíó èñïðàâó – ñåðòèôèêàò, êî¼èì ñå äîêàçó¼å ïðîôåñèîíàëíà îñïîñîá-
šåíîñò óòâð�åíà íà äàí ïîëàãàœà èñïèòà (ïàðàãðàô 31.24).
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31.36 Îâëàø�åíîì ðà÷óíîâî�è, êî¼è ¼å ïîëîæèî ïðîãðàìîì ïðåäâè�åíå èñïèòå è
ñòåêàî ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî çâàœå “îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à”, Ñàâåç èçäà¼å
ïðîôåñèîíàëíó èñïðàâó – ñåðòèôèêàò, êî¼èì ñå äîêàçó¼å ïðîôåñèîíàëíà îñïîñîá-
šåíîñò íà äàí ïîëàãàœà èñïèòà (ïàðàãðàô 31.27).

3. Ñâå÷àíà èç¼àâà

31.37 Ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à íàêîí èñïóœåœà óñëîâà èç îâîã ñòàíäàðäà è
ñòèöàœà îäðå�åíîã íèâîà ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà ïîòïèñó¼å àêò - ñâå÷àíó
èç¼àâó ïðèëèêîì ïðåóçèìàœà ñåðòèôèêàòà. ×ëàí ïðîôåñèîíàëíå àêòèâíîñòè íà-
ñòàâšà äà îñòâàðó¼å ó Ñàâåçó, ó ñêëàäó ñà çàêîíîì, Ñòàòóòîì Ñàâåçà, IFAC–îâèì Åòè÷-
êèì êîäåêñîì çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å è ïàðàãðàôîì 31.41 îâîã ñòàíäàðäà.

Òåêñò ñâå÷àíå èç¼àâå ïðîôåñèîíàëíîã ðà÷óíîâî�å ãëàñè: “Èç¼àâšó¼åì äà ïðèõâà-
òàì ïðàâà è îáàâåçå ïðîôåñèîíàëíîã ðà÷óíîâî�å è äà �ó ïðîôåñèîíàëíå èñïðàâå ÷ëà-
íà Ñàâåçà êîðèñòèòè ó ñêëàäó ñà àêòèìà Ñàâåçà, ïðîïèñèìà è ñòàíäàðäèìà ñòðóêå è
ïðèäðæàâàòè ñå IFAC-îâîã Åòè÷êîã êîäåêñà çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å è äà �ó íà
òà¼ íà÷èí ÷óâàòè óãëåä ðà÷óíîâîäñòâåíå ïðîôåñè¼å. Êàî ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à,
÷ëàí Ñàâåçà, ïðèõâàòàì äà ìè ñå, óêîëèêî ó ñâîì ðàäó è ïîíàøàœó íå áóäåì ïîøòîâàî
îäðåäáå îâå ñâå÷àíå èç¼àâå, ïðîôåñèîíàëíå èñïðàâå Ñàâåçà ñòàâèòè âàí ñíàãå, à ëè-
öåíöà î ïðîôåñèîíàëíî¼ îñïîñîášåíîñòè îäóçìå.”

4. Ëèöåíöà î ïðîôåñèîíàëíî¼ îñïîñîášåíîñòè

31.38 Ó ñêëàäó ñà Åòè÷êèì êîäåêñîì çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å è Ìå�óíàðîä-
íèì ñòàíäàðäèìà åäóêàöè¼å (IES 7) Ìå�óíàðîäíå ôåäåðàöè¼å ðà÷óíîâî�à – IFAC, à
ñàãëàñíî äàòî¼ ñâå÷àíî¼ èç¼àâè, ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à, ÷ëàí Ñàâåçà è Ìå�óíà-
ðîäíå ôåäåðàöè¼å ðà÷óíîâî�à – IFAC ¼å äóæàí äà ñå êîíòèíóèðàíî ïðîôåñèîíàëíî
ñòðó÷íî óñàâðøàâà, ïî ïðîãðàìó Ñàâåçà (ïàðàãðàô 31.41.), íà îñíîâó ÷åãà ìó ñå, ñàã-
ëàñíî àêòèìà Ñàâåçà, èçäà¼å ãîäèøœà ëèöåíöà î ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî¼ îñïîñîá-
šåíîñòè.

Ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à óç ïîòïèñ ôèíàíñè¼ñêîã è äðóãîã èçâåøòà¼à íàâîäè
áðî¼ Ëèöåíöå î ïðîôåñèîíàëíî¼ ñòðó÷íî¼ îñïîñîášåíîñòè, îäíîñíî ëèöåíöå ñïåöè-
¼àëèñòå çà ïî¼åäèíå îáëàñòè èç ïàðàãðàôà 31.43.

Ïðîôåñèîíàëíå èñïðàâå Ñàâåçà âàæå�å ñó óç ïîñåäîâàœå ãîäèøœå ëèöåíöå î
ïðîôåñèîíàëíîõ îñïîñîášåíîñòè.

5. Ïðèçíàâàœå è íîñòðèôèêàöè¼à

31.39 Ñàâåç, ó ñêëàäó ñà ñâî¼èì àêòèìà, ãëîáàëíèì ÷ëàíñêèì îáàâåçàìà è áèëàòå-
ðàëíèì ñïîðàçóìèìà âðøè ïðèçíàâàœå, îäíîñíî íîñòðèôèêàöè¼ó ïðîôåñèîíàëíèõ
èñïðàâà ëèöèìà, êî¼à èìà¼ó îäãîâàðà¼ó�å ïðîôåñèîíàëíî çâàœå è æåëå äà ïðèñòóïå
ó ÷ëàíñòâî Ñàâåçà, à êî¼à ñó îäðå�åíî ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî çâàœå ñòåêëà ó èíîñ-
òðàíñòâó, îäíîñíî êîä äðóãèõ ïðîôåñèîíàëíèõ àñîöè¼àöè¼à.

€. ÎÁ£ÀØŒÅŒÀ

31.40 Èçðàçè êîðèø�åíè ó îâîì ñòàíäàðäó èìà¼ó ñëåäå�à çíà÷åœà:2

Ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à ¼å ëèöå êî¼å ïîñåäó¼å çíàœà, âåøòèíå, âåðåäíîñòè è
ñòàâîâå, îäíîñíî êî¼å ¼å íîñèëàö îäãîâàðà¼ó�åã íèâîà ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã

17

2)
Çà øèðà òóìà÷åœà ïî¼ìîâà êîðèñòèòè äåôèíèöè¼å èç IFAC-îâîã Åòè÷êîã êîäåêñà çà ïðîôåñèîíàëíå
ðà÷óíîâî�å è IFAC-îâèõ Ìå�óíàðîäíèõ ñòàíäàðäà åäóêàöè¼å.



çâàœà è êî¼å ¼å ÷ëàí ïðîôåñèîíëíå îðãàíèçàöè¼å Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà
Ñðáè¼å è Ìå�óíàðîäíå ôåäåðàöè¼å ðà÷óíîâî�à (IFAC). Ñâàêè ÷ëàí Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à
è ðåâèçîðà Ñðáè¼å ¼å è ÷ëàí Ìå�óíàðîäíå ôåäåðàöè¼å ðà÷óíîâî�à (IFAC) è èìàëàö ¼å
âàæå�å ëèöåíöå î ïðîôåñèîíàëíî¼ îñïîñîášåíîñòè ó ñêëàäó ñà IFAC-îâèì Åòè÷êèì
êîäåêñîì çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å.

Èìàëàö âàæå�å ëèöåíöå î ïðîôåñèîíàëíî¼ ñòðó÷íî¼ îñïîñîášåíîñòè ¼å ïðîôåñè-
îíàëíè ðà÷óíîâî�à êî¼è èñïóœàâà “îñòàëå óñëîâå”, êî¼å åíòèòåòè äåôèíèøó èíòåð-
íîì ðåãóëàòèâîì, óêšó÷ó¼ó�è è íèâî ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà êî¼å ñå çàõòå-
âà çà îäãîâîðíà ëèöà çà âî�åœà ïîñëîâíèõ êœèãà è ñàñòàâšàœà ôèíàíñè¼ñêèõ èç-
âåøòà¼à è äðóãèõ èçâåøòà¼à, ó çàâèñíîñòè îä îáèìà è ñëîæåíîñòè ïîâåðåíèõ ïîñëî-
âà èëè ïðóæàœà óñëóãà.

Ïðîôåñèîíàëíî-ñòðó÷íà îñïîñîášåíîñò çà ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ
êœèãà, ïðèïðåìó è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à ïîäðàçóìåâà äà ïðîôåñè-
îíàëíè ðà÷óíîâî�à èìà îäãîâàðà¼ó�ó øêîëñêó ñïðåìó, ïîëîæåíå èñïèòå çà ñòèöàœå
îäãîâàðà¼ó�åã ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà, ïðàêòè÷íî ïðîôåñèîíàëíî èñêóñ-
òâî, èçãðà�åíå âðåäíîñòè è ñòàâîâå, êàî è ôîðìèðàíî åòè÷êî ïîíàøàœå ïðè îáàâ-
šàœó ïîñëîâà âî�åœà ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìàœà è ñàñòàâšàœà ôèíàíñè¼ñêèõ,
ðåâèçîðñêèõ è äðóãèõ èçâåøòà¼à, è îñòâàðåíó êîíòèíóèðàíó åäóêàöè¼ó ó ñêëàäó ñà
îâèì ñòàíäàðäîì è IFAC-îâèì Åòè÷êèì êîäåêñîì çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å,
øòî ñå äîêàçó¼å âàæå�îì ëèöåíöîì î ïðîôåñèîíàëíî¼ îñïîñîášåíîñòè.

Ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à ó ¼àâíî¼ ïðàêñè ó îêâèðó ïðèâðåäíîã äðóøòâà è
ïðåäóçåòíèêà êî¼è ïðóæà óñëóãå âî�åœà ïîñëîâíèõ êœèãà è ñàñòàâšàœà ôè-
íàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à, ¼å îäãîâîðíî ëèöå, çàïîñëåíî êîä ïðóæàîöà óñëóãà, íîñèëàö
îäãîâàðà¼ó�åã ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà è èìàëàö âàæå�å ëèöåíöå î ïðîôå-
ñèîíàëíî¼ îñïîñîášåíîñòè ó ñêëàäó ñà îâèì ñòàíäàðäîì è IFAC-îâèì Åòè÷êèì êî-
äåêñîì çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å, ÷èìå ñå èñïóœàâà¼ó “îñòàëè óñëîâè” êî¼å åí-
òèòåòè êîðèñíèöè óñëóãà êàî è ïðóæàîöè óñëóãà, äåôèíèøó èíòåðíîì ðåãóëàòè-
âîì, óêšó÷ó¼ó�è è îäðå�èâàœå îäãîâàðà¼ó�åã íèâîà ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâà-
œà êî¼å ñå çàõòåâà çà îäãîâîðíà ëèöà çà âî�åœà ïîñëîâíèõ êœèãà è ñàñòàâšàœà ôè-
íàíñè¼ñêèõ èçâåøòà¼à åíòèòåòà êîðèñíèêà óñëóãà, ó çàâèñíîñòè îä îáèìà è ñëîæå-
íîñòè ïîâåðåíèõ ïîñëîâà.

Ïðîôåñèîíàëíå óñëóãå ñó óñëóãå ó êî¼èìà ñå çàõòåâà çíàœå è âåøòèíå èç ðà÷óíî-
âîäñòâà, ðåâèçè¼å, ôèíàíñè¼à è ñëè÷íèõ äèñöèïëèíà, çàòèì èç ïîñëîâíèõ è îðãàíè-
çàöèîíèõ äèñöèïëèíà, êàî è èç èíôîðìàöèîíèõ ñèñòåìà è òåõíîëîãè¼à. Óñëóãå ñå
ìîðà¼ó îáàâšàòè ó ñêëàäó ñà èçãðà�åíèì ïðîôåñèîíàëíèì âðåäíîñòèìà, åòèêîì è
ñòàâîâèìà, à ó ñêëàäó ñà ïðîôåñèîíàëíèì, åòè÷êèì è òåõíè÷êèì ñòàíäàðäèìà. Îíå
óêšó÷ó¼å óñëóãå ðà÷óíîâîäñòâà, èíòåðíå è åêñòåðíå ðåâèçè¼å è ïîðåçà, êàî è óñëóãå
ôîðåíçèêå, ïðîöåíå âðåäíîñòè èìîâèíå è êàïèòàëà è ñïåöè¼àëèñòà ðàçëè÷èòèõ îá-
ëàñòè êîíñàëòèíãà èç  îïøòåã è  ôèíàíñè¼ñêîã ìåíàŸìåíòà.

Ñàìîñòàëíî âî�åœå ïîñëîâíèõ êœèãà, ïðèïðåìó è ñàñòàâšàœå ôèíàíñè¼-
ñêèõ èçâåøòà¼à ïîäðàçóìåâà äà ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à êàî íåçàâèñíî ïðîôå-
ñèîíàëíî ñòðó÷íî ëèöå ïîñåäó¼å ïðîôåñèîíàëíà ñòðó÷íà çíàœà, âåøòèíå, ïðîôåñè-
îíàëíå âðåäíîñòè, åòèêó è ñòàâîâå äà ïîòïóíî íåïðèñòðàñíî, íåçàâèñíî è îá¼åêòèâ-
íî ìîæå äà âîäè ïîñëîâíå êœèãå, ïðèïðåìà è ñàñòàâšà ôèíàíñè¼ñêå èçâåøòà¼å è èç-
âåøòà¼å èíòåðíå è åêñòåðíå ðåâèçè¼å è êîíòðîëå íà îñíîâó îïøòåïðèõâà�åíèõ ðà-
÷óíîâîäñòâåíèõ è åòè÷êèõ ñòàíäàðäà è çàêîíñêèõ ïðîïèñà.

Ôèíàíñè¼ñêè èçâåøòà¼è ñó äîêóìåíòà ðàçëè÷èòèõ åêîíîìñêèõ è äðóãèõ åíòè-
òåòà, ÷è¼à ¼å ñàäðæèíà ïðåäâè�åíà ïðîôåñèîíàëíîì è èíòåðíîì ðåãóëàòèâîì è
óñêëà�åíà ñà çàêîíñêèì ïðîïèñèìà, à çà ÷è¼è êâàëèòåò ñó îäãîâîðíè óïðàâà, ìåíàŸ-
ìåíò åíòèòåòà è ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à êî¼è èõ ¼å ïðèïðåìèî è ñàñòàâèî ó
ñêëàäó ñà âàæå�èì ðåãóëàòèâàìà.
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Å. ÊÎÍÒÈÍÓÈÐÀÍÀ ÅÄÓÊÀÖÈ£À

31.41 Ó öèšó êîíòèíóèðàíîã óñàâðøàâàœà ïðîôåñèîíàëíèõ çíàœà, âåøòèíà,
âðåäíîñòè, åòèêå è ñòàâîâà èç ïàðàãðàôà 31.20, 31.23, 31.26 è 31.43 ïðîôåñèîíàëíè
ðà÷óíîâî�à ðåãèñòðîâàíè ÷ëàí èìà ïðàâî è îáàâåçó ãîäèøœåã êîíòèíóèðàíîã óñàâ-
ðøàâàœà, ñàãëàñíî IFAC–îâîì Åòè÷êîì êîäåêñó çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å, ïà-
ðàãðàô 130.1-130.6, Ñòàòóòó Ñàâåçà, IFAC–îâîì Ìå�óíàðîäíîì ñòàíäàðäó åäóêàöè¼å
çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å (IES) 7 – “Êîíòèíóèðàíî ïðîôåñèîíàëíî óñàâðøàâà-
œå”. Îáàâåçà êîíòèíóèðàíå åäóêàöè¼å îñòâàðó¼å ñå ïðà�åœåì ïðîôåñèîíàëíå ñòðó÷-
íå ëèòåðàòóðå è ðàçíèõ ñåìèíàðà è äðóãèõ îáëèêà åäóêàöè¼à, íà îñíîâó ÷åãà ñå
îñòâàðó¼å ïîòðåáàí áðî¼à ïîåíà ãîäèøœå èëè ó òîêó òðè ãîäèíå, ñàãëàñíî ïîñåáíîì
àêòó – Ïðàâèëíèêó î êîíòèíóèðàíî¼ åäóêàöè¼è ðåãèñòðîâàíèõ ÷ëàíîâà Ñàâåçà, øòî
ñå äîêàçó¼å åâèäåíöè¼îì ó Èìåíèêó ïðîôåñèîíàëíèõ (ëèöåíöèðàíèõ) ðà÷óíîâî�à,
êî¼è ñå îá¼àâšó¼å ñâàêå ãîäèíå ó “Ãëàñó ðà÷óíîâî�à” è ðåäîâíî àæóðèðà, îäíîñíî äî-
êàçó¼å èçäàòîì ãîäèøœîì ëèöåíöîì î ïðîôåñèîíàëíî¼ îñïîñîášåíîñòè, êî¼à ñå èç-
äà¼å ÷ëàíó, à êî¼îì ñå ïîòâð�ó¼å âàæíîñò èñïðàâà Ñàâåçà è äîêàçó¼å îäðæàâàœå ïðî-
ôåñèîíàëíå ñòðó÷íå îñïîñîášåíîñòè.

31.42 Ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à êî¼è íå îñòâàðè êîíòèíóèðàíó åäóêàöè¼ó, èç ïà-
ðàãðàôà 31.41. îâîã ñòàíäàðäà, ó ïîòðåáíîì áðî¼ó ïîåíà çà òðè ãîäèíå íå ñìàòðà ñå
çà ïðîôåñèîíàëíî îñïîñîášåíî ëèöå ó ñêëàäó ñà ïàðàãðàôèìà 100.5 è 130.1 äî 130.6
IFAC-îâîã Åòè÷êîã êîäåêñà çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å. Òà¼ ÷ëàí èìà îáàâåçó ïî-
ëàãàœà ïîñåáíîã èñïèòà ïî ïðîãðàìó êî¼è óòâð�ó¼å è ñïðîâîäè Öåíòðàëíà èñïèòíà
êîìèñè¼à, óêîëèêî æåëè ïîíîâî ñòàòóñ ðåãèñòðîâàíîã ÷ëàíà Ñàâåçà.

Àêî ïðîôåñèîíàëíè ðà÷óíîâî�à íå ïîëîæè èñïèò, ïðåäâè�åí ïðâèì ñòàâîì îâîã
ïàðàãðàôà, áðèøå ñå èç åâèäåíöè¼å, îäíîñíî Èìåíèêà ïðîôåñèîíàëíèõ ëèöåíöèðà-
íèõ ðà÷óíîâî�à è ãóáè, ó ñìèñëó äàòå ñâå÷àíå èç¼àâå, ïðàâà ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷-
íîã ðà÷óíîâî�å.

Æ. ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ ÑÏÅÖÈ£ÀËÈÑÒÈ×ÊÎ ÓÑÀÂÐØÀÂÀŒÅ

31.43 Ñàâåç �å ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íèì ðà÷óíîâî�àìà, óç ïîòðåáíó ïðîâåðó çíà-
œà, èçäàâàòè ñïåöè¼àëèñòè÷êå ñåðòèôèêàòå, ëèöåíöå èëè óâåðåœà êî¼èì ñå ïî-
òâð�ó¼å äà îíè ïîñåäó¼ó èçðàçèòó êîìïåòåíòíîñò ó îáëàñòè ïîâåçàíèì ñà œèõîâèì
ðàäîì, çà ñëåäå�à ñïåöè¼àëèñòè÷êà ïðîôåñèîíàëíà çâàœà - ñïåöè¼àëèñòà:

· Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à ¼àâíîã ñåêòîðà,

· Óïðàâšà÷êè ðà÷óíîâî�à,

· Ôîðåíçè÷êè ðà÷óíîâî�à,

· Èíòåðíè ðåâèçîð,

· Îâëàø�åíè ïðîöåíèòåš,

· Ïîðåñêè ñàâåòíèê,

31.44 Èçäàâàœå ñåðòèôèêàòà, ëèöåíöè è óâåðåœà âðøè�å ñå ïîä ñëåäå�èì óñëîâèìà:

· èñïóœåíè óñëîâè ïðåäâè�åíè ïðîãðàìîì çà îäðå�åíî ñïåöè¼àëèñòè÷êî óñàâ-
ðøàâàœå,

· èñïóœåíè  óñëîâè èç ïàðàãðàôà 31.41, è

· ïîñåäîâàœå ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íîã çâàœà è èñêóñòâà èç íàâåäåíèõ îáëàñòè
ó òðà¼àœó îä íà¼ìàœå òðè ãîäèíå, àêî îâèì ñòàíäàðäîì íè¼å äðóãà÷è¼å
îäðå�åíî.

Çâàœå „îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à ¼àâíîã ñåêòîðà“ ìîæå ñòå�è „îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à“
êî¼è èñïóœàâà óñëîâå èç ïàðàãðàôà 31.41 îâîã ñòàíäàðäà è ïîëîæè äâà èñïèòà, ïðå-
ìà ïðîãðàìó çà îâî ñïåöè¼àëèñòè÷êî çâàœå, è òî:
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· £àâíå ôèíàíñè¼å;

· Ôèíàñè¼ñêî èçâåøòàâàœå ó ¼àâíîì ñåêòîðó.

Èçóçåòíî, îáàâåçó ïîëàãàœà èñïèòà èç ñòàâà 2. îâîã ïàðàãðàôà, íå�å èìàòè ïðîôåñèî-
íàëíè ðà÷óíîâî�à êî¼è èñïóœàâà óñëîâå èç ñòàâà 2. ïàðàãðàôà 31.51. îâîã ñòàíäàðäà.

31.45 Óñëîâ çà ñòèöàœå ñïåöè¼àëèñòè÷êèõ çâàœà ¼å çàâðøåí ïîñåáàí ñïåöè¼àëèñ-
òè÷êè ïðîãðàì ó ñêëàäó ñà âðñòîì ïðóæàœà ïðîôåñèîíàëíå óñëóãå, åäóêàöè¼à è èíî-
âàöè¼à çíàœà. Ïîñåáíå èñïðàâå ñïåöè¼àëèñòà Ñàâåç èçäà¼å ó÷åñíèöèìà íàêîí ðåàëè-
çàöè¼å ñïåöè¼àëèñòè÷êèõ ñåìèíàðà è ñàâåòîâàœà, à êî¼è ñå îðãàíèçó¼ó ïîñåáíî èëè ó
îêâèðó êîíòèíóèðàíå åäóêàöè¼å.

Ç. ÏÐÅËÀÇÍÅ ÎÄÐÅÄÁÅ

31.46 ×ëàíîâè Ñàâåçà – íîñèîöè ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “Ðà÷óíîâî�à”,
êî¼è ñó äî äàíà ñòóïàœà íà ñíàãó îâîã ðåâèäèðàíîã ñòàíäàðäà (ÐÎÑ 31) ñòåêëè ïî £ÐÑ
31 ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “Ðà÷óíîâî�à”, çàäðæàâà¼ó ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “Ðà÷óíî-
âî�à” óêîëèêî îñòâàðó¼ó êîíòèíóèðàíî óñàâðøàâàœå ó ñêëàäó ñà ïðàãðàôîì 31.41
îâîã ñòàíäàðäà.

31.47 ×ëàíîâè Ñàâåçà – íîñèîöè ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “Ñàìîñòàëíè ðà-
÷óíîâî�à”, êî¼è ñó äî äàíà ñòóïàœà íà ñíàãó ðåâèäèðàíîã ñòàíäàðäà (ÐÎÑ 31) ñòåêëè
ïî £ÐÑ 31 ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “Ñàìîñòàëíè ðà÷óíîâî�à”, çàäðæàâà¼ó ïðîôåñèî-
íàëíî çâàœå “Ñàìîñòàëíè ðà÷óíîâî�à” óêîëèêî îñòâàðó¼ó êîíòèíóèðàíî óñàâðøà-
âàœå ó ñêëàäó ñà ïðàãðàôîì 31.41 îâîã ñòàíäàðäà.

31.48 ×ëàíîâè Ñàâåçà – íîñèîöè ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “Îâëàø�åíè ðà-
÷óíîâî�à”, êî¼è ñó äî äàíà ñòóïàœà íà ñíàãó ðåâèäèðàíîã ñòàíäàðäà (ÐÎÑ 31) ñòåêëè
ïî £ÐÑ 31 ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à” èëè “Ðåâèçîð”, ïî ïðîãðàìó
Ñàâåçíå âëàäå, çàäðæàâà¼ó ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à” óêîëèêî
îñòâàðó¼ó êîíòèíóèðàíî óñàâðøàâàœå ó ñêëàäó ñà ïðàãðàôîì 31.41 îâîã ñòàíäàðäà.

31.49 ×ëàíîâè Ñàâåçà – íîñèîöè ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “Îâëàø�åíè ðå-
âèçîð”, êî¼è ïîñëîâå ðåâèçè¼å îáàâšà¼ó ïðîôåñèîíàëíî, à êî¼è ñó äî äàíà ñòóïàœà íà
ñíàãó ðåâèäèðàíîã ñòàíäàðäà (ÐÎÑ 31) ñòåêëè ïî £ÐÑ 31 ïðîôåñèîíàëíî çâàœå
“Îâëàø�åíè ðåâèçîð”, íà ëè÷íè çàõòåâ ñòè÷ó ïðîôåñèîíàëíî çâàœå “Îâëàø�åíè
¼àâíè ðà÷óíîâî�à”.

31.50 ×ëàíîâè Ñàâåçà êî¼èìà ¼å, êîä Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà £óãîñëàâè¼å,
ïðèçíàòî ñòðó÷íî çâàœå ïî ÷ëàíó 72. Çàêîíà î ðà÷óíîâîäñòâó (“Ñëóæáåíè ëèñò ÑÐ£”,
áð. 46/96) èëè ñó ñòåêëè çâàœå êîä Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà £óãîñëàâè¼å, çà-
äðæàâà¼ó, ïðèçíàòî îäíîñíî ñòå÷åíî ñòðó÷íî çâàœå, ó ñêëàäó ñà îâèì ñòàíäàðäîì è
äðóãèì àêòèìà Ñàâåçà, óêîëèêî îñòâàðó¼ó êîíòèíóèðàíî óñàâðøàâàœå ó ñêëàäó ñà
ïðàãðàôîì 31.41 îâîã ñòàíäàðäà.

31.51 Íîñèîöè ïðîôåñèîíàëíèõ çâàœà èç ïàðàãðàôà 31.46, 31.47, 31.48, 31.49 è 31.50,
êàî è íîñèîöè ïðîôåñèîíàëíî-ñòðó÷íèõ çâàœà ñòå÷åíèõ êîä äðóãèõ ïðîôåñèîíàëíèõ
îðãàíèçàöè¼à êî¼è ïðèñòóïà¼ó ó ÷ëàíñòâî Ñàâåçà, à îñòâàðó¼ó îáàâåçó èç ïàðàãðàôà
31.37, 31.38 è 31.41, çàäðæàâà¼ó ñòå÷åíà ïðîôåñèîíàëíà ïðàâà è îáàâåçå, î ÷åìó èì Ñà-
âåç èçäà¼å îäãîâàðà¼ó�ó ëèöåíöó î ïðîôåñèîíàëíî ñòðó÷íî¼ îñïîñîášåíîñòè.

×ëàíó Ñàâåçà èìàîöó ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à”
èëè “Îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à” êî¼è èìà íà¼ìàœå ïåò ãîäèíà ðàäíîã èñêóñòâà
îñòâàðåíîã ó ¼àâíîì ñåêòîðó íà ïîñëîâèìà ðà÷óíîâîäñòâà, ôèíàíñè¼à, ïëàíèðàœà,
àíàëèçå, èíòåðíå è åêñòåðíå êîíòðîëå è ðåâèçè¼å è äðóãèõ êîìïàòèáèëíèõ îáëàñòè,
íà ëè÷íèõ çàõòåâ ÷ëàíà, ïðèçíà¼å ñå çâàœå ñïåöè¼àëèñòå „Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à
¼àâíîã ñåêòîðà“ óêîëèêî èñïóœàâà óñëîâå èç ïàðàãðàôà 31.41 îâîã ñòàíäàðäà.
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Îäðåäáå îâîã ñòàíäàðäà êî¼å ñå îäíîñå íà ñòèöàœå è ïðèçíàâàœå ïðîôåñèîíàë-
íî-ñòðó÷íîã çâàœà ñïåöè¼àëèñòå „Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à ¼àâíîã ñåêòîðà“ ñõîäíî ñå
ïðèìåœó¼ó íà ñòèöàœå è ïðèçíàâàœå ïðîôåñèîíàëíîã çâàœà ñïåöè¼àëèñòå „Ðà÷óíî-
âî�à ¼àâíîã ñåêòîðà“.

×ëàíó Ñàâåçà èìàîöó ïðîôåñèîíàëíîã ñòðó÷íîã çâàœà “Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à”
èëè “Îâëàø�åíè ¼àâíè ðà÷óíîâî�à” êî¼è èìà íà¼ìàœå ïåò ãîäèíà ïðàêñå ó îâîì çâà-
œó è êî¼è ïîñåäó¼å èçðàçèòó êîìïåòåíòíîñò ó îäðå�åíî¼ îáëàñòè, íà ëè÷íè çàõòåâ,
ïðèçíà¼å ñå îäãîâàðà¼ó�å çâàœå ñïåöè¼àëèñòå èç ïàðàãðàôà 31.43. îâîã ñòàíäàðäà,
óêîëèêî èñïóœàâà óñëîâå èç ïàðàãðàôà 31.44. ñòàâ 1. îâîã ñòàíäàðäà.

È. ÏÐÈÌÅÍÀ ÑÒÀÍÄÀÐÄÀ

31.52 Ñàñòàâíè äåî îâîã ñòàíäàðäà ñó ïðîãðàì îáóêå çà ñòèöàœå ïðîôåñèîíàëíèõ çâà-
œà ó ðà÷óíîâîäñòâó è ïîñåáíèõ ñïåöè¼àëèçàöè¼à èç ïàðàãðàôà 31.43. îâîã ñòàíäàðäà:

31.53 Àêòà èç ïàðàãðàôà 31.52, Ïðàâèëíèê î ïîëàãàœó èñïèòà çà ñòèöàœå ïðîôå-
ñèîíàëíèõ çâàœà ó ðà÷óíîâîäñòâó è ñïåöè¼àëèñòè÷êèõ çâàœà, Ïðàâèëíèê î êîíòè-
íóèðàíî¼ åäóêàöè¼è, Ïðîãðàì êîíòèíóèðàíå åäóêàöè¼å è ñïåöè¼àëèçàöè¼à, êàî è
áëèæà óïóòñòâà çà ïðèìåíó îâèõ àêàòà, äîíîñè Èçâðøíè îäáîð Ñàâåçà.

31.54 £óãîñëîâåíñêè ðà÷óíîâîäñòâåíè ñòàíäàðä (£ÐÑ 31) óñâî¼èëà ¼å Ñêóïøòèíà
Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà £óãîñëàâè¼å äàíà 24.12.1993, à îäëóêà ¼å îá¼àâšåíà ó
“Ñëóæáåíîì ëèñòó ÑÐ£”, áð. 88/93.

Îäëóêîì Ñêóïøòèíå Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà Ñðáè¼å, îä 25.06.2003. îâà¼
íàöèîíàëíè ðà÷óíîâîäñòâåíè îáðàçîâíè ñòàíäàðä ¼å ðåâèäèðàí à îäëóêà ¼å îá¼àâ-
šåíà ó “Ñëóæáåíîì ãëàñíèêó ÐÑ”, áð. 85/03.

Îäëóêîì Ñêóïøòèíå Ñàâåçà ðà÷óíîâî�à è ðåâèçîðà Ñðáè¼å, îä 11.03.2005. ïðîìå-
œåí ¼å íàçèâ îâîã ñòàíäàðäà ó ÐÎÑ 31.

Èçìåíàìà è äîïóíàìà îä 12.02.2008. ãîäèíå, èçâðøåíî ¼å óñêëà�èâàœå ñà
IFAC-îâèì Ìå�óíàðîäíèì îáðàçîâíèì ñòàíäàðäèìà IES 1–8, îñíîâíèì ïðèíöèïèìà
IFAC-îâîã Åòè÷êîã êîäåêñà çà ïðîôåñèîíàëíå ðà÷óíîâî�å óòâð�åíèì ïàðàãðàôèìà
130.1–130.6.

Èçìåíå è äîïóíå Íàöèîíàëíîã ðà÷óíîâîäñòâåíîã îáðàçîâíîã ñòàíäàðäà ÐÎÑ 31,
îä 07.07.2014. ãîäèíå, ñòóïà¼ó íà ñíàãó íàðåäíè äàí îä äàíà îá¼àâšèâàœà è èíêîðïî-
ðèðàíå ñó ó îâà¼ ïðå÷èø�åí òåêñò êî¼è �å ñå ïðèìåœèâàòè ïî÷åâ îä íàðåäíîã äàíà
îä äàíà îá¼àâšèâàœà ó èçäàœó Ñàâåçà “Ãëàñ ðà÷óíîâî�à”.

Ïðåäñåäíèê

Ìèëàí Ïðîòðêà, ñ.ð.
Îâëàø�åíè ðà÷óíîâî�à
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ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ
ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА

ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА

“РАЧУНОВОЂА”

1.1. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ТРАНСАКЦИЈА

СВРХА
Раз вој зна ња и раз уме ва ња опе ра тив них ас пе ка та одржа ва ња ра чу но во дстве них

сис те ма и про це ду ра које се од но се на фак ту ри са ње, на пла те и ис пла те, еви ден ти ра -
ње при хо да и рас хо да, при пре му ра чу на глав не књи ге и при пре му по чет ног про бног
би лан са.

ЦИЉЕВИ
По по ла га њу овог ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• раз ли ку ју врсте по слов них транс акција и до ку мен та ци је, схва те основ не при -

нци пе по слов ног пра ва и за шти те под а та ка
• при пре ме основ не ра чу не глав не књи ге у окви ру сис те ма двој ног књи го во -

дства
• еви ден ти ра ју при хо де и приливе
• об јас не и об ра чу на ју спор на и сум њи ва по тра жи ва ња
• еви ден ти ра ју на бав ке, рас хо де и ис пла те до бав ља чи ма
• об ра чу на ју бан кар ске транс акције
• воде општу еви ден ци ју го то ви не и ста ња на бла гај ни
• при пре ме из веш та је за усаг ла ша ва ње са бан ка ма
• еви ден ти ра ју транс акције ис пла те за ра да
• при пре ме и усаг ла се кон трол не ра чу не
• при пре ме по чет ни про бни би ланс и иден ти фи ку ју и ис пра ве греш ке ко рис тећи

под ат ке о књи же њи ма спро ве де ним у днев ни ку
САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
1. Пос лов не транс акције и до ку мен та ци ја

а. Врсте по слов них транс акција
I про да ја
II на бав ка
III на пла та
IV плаћања
V бла гај на
VI за ра де

б. Врсте по слов них до ку ме на та
I упи ти
II на ло зи за про да ју и на бав ку



III от прем ни це
IV фак ту ре
V пис мо о одоб ре њу
VI пис мо о за ду же њу
VII из ја ве
VIII из веш та ји о доз на ка ма
IX при зна ни це/при јем ни це
X ин тер на документа
XI бла гај нич ки на ло зи
XII ис плат не лис те

в. Основ на на че ла пра вил ни ка и по слов не по ли ти ке
I об ли га ци о но пра во
II ре гу ли са ње про да је робе
III по ли ти ке чу ва ња до ку ме нације
IV за шти та под а та ка

2. Двој но књи го во дство
а. Тран сак ци је двој ног књи го во дства

I при ро да и функ ци ја основ них евиденција
II врсте ра чу на глав не књи ге
III двој но књи же ње на одго ва ра јућим ра чу ни ма глав не књи ге
IV би лан си ра ње ра чу на глав не књи ге

б. Кла си фи ка ци ја рас хо да
I ка пи тал ни
II текући

в. Зак љу чи ва ње ра чу на
3. Бан кар ске транс акције и бла гај на

а. Изво ри сред ста ва и до ку мен та ци је
I врсте при зна ни ца/плаћања: го то ви на, че ко ви, ау то ма ти зо ва но пла -

ћање, кре дит не кар ти це, дуж нич ке кар ти це, ау то ма ти зо ва ни банкарски
кре ди ти

II пра теће ин фор ма ци је: фак ту ра, кре дит но пис мо, доз на ке, из ја ва
III не уо би ча је не по ја ве: по греш но по пу ње ни че ко ви, ис тек ли че ко ви, пре -

ко ра че ње ли ми та кре дит них и де бит них кар ти ца, не сла га ња и
недовољна пратећа до ку мен та ци ја

б. Плаћања пре ко бан ке
I бан кар ска до ку мен та ци ја: на ло зи за упла ту, до ку мен та ци ја за кре дит не

и дебитне кар ти це
II ме то ди ру ко ва ња и чу ва ње нов ца, укљу чу јући и си гур нос ни ас пект

в. Еви ден ци ја плаћања и при ли ва нов ца
I књи га го то ви не – руч но вођена
II руч на глав на књи га и књи га по тра жи ва ња
III ком пју те ри зо ва но еви ден ти ра ње

г. Одоб ра ва ње и плаћање
I до ку мен та ци ја: на руџ би не че ко ва
II одоб ре ње

д. Вођење бла гај нич ке еви ден ци је
I до ку мен та ци ја: бла гај нич ки на ло зи
II одоб ре ње
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III си гур ност нов ца
IV упи ти: не одоб ре ни на ло зи за плаћање, не до вољ на пра тећа до ку мен та -

ци ја, за хте ви пре ко доз во ље ног ли ми та
V књи га бла гај не – руч но вођена
VI ме то ди акон та ци о не и на кнад не ис пла те
VII усаг ла ша ва ње књи ге бла гај не са го то ви ном

4. Про да ја и еви ден ти ра ње про да је

а. Про да ја и рек ла ма ци је
I из вор на до ку мен та ци ја
II фак ту ре и пис ма одоб ре ња
III општи при нци пи по ре за (по осно ву про мета)
IV врсте по пус та
V ме то де ко ди ра ња под а та ка
VI днев на књи га про да је (књи га из лаз них фак ту ра)
VII днев на књи га рек ла ма ци ја
VIII одоб ре ње

б. Еви ден ти ра ње про да је
I глав на књи га – руч но вођена
II књи га по тра жи ва ња – руч но вођена
III ком пју те ри зо ва не књи ге
IV из ја ве
V ста рос на ана ли за по тра жи ва ња
VI ко му ни ка ци ја са куп ци ма (усме на и пи са на)
VII кре дит на огра ни че ња
VIII спор на и сум њи ва по тра жи ва ња

5. На бав ке и еви ден ци ја на бав ки
а. На бав ка и рек ла ма ци је

I сис те ми на ру чи ва ња: пу тем Интер не та, усме ним и пи са ним пу тем
II из вор на до ку мен та ци ја
III фак ту ре до бав ља ча и пис ма за ду же ња
IV врсте по пус та
V ме то де ко ди ра ња под а та ка
VI днев на књи га на бав ке (књи га улаз них фак ту ра)
VII днев на књи га рек ла ма ци ја

б. Еви ден ти ра ње на бав ке
I глав на књи га – руч но вођена
II књи га об а ве за – руч но вођена (књи га до бав ља ча)
III ком пју те ри зо ва не књи ге
IV из ја ве
V ста рос на ана ли за об а ве за
VI ко му ни ка ци ја са до бав ља чем: (усме на и пи са на), не тач не кал ку ла ци је,

не пот пу не ис по ру ке, дуп ло фак ту ри са ње, не тач но обрачунати по пус ти
6. Испла та за ра да

а. Еви ден ти ра ње транс акција ис пла та за ра да
I до ку мен та ци ја: плат не лис те
II одоб ре ње
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III ме то де ис пла те: го то ви на, че ко ви, ау то ма ти зо ва но плаћање
IV упи ти
V си гур ност и кон тро ла
VI књи га го то ви не
VII глав на књи га

7. Кон трол ни ра чу ни и по чет ни про бни би ланс

а. Усаг ла ша ва ње са бан ком
I опште бан кар ске функ ци је и функ ци о ни са ње бан кар ског кли рин га
II фор ме и функ ци је бан кар ске до ку мен та ци је
III извештај о усаг ла ша ва њу са бан ком

б. Кон трол ни ра чу ни
I раз ли чи те врсте гре ша ка
II ис прав ке гре ша ка (укљу чу јући и днев не књи ге)
III усаг ла ша ва ње кон трол них ра чу на са глав ном књи гом: књи га по тра жи ва ња

(ку па ца), књи га ду го ва ња (до бав ља ча)
в. Проб ни би ланс

I по чет ни про бни би ланс
II от кри ва ње гре ша ка
III при вре ме ни ра чу ни

1.2. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ КОНТРОЛУ

СВРХА
Раз вој спо соб нос ти ко ришћења ком пју тер ских сис те ма на си гу ран и ефи ка сан

на чин и раз уме ва ња по тре бе за по вер љи вошћу и си гур ношћу под а та ка и ин фор ма -
ци ја. Сти ца ње зна ња и раз уме ва ња како се у орга ни за ци ји об ез беђују основ не ме -
наџ мент ин фор ма ци је за потребе одлучивања, планирања и контроле.
ЦИЉЕВИ

По по ла га њу овог ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• спро ве ду јед нос тав не ви зу ел не про ве ре си гур нос ти хар две ра и пра те одго ва -

ра јуће про це ду ре успос тав ља ња и ис кљу чи ва ња сис те ма
• раз уме ју сврху ло зин ки
• при сту пе, про ме не, са чу ва ју и одштам па ју до ку мен та и дру ге фај ло ве и изађу

из ре ле ван тног про гра ма
• ко рис те одго ва ра јуће на зи ве ком пју тер ских фај ло ва и ди рек то ри ју ма
• при мењују се про це дуре сни ма ња и чу ва ња ко пи ја ком пју тер ских фај ло ва
• буду упоз на ти са раз ли чи тим врста ма ри зи ка укљу чу јући “ви ру се” и “ха ке ре”
• раз уме ју ре ле ван тне прав не про пи се у вези са си гур ношћу који се од но се на

за шти ту под а та ка, доз во лу за штам па ње, за шти ту и си гур ност и чу ва ње бе ле -
жа ка

• тра же помоћ код теш коћа које на ста ну при ли ком рада са ком пју те ри ма
• пре поз на ју по тре бу ме наџ мен та за ин фор ма ци ја ма
• утврде раз ли чи те еле мен те цене
• утврде раз ли чи те из во ре при хо да и рас хо да
• ис прав но кла си фи ку ју при хо де и рас хо де 
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• ре ша ва ју про бле ме/греш ке ис прав но
• из врше упо ређива ње трош ко ва и при хо да
• ко рис те ре ле ван тне со фтвер ске ап ли ка ци је како би при сту пи ли, ана ли зи ра ли,

пре зен то ва ли и про сле ди ли ин фор ма ци је (ра чу но во дстве ни па кет, рад не та бе ле, 
текст про це со ри, елек трон ска по шта)

• ко рис те по вер љи ве ин фор ма ци је на ис пра ван на чин
• пред ста ве ин фор ма ци је у скла ду са уста нов ље ним про пи си ма

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Си гур но и ефи кас но ко ришћење ком пју тер ских сис те ма

а. Ви зу ел на про ве ра си гур нос ти
I хар двер ске ком по нен те
II при кључ ци и каб ло ви

б. Врсте сис те ма
I са мос тал ни пер со нал ни ком пју тер
II умре же ни сис тем
III глав на је ди ни ца са тер ми на ли ма

2. Си гур ност, по вер љи вост и прав на пи та ња

а. По вер љи вост
I кон тро ла при сту па сис те му
II за шти та ин ди ви ду ал них фај ло ва (до ку мен та или рад не та бе ле)

б. Си гур ност
I ре зер вне ко пи је
II ар хи ви ра ње
III си гур нос но чу ва ње
IV крађа и пре ва ра

в. Прав ни про пи си
I за ко но да вство у вези за шти те под а та ка
II ВДУ ре гу ла ци је
III здра встве ни и си гур нос ни про пи си при раду са ком пју те ри ма
IV чу ва ње до ку ме на та и бе леш ки

3. Ма наџ мент ин фор ма ци је

а. Увод у ме наџ мент ин фор ма ци је
I веза фи нан сиј ског и управ љач ког ра чу но во дства
II сврха ме наџ мент ин фор ма ци ја: одлу чи ва ње, пла ни ра ње и кон тро ла

б. Извеш та ва ње ме наџ мен та
I ме то ди до би ја ња, ана ли зе, пре зен та ци је и пре но ше ња ин фор ма ци ја

(укљу чу јући пис ма, бе леш ке, из веш та је и елек трон ске по ру ке)
II рад са по вер љи вим ин фор ма ци ја ма
III упот ре ба со фтве ра у вези са тач ка ма б.I и II
IV раз уме ва ње ра чу но во дстве ног сис те ма орга ни за ци је и ад ми нис тра тив -

них про це ду ра
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4. При хо ди и рас хо ди

а. Еле мен ти цене/трош ка
I ма те ри јал
II рад (укљу чу јући бру то пла те)
III трош ко ви

б. Цен три одго вор нос ти
I трош ков ни цен три
II про фит ни цен три
III ин вес ти ци о ни цен три

в. Ре ле ван тна до ку мен та / из во ри ин фор ма ци ја
I на руџ бе ни це и фак ту ре до бав ља ча
II на ло зи за про да ју и фак ту ре про да је
III пра вил ник пред узећа
IV за ра де
V из веш та ји ру ко во дству и рад не та бе ле

г. Орга ни за ци о на струк ту ра
I сис тем ко ди ра ња
II кла си фи ка ци ја трош ка

5. Поређења

а. Упо ред ни из во ри ин фор ма ци ја
I под а ци из пре тход них пе ри о да
II под а ци при па да јућег пе ри о да
III про гно зе
IV глав не књи ге

б. Одсту па ња
I не по вољ но / по вољ но
II из веш та ји о из узе ци ма
III која се могу / не могу кон тро ли са ти
IV из веш та ји

6. Одлу чи ва ње

а. Обра чун мар ги нал них трош ко ва
I доп ри но си
II пре лом на тач ка
III гра ни ца си гур нос ти

б. Инфор ма ци је за ме наџ мент
I ре ле ван тни из во ри ин фор ма ци ја
II ко ришћење у сврхе одлу чи ва ња
III уло га у орга ни за ци ји

1.3. ПРИПРЕМА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

СВРХА
Сти ца ње зна ња и раз уме ва ње тех ни ка вођења ра чу но во дстве них еви ден ци ја и

при пре ма ња за вршних ра чу на по је ди нач них ен ти те та.
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ЦИЉЕВИ
На кон по ла га ња овог ис пи та, по лаз ни ци тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• раз уме ју, опи шу и при ме не одго ва ра јуће ра чу но во дстве не кон цеп те, по ли ти -

ке и стан дар де
• воде еви ден ци ју у вези са сти ца њем и отуђењем ка пи та ла
• из врше усаг ла ша ва ња при ли ком сас тав ља ња за вршних ра чу на
• утврде, об ра чу на ју и за бе ле же одго ва ра јуће ко рек ци је
• при пре ме про ши ре ни про бни би ланс
• при пре ме за вршне ра чу не са мос тал них пред узет ни ка
• при пре ме за вршне ра чу не пар тнер ста ва

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Осно ве књи го во дства

а. При ро да и по вер љи вост по слов них транс акција
б. Двој но књи го во дство
в. Ка пи тал ни и текући издаци
г. Имо ви на, об а ве зе, при хо ди и трош ко ви
д. По чет ни про бни би ланс
ђ. Облик јед нос тав них за вршних ра чу на

I би ланс успе ха
II би ланс ста ња

е. По ли ти ке, про пи си и вре мен ски ро ко ви орга ни за ци је при ли ком при пре ма -
ња за вршних ра чу на

2. Ра чу но во дстве ни стан дар ди, при нци пи и по ли ти ке
а. Ра чу но во дстве ни стан дар ди (МРС и МСФИ)
б. Ра чу но во дстве ни при нци пи

I трај ност по сло ва ња
II на стан ка догађаја
III дос лед ност
IV опрез ност

в. Ра чу но во дстве не по ли ти ке
I ре ле ван тност
II по узда ност
III упо ре ди вост
IV раз умљи вост

3. Стал на сре дства и амор ти за ци ја
а. Стал на сре дства и деп ре си ја ци ја

I сти ца ње
II ре гис тар имо ви не
III ра чу но во дстве ни трет ман
IV отуђење
V за ме на де ло ва
VI одоб ре ње
VII вођење еви ден ци је о угла га њи ма у имовину
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б. Деп ре си ја ци ја
I пра во ли ниј ска
II ре ду ко ва ни би ланс

4. Кон трол ни ра чу ни, ујед на ча ва ња и греш ке
а. Усаг ла ша ва ње

I усаг ла ша ва ње об а ве за у глав ној књи зи
II усаг ла ша ва ње по тра жи ва ња у глав ној књи зи
III усаг ла ша ва ње са бан ком

б. Откри ва ње гре ша ка
I не тач но двој но књи же ње
II не прок њи же не про ме не
III ну ме рич ке греш ке
IV не пот пу не ин фор ма ци је

в. Исправ ка гре ша ка
I при вре ме ни ра чу ни
II књи же ња у днев ни ку

5. Усклађива ње са про бним би лан сом
а. Раз гра ни че ња и аван си
б. Деп ре си ја ци ја
в. Сум њи ва и спор на по тра жи ва ња
г. Зак љу чи ва ње ста ња за ли ха (и про це на за ли ха)
д. Про ши ре ни про бни би ланс
ђ. Ре зер ви са ња

6. За вршни ра чу ни

а. Не пот пу не еви ден ци је
б. Ра чу ни са мос тал них пред узет ни ка

I би ланс успе ха
II би ланс ста ња

в. Ра чу ни пар тнер ста ва
I би ланс успе ха
II рас по де ла про фи та
III би ланс ста ња
IV ка пи тал ни и текући ра чу ни пар тне ра

1.4. РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА

СВРХА
Сти ца ње зна ња и раз уме ва ње на чи на на који орга ни за ци је бе ле же, ана ли зи ра ју

и из веш та ва ју о под а ци ма ве за ним за текуће и будуће трош ко ве, а за ко ришћење у
оквиру организације.
ЦИЉЕВИ

На кон по ла га ња овог ис пи та, по лаз ни ци би тре ба ло да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не уло гу управ љач ког ра чу но во дства у окви ру орга ни за ци је и за хте ве

ме наџ мен та за ин фор ма ци ја ма
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• опи шу трош ко ве по врста ма и по на ша њу
• утврде одго ва ра јуће ма те ри јал не, трош ко ве рад не сна ге и опште трош ко ве
• раз уме ју и буду у ста њу да при ме не при нци пе об ра чу на мар ги нал них и ап сор -

пци о них трош ко ва
• раз уме ју и буду у ста њу да об ра чу на ју трош ко ве про из вод ње и услу га
• раз уме ју и буду у ста њу да при ме не ме то де про це не трош ко ва и при хо да

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Инфор ма ци је за ме наџ мент

а. При ро да и сврха ин тер ног из веш та ва ња
I фи нан сиј ски и не фи нан сиј ски под а ци за ме на џе ре
II трош ков ни, про фит ни и ин вес ти ци о ни цен три и њи хов ути цај на под ат -

ке за ме наџ мент и њи хо ву про це ну
б. Зах те ви ме наџ мен та за ин фор ма ци ја ма

I де фи ни ци ја и зна чај доб ре ин фор ма ци је
II пре зен то ва ње ин фор ма ци ја
III уло га ра чу но во дстве них тех ни ча ра и ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја
IV уло га ин фор ма ци о не тех но ло ги је

в. Одржа ва ње одго ва ра јућег сис те ма ра чу но во дства трош ко ва
I је ди ни це трош ко ва и цен три одго вор нос ти
II из во ри одго ва ра јућих под а та ка
III ме то де бе ле же ња, об ра де и чу ва ња бит них под а та ка
IV ана ли за и про слеђива ње из лаз них под а та ка 

2. Кла си фи ка ци ја и по на ша ње трош ко ва

а. Кла си фи ка ци ја трош ко ва
I кла си фи ка ци је ко ришћене у ра чу но во дству трош ко ва на осно ву сврхе

б. По на ша ње трош ко ва
I мо де ли по на ша ња трош ко ва
II утврђива ње фик сних, ва ри ја бил них и по лу ва ри ја бил них трош ко ва
III ко ришћење фик сних, ва ри ја бил них и по лу ва ри ја бил них трош ко ва при -

ли ком ана ли зе трош ко ва
IV ана ли за ути ца ја про мен љи вих ни воа ак тив нос ти на трош ко ве по

јединици
3. Еле мен ти цене

а. Ма те ри јал
I ди рек тни и ин ди рек тни ма те ри јал ни трош ко ви
II ме то де кон тро ле за ли ха и вред но ва ње, укљу чу јући FIFO, LIFO и ме то ду

про сеч них по нде ри са них трош ко ва
III од нос сис те ма об ра чу на ма те ри јал них трош ко ва и сис те ма кон тро ле за -

ли ха
б. Рад на сна га

I ди рек тни и ин ди рек тни трош ко ви рад не сна ге
II ме то де об ра чу на и ис пла те за ра да рад ни ка
III од нос сис те ма об ра чу на цене рада и ра чу но во дстве ног сис те ма об ра чу на

за ра да
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в. Општи трош ко ви
I ди рек тни и ин ди рек тни трош ко ви
II про це ду ре и до ку мен та ци ја ве за на за трош ко ве
III од нос ра чу но во дстве ног сис те ма и сис те ма об ра чу на трош ко ва

4. Обра чун мар ги нал них и ап сор пци о них трош ко ва

а. Обра чун мар ги нал них трош ко ва
б. Обра чун ап сор пци о них трош ко ва

I осно ве до де љи ва ња и рас по де ле ин ди рек тних трош ко ва (општих трош -
ко ва) на цен тре одго вор нос ти

II осно ве ап сор пци је
III мања и већа ап сор пци ја општих трош ко ва

в. Обра чун мар ги нал них на суп рот об ра чу ну ап сор пци о них трош ко ва у циљу об ра -
чу на трош ко ва и за сврхе из веш та ва ња

5. Трош ко ви про из вод ње и услу га

а. Трош ко ви по сла и се ри је
I одли ке
II ди рек тни и ин ди рек тни трош ко ви

б. Трош ко ви про це са про из вод ње
I одли ке
II уо би ча је ни гу би ци и не уо би ча је ни гу би ци и до би ци
III об ра чун от па да
IV за кљу чи ва ње про из вод ње у току и ек ви ва лен тних је ди ни ца
V сло же ни и нус–про из во ди

в. Обра чун цена услу га
I одли ке
II је ди ни це трош ко ва

6. Про це њи ва ње трош ко ва и при хо да

а. Анализа трош ко ва, об и ма и про фи та (CVP ана ли за)
I ана ли за пре лом не тач ке
II гра ни ца си гур нос ти
III циљ ни про фит
IV сраз ме ра доп ри нос/про да ја
V јед нос та ван гра фи кон пре лом не тач ке и гра фи кон про фит/обим

б. Одлу чи ва ње
I кон цепт ре ле ван тних трош ко ва
II крат ко роч не одлу ке
III план опти мал не про из вод ње у усло ви ма огра ни че них ре сур са

в. Тех ни ке дис кон то ва них нов ча них то ко ва
I јед нос тав на и сло же на ка ма та
II но ми нал на и ствар на ка ма та
III дис кон то ва ни нов ча ни то ко ви
IV ану и те ти
V пе ри од от пла те
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1.5. СПРОВОЂЕЊЕ РЕВИЗОРСКИХ ПРОЦЕДУРА

СВРХА

Раз вој зна ња и раз уме ва ња про це са ре ви зи је од фазе пла ни ра ња до фазе из веш -
та ва ња и тех ни ка ко ришћених у току ин тер не и екстерне ревизије.
ЦИЉЕВИ

По по ла га њу овог ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не пра ви ла про фе си о нал ног по на ша ња у од но су на етич ко по и ма ње ин -

тег ри те та, об јек тив нос ти, не за вис нос ти и по вер љи вос ти и сход но томе спро -
ве ду про це ду ре ре ви зи је

• утврде кон трол не ци ље ве и сла бос ти ра чу но во дстве ног сис те ма који се пре -
гле да

• про це не ри зик ре ви зи је, при пре ме план ре ви зи је и осмис ле одго ва ра јуће ре -
ви зор ске про це ду ре

• спро ве ду одго ва ра јуће про це ду ре ре ви зи је у скла ду са пла ном ре ви зи је и на
осно ву пра вил но из аб ра ног узор ка

• из ве ду пра вил не за кључ ке на осно ву ре зул та та ре ви зор ских тес то ва
• при пре ме на црт из веш та ја ре ви зор ског ан гаж ма на

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Пос лов но окру же ње
а. При ро да ра чу но во дстве них евиденција, ре ви зи је и ре ви зор ског из веш та ја
б. Усло ви за обав ље ње ре ви зи је
в. Дуж нос ти ре ви зо ра
г. Одго вор ност ре ви зо ра
д. Пре ва ра и греш ка

I об а ве за пре ма кли јен ти ма
II об а ве за пре ма трећим стра на ма

2. Оквир ре ви зи је
а. Екстер на и ин тер на ре ви зи ја
б. Ре гу ла тор ни оквир ре ви зи је

I стан дар ди ре ви зи је
II за хте ви про фе си о нал них тела

в. Про цес ан га жо ва ња ре ви зи је

3. Ре ви зор ски кад ро ви
а. Ре ви зор ски тим
б. Одно си са особ љем кли јен та
в. Одно си са трећим стра на ма

I ек спер ти
II ин тер на ре ви зи ја
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4. Пла ни ра ње ре ви зи је
а. При ро да пла на и про гра ма ре ви зи је
б. Поз на ва ње по слов них про це са
в. Ри зик
г. Ма те ри јал ност
д. До ку мен та ци ја
ђ. Сас та нак у вези са пла ни ра њем ре ви зи је

5. Ра чу но во дстве ни сис те ми и кон тро ле

а. При ро да ра чу но во дстве них сис те ма
б. Општи при нци пи кон тро ле
в. Тех ни ке еви ден ти ра ња ра чу но во дстве них сис те ма

I илус тра тив ни при ка зи
II шеме про це са

г. Тех ни ке вред но ва ња ра чу но во дстве них сис те ма
I упит ни ци о ин тер ним кон тро ла ма
II вред но ва ња упит ни ка о ин тер ним кон тро ла ма
III кон трол не лис те

д. Глав ни цик лу си кон тро ле (руч не и ком пју те ри зо ва не)
I при хо ди (про да ја)
II рас хо ди (на бав ка/за ли хе/стал на сре дства/за ра де/тро ш ко ви)

ђ. Тес то ви кон тро ле
е. Извеш та ва ње о сла бос ти ма кон тро ле

6. Ре ви зор ски до ка зи и узор ко ва ње
а. Потврђива ње фи нан сиј ских из веш та ја
б. Ре ви зор ски до ка зи и про це ду ре
в. Тех ни ке по тврђива ња – фи зич ка про ве ра, по нов но изво ђе ње, кон фир ма ци је

трећих стра на, до каз ни до ку мен ти, све до че ња и ана ли тич ки пре глед
г. Ре ви зор ско узор ко ва ње
д. Врсте тес ти ра ња – тес то ви кон тро ла и суш тин ски тес то ви
ђ. Ком пју тер ски под ржа не ре ви зор ске тех ни ке
е. Ре ви зи ја став ки би лан са ста ња – по сто ја ње, по тпу ност, вла с ниш тво, вред но -

ва ње и об е ло да њи ва ње
7. Спро вођење ре ви зи је

а. Ре ви зор ски пре глед
I догађаји на кон да ту ма Би лан са ста ња
II стал ност по сло ва ња
III по чет ни и упо ред ни би лан си
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б. Аналитичке про це ду ре
в. Еви ден ти ра ње зна чај них и ма те ри јал них гре ша ка
г. Прег лед од стра не ис кус ни јих чла но ва ре ви зор ског особ ља
д. Извеш тај о за кључ ци ма ре ви зи је (из веш тај пар тне ру)
ђ. Пис мо о пре зен та ци ји

8. Ре ви зор ски из веш тај

а. Стан дар дни ре ви зор ски из веш тај
б. Ква ли фи ка ци је у ре ви зор ском из веш та ју

1.6. ПОРЕСКИ СИСТЕМ

СВРХА

Раз ви ја ње спо соб нос ти при пре ме об ра чу на по рес ких об а ве за фи зич ких и прав -
них лица – ре зи де на та и не ре зи де на та зем ље, за сврхе об ра чу на по ре за на до би так,
кор по ра тив ног по ре за, по ре за на ка пи тал не до бит ке и до да ту вред ност. Осим тога,
унап ређење зна ња и раз уме ва ња на чи на на који мора да се одви ја по сло ва ње са По -
рес ком упра вом и ца ри ном, укљу чу јући по зна ва ње за кон ски пред виђених вре мен -
ских ро ко ва за подношење обрачуна и уплата, као и датума доспећа пореских
обавеза.

ЦИЉЕВИ

По по ла га њу овог ис пи та, кан ди да ти би тре ба ло да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не како функ ци о ни ше по рес ки сис тем у зем љи
• при пре ме об ра чун до би ти/гу бит ка из по слов них од но са
• об ра чу на ју по је ди нач не при хо де
• при пре ме об ра чун имо ви не и при хо да од ула га ња
• об ра чу на ју по рез на до бит
• при пре ме об ра чун по ре за на ка пи тал не до бит ке на ста ле про да јом имо ви не
• при пре ме об ра чун по ре за и доп ри но са за пред узећа
• утврде и об ра чу на ју по рез не до да ту вред ност
• утврде ро ко ве за под но ше ње при ја ва и из ми ри ва ње об а ве за
• дају кли јен ти ма са ве те који се од но се на по рес ке об а ве зе
• об ав ља ју по сло ве са По рес ком упра вом и ца ри ном, као и са кли јен ти ма на

одго ва ра јући на чин
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САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. По рез на до хо дак грађана
а. Општи при нци пи по ре за на до хо дак грађана
б. При хо ди који под ле жу опо ре зи ва њу
в. Опо ре зи ва ње по је ди них врста при хо да
г. Го диш њи по рез на до хо дак грађана
д. По рес ки об вез ник
ђ. Ре зи ден ти и не ре зи ден ти
е. Изу зи ма ње из до хот ка за опо ре зи ва ње
ж. По рес ки кре дит
з. Избе га ва ње двос тру ког опо ре зи ва ња
и. Опо ре зи ва ње по је ди них врста при хо да

I. По рез на за ра де
II. По рез на при хо де од по љоп рив ре де и шу ма рства
III. По рез н при хо де од са мос тал не де лат нос ти
IV. По рез на при хо де од ау тор ских пра ва и пра ва ин дус триј ске сво ји не
V. По рез на при хо де од ка пи та ла
VI. По рез на при хо де од не пок рет нос ти
VII. По рез на ка пи тал не до бит ке
VIII. По рез на оста ле при хо де

ј. Под но ше ње по рес ке при ја ве
к. Утврђива ње и на пла та по ре за
л. При нуд на на пла та по ре за
м. Јемство, по враћај по ре за и за ста ре лост

2. Доп ри но си

а. Доп ри нос за здра встве но оси гу ра ње
б. Доп ри нос за пен зи о но оси гу ра ње
в. Оста ли доп ри но си

3. По рез на до бит пред узећа

а. Врсте по рес ких об вез ни ка
б. Ре зи ден ти и не ре зи ден ти
в. По рес ка осно ви ца

I. Опо ре зи ва до бит
II. Усклађива ње рас хо да
III. Усклађива ње при хо да
IV. Ка пи тал ни до би ци и гу би ци
V. По рес ки трет ман по слов них гу би та ка
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г. По рес ки трет ман лик ви да ци је и сте ча ја об вез ни ка
д. По рес ка ин тег ра ци ја
ђ. По рес ка сто па
е. По рес ки под сти ца ји

I. Убрза на амор ти за ци ја
II. По рес ка осло бођења
III. По рес ки кре ди ти

ж. Откла ња ње двос тру ког опо ре зи ва ња до би ти оства ре не у дру гој држа ви
I. Међуком па ниј ске ди ви ден де

з. Груп но опо ре зи ва ње и транс фер не цене
I. По рес ко кон со ли до ва ње
II. Избе га ва ње двос тру ког опо ре зи ва ња ди ви ден ди оства ре них учешћем у

ка пи та лу дру гог об вез ни ка
III. Тран сфер не цене
IV. Ка ма та “ван дох ва та руке” и спре ча ва ње ута ње не ка пи та ли за ци је

и. Утврђива ње и на пла та по ре за на до бит пред узећа
I. Под но ше ње по рес ке при ја ве
II. Утврђива ње по ре за
III. По рез по одбит ку
IV. Жал ба
V. Осно ва по ступ ка
VI. Нап ла та по ре за
VII. При нуд на на пла та

4. По рез на имо ви ну

а. По рез на имо ви ну
I. Пред мет опо ре зи ва ња
II. По рес ки об вез ник
III. По рес ка осно ви ца
IV. Нас та нак по рес ке об аве зе
V. По рес ке сто пе
VI. По рес ка осло бођења
VII. По рес ки кре ди ти

б. По рез на на слеђе и по клон
I. Пред мет опо ре зи ва ња
II. По рес ки об вез ник
III. По рес ка осно ви ца
IV. Нас та нак по рес ке об аве зе
V. По рес ке сто пе
VI. По рес ка осло бођења
VII. По рес ки кре дит

в. По рез на пред ност ап со лут них пра ва
I. Пред мет опо ре зи ва ња
II. По рес ки об вез ник
III. По рес ка осно ви ца
IV. Нас та нак по рес ке об а ве зе
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V. По рес ке сто пе
VI. По рес ка осло бођења

г. Утврђива ње и на пла та по ре за на имо ви ну
I. Утврђива ње по ре за
II. Јемство

5. Акцизе

а. Пред мет опо ре зи ва ња
б. Нас та нак об ве зе ак ци зе

I. Став ља ње у про мет и увоз
II Оста ли слу ча је ви

в. Обвез ник ак ци зе
I. Про из вођач и увоз ник
II. Ку пац, прав но лице и пред узет ник

г. Осно ви ца ак ци зе
д. Изно си и сто пе ак ци зе

I. Де ри ва ти на фте
II. Ду ван ске пре рађеви не
III. Алкохолна пића
IV. Осве жа ва јућа бе зал ко хол на пића
V. Кафа, со за ис хра ну и лук суз ни про из во ди
VI. Индек са ци ја
VII. Кон трол не ак циз не мар ки це

ђ. Олак ши це код плаћања
I. Осло бођења и ума ње ња об ра чу на те ак ци зе

е. Обра чун и на пла та ак ци зе
ж. Иска зи ва ње и еви ден ти ра ње ак ци зе и дос тав ља ње под а та ка и до ку мен та -

ци је
з. Зас та ре лост
и. Кон тро ла об ра чу на ва ња и плаћања ак ци зе
ј. Пов раћај и ре фак ци ја ак ци зе

6. По рез на до да ту вред ност

а. Пред мет опо ре зи ва ња
I. Про мет до ба ра
II. Про мет услу га
III. Увоз до ба ра
IV. Про мет до ба ра и услу га у сло бод ним зо на ма
V. Ста тус не про ме не, лик ви да ци ја и сте чај
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б. Вре ме и мес то на стан ка по рес ке об а ве зе
в. По рес ки об вез ник и дру ги по рес ки дуж ни ци
г. Нас та нак по рес ке об а ве зе
д. По рес ка осно ви ца

I. По рес ка осно ви ца на про мет до ба ра, услу га и до ба ра из уво за
ђ. По рес ке сто пе
е. По рес ка осло бођења

I. По рес ка осло бођења на про мет до ба ра, од но сно услу га са пра вом на
одби так пре тход ног по ре за

II. По рес ка осло бођења на про мет до ба ра од но сно услу га без пра ва на одби -
так пре тход ног по ре за

III. По рес ка осло бођења код уво за до ба ра
ж. Одби так пре тход ног по ре за

I. По јам одби так пре тход ног по ре за и сраз мер ни одби так пре тход ног по -
ре за

з. По себ ни по ступ ци опо ре зи ва ња
и. Утврђива ње и на пла та по ре за на до да ту вред ност

I. Оба ве зе по рес ког об вез ни ка и дру гих по рес ких дуж ни ка
II. Ре гис тра ци ја или под но ше ње при ја ве о об ав ља њу де лат нос ти по рес ког

об вез ни ка
III. Изда ва ње фак ту ре
IV. Вођење по рес ке еви ден ци је
V. Под но ше ње по рес ке при ја ве, об ра чун и плаћање по рес ке об а ве зе

ј. Пов раћај и реф ак ци ја по ре за
к. Кон тро ла утврђива ња и плаћања по рес ке об а ве зе
л. Прав на сре дства
љ. По нав ља ње по ступ ка
м. Обез беђење плаћања
н. При нуд на на пла та
њ. За тез на ка ма та
о. Зас та ре лост

7. Административне так се

1.7. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА И СИСТЕМИМА

СВРХА
Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ња уло ге ме на џе ра у ефек тив ном, ефи кас ном, си -

гур ном и без бед ном ра чу но во дстве ном окру же њу. То под ра зу ме ва ко ор ди на ци ју
по слов них ак тив нос ти, одржа ва ње ефек тив ног ра чу но во дстве ног сис те ма, управ -
ља ње кад ро ви ма, лич ну успеш ност, питања здравља и безбедности на радном
месту.
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ЦИЉЕВИ
По по ла га њу овог ис пи та, по лаз ни ци би тре ба ло да буду оспо соб ље ни да:
• оства ре увид у це ло куп ну орга ни за ци ју по сло ва ња и њене кључ не ек стер не

од но се и утврде кључ не ек стер не про пи се и од но се који ути чу на ра чу но во -
дство и по сло ва ње

• схва те како орга ни за ци о на струк ту ра и це ло ку пан сис тем ин фор ма ци ја на ме -
ње них ме наџ мен ту ути чу на ра чу но во дстве не сис те ме

• опи шу ме то де пла ни ра ња ре сур са и ко ор ди на ци је рада
• об јас не сврху, струк ту ру и орга ни за ци ју ра чу но во дстве не функ ци је и њен од нос 

са оста лим орга ни за ци о ним функ ци ја ма
• утврде сис те ме и про це ду ре ефек тив ног функ ци о нал ног ме наџ мен та
• опи шу при нци пе ли дер ског управ ља ња, де ле ги ра ња, мо ти ва ци је и ко му ни ка -

ци је
• об раз ло же при нци пе успеш них рад них од но са и тим ског рада
• раз уме ју по тре бу за ефек тив ном про це ном успеш нос ти, раз во јем и об уком

ради унап ређења лич не и орга ни за ци о не ефек тив нос ти
• раз уме ју зна чај си гур ног и без бед ног рад ног окру же ња

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Пос лов но и ра чу но во дстве но окру же ње

а. Ути ца ји окру же ња на орга ни за ци ју
I по ли тич ки, еко ном ски, друш тве ни и тех но лош ки
II ек стер на ре гу ла ти ва која ути че на ра чу но во дстве ну и по слов ну прак су
III ек стер ни од но си (учешће “стеј кхол де ра”)

б. Орга ни за ци ја
I струк ту ра по слов них функ ци ја
II из во ри ин фор ма ци ја за ме наџ мент
III при ро да по ли ти ка, сис те ма и про це ду ра
IV врсте по слов них транс акција
V ме то де пла ни ра ња и кон тро ле

– по слов но пла ни ра ње и кон тро ла
– управ ља ње ин фор ма ци ја ма и кон тро ла
– пла ни ра ње и кон тро ла људ ских ре сур са

в. Ра чу но во дстве на функ ци ја
I сврха
II струк ту ра
III мес то у орга ни за ци ји
IV врсте ра чу но во дстве ног сис те ма

– руч ни
– ком пју те ри зо ва ни

2. Ефи кас но управ ља ње по слов ним и ра чу но во дстве ним сис те ми ма

а. Праћење по слов них и ра чу но во дстве них сис те ма
I уло га ин тер них ре ви зо ра
II уло га ек стер них ре ви зо ра
III уло га ме наџ мен та
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б. Иден ти фи ко ва ње по тен ци јал них сла бос ти ра чу но во дстве них сис те ма
I сла бос ти кон тро ла
II по тен ци јал не об лас ти за греш ке и пре ва ре

в. Зло у пот ре ба
I уо би ча је не врсте зло у пот ре бе
II по сле ди це зло у пот ре бе
III от кри ва ње зло у пот ре бе у ра чу но во дстве ном сис те му
IV спре ча ва ње зло у пот ре бе

г. Интер не кон тро ле
I зна чај ин тер них кон тро ла
II ме ха низ ми кон тро ле у ра чу но во дстве ном сис те му

д. Инфор ма ци је за ме наџ мент и сис те ми из веш та ва ња
I одли ке ме наџ мент ин фор ма ци о них сис те ма
II то ко ви ин фор ма ци ја у окви ру ра чу но во дстве ног сис те ма
III об ра да и чу ва ње под а та ка и транс акција

3. Те о ри ја ме наџ мен та, при нци пи и тех ни ке

а. Управ ља ње људ ским ре сур си ма ради ства ра ња ефек тив них рад них од но са
I при нци пи ли де рства, над зор и де ле ги ра ње над леж нос ти, укљу чу јући

раз мат ра ње:
– ко му ни ка ци је
– ре ша ва ња про бле ма и не до у ми ца

II при нци па овлашћења
– раз ли ко ва њем сти ло ва управ ља ња
– пред узи ма њем ко рек тив них ак тив нос ти

б. По је ди нач но и груп но по на ша ње
I орга ни за ци о на кул ту ра
II доп ри нос по је ди на ца и гру па успе ху орга ни за ци је

в. Тим ско управ ља ње
I об ра зо ва ње тима
II раз вој тима
III про це њи ва ње и на грађива ње рада тима

г. Мо ти ва ци ја
I кључ не те о ри је мо ти ва ци је
II функ ци ја сан кци ја и на гра да у мо ти ви са њу

4. Инди ви ду ал на ефи кас ност на по слу

а. Пла ни ра ње и орга ни зо ва ње лич ног рада
I раз уме ва ње уло ге и одго вор нос ти

– ме то де и прак се ефек тив ног рада у орга ни за ци ји
– про це ду ре из веш та ва ња

II пла ни ра ње рада и помоћ при пла ни ра њу (днев ни ци, рас по ре ди, пла но ви
ак тив нос ти)

III одређива ње при ори те та и управ ља ње вре ме ном, укљу чу јући не пред -
виђене си ту а ци је

б. Ко нструк тив ни од но си
I ме то ди ко му ни ка ци је
II ути цај, пре го во ри и ко ор ди на ци ја
III про це ду ре ре ша ва ња не сла га ња и су ко ба про и заш лих из:
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– ка рак тер них осо би на
– на чи на рада
– ста ту са
– за хте ва по сла

в. По бољ ша ње лич ног учин ка
I лич ни учи нак и про це на

– по став ља ње ци ље ва
– оце њи ва ње на прет ка

II утврђива ње об лас ти лич ног усав рша ва ња
5. Здрав ље, си гур ност и без бед ност у рад ном окру же њу

а. Зна чај здрав ља и си гур нос ти
I здрав ље и си гур ност у рад ном окру же њу

– за ко но да вство
– про пи си
– вођење бе ле жа ка
– ажу ри ра ње у скла ду са за хте ви ма

II уо би ча је ни ри зи ци и на чин по сту па ња са њима
III ко ришћење опре ме и без бед но по на ша ње на по слу
IV про це ду ре у хит ним слу ча је ви ма

– бо лест
– не срећни слу ча је ви
– по жа ри
– угро жа ва ње без бед нос ти

V пред ла га ње по бољ ша ња здрав ља и си гур нос ти
б. Откри ва ње ри зи ка си гур нос ти

I угро жа ва ње фи зич ке без бед нос ти
– не овлашћени фи зич ки при ступ
– без бед ност хар две ра и опре ме
– без бед ност под а та ка и со фтве ра

II ме то де сни жа ва ња или из бе га ва ња ри зи ка без бед нос ти
1.8. САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

СВРХА
Да раз уме и при ме ни тех ни ке при пре ма ња за вршних фи нан сиј ских из веш та ја

пар тне рства и пред узећа у скла ду са Међуна род ним ра чу но во дстве ним стан дар ди -
ма (МРС), као и да ин тер пре ти ра фи нан сиј ске из веш та је и од но се између елемената
коришћењем рацио анализа.

ЦИЉЕВИ
По по ла га њу овог ис пи та по лаз ни ци тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• са чи не на црт фи нан сиј ских из веш та ја пар тне ра и пред узећа на осно ву одго -

ва ра јућих ин фор ма ци ја у скла ду са МРС
• тач но утврде и спро ве ду ко рек ци је и иден ти фи ку ју не уо би ча јене став ке, и да

так ве став ке као и сва не ре ше на не сла га ња пре не су одго ва ра јућој осо би
• раз уме ју зна чај про це ду ра и по ли ти ка орга ни за ци је, укљу чу јући и про це ду ре

по вер љи вос ти
• при пре ме и интерпре ти ра ју из веш тај о нов ча ним то ко ви ма пред узећа
• схва те општу сврху фи нан сиј ски из веш та ја пред узећа
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• по зна ју еле мен те фи нан сиј ских из веш та ја пред узећа и од но се међу њима
• ту ма че од но се између еле ме на та фи нан сиј ских из веш та ја ко ришћењем ра цио 

ана ли за, из ву ку тач не за кључ ке и пред ста ве ту ма че ња и за кључ ке одго ва ра -
јућим осо ба ма

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Општи оквир

а. Сврха фи нан сиј ских из веш та ја, ко рис ни ци и њи хо ве по тре бе
б. Фи нан сиј ски из веш та ји и њи хо ва по ве за ност

I би ланс успе ха
II би ланс ста ња
III по ве за ност би лан са успе ха и би лан са ста ња

в. Еле мен ти фи нан сиј ских из веш та ја и њи хо ва по ве за ност
I имо ви на
II об а ве за
III ка пи тал и доп ри но си влас ни ка
IV при хо ди
V рас хо ди

г. Кон цеп ту ал ни оквир
I оквир за при пре ма ње и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја
II ра чу но во дстве на на че ла и по ли ти ке

д. Ре гу ла тор ни оквир
I про цес по став ља ња стан дар да
II ре ле ван тни Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди
III фор ма ра чу на и за хте ви об е ло да њи ва ња

ђ. На по ме не уз фи нан сиј ске из веш та је
Само ће сле деће на по ме не у фи нан сиј ским из веш та ји ма бити пред мет ис -
пи та:

– стал на сре дства
– догађаји на кон да ту ма би лан са ста ња
– по тен ци јал не об а ве зе и по тен ци јал на имо ви на
– из веш та ји о про ме на ма на ка пи та лу

е. Пос лов на орга ни за ци ја
I струк ту ра
II про це ду ре и по ли ти ке

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

а. Прип ре ма фи нан сиј ских из веш та ја пар тне ра и пред узећа на осно ву про бног
би лан са, укљу чу јући по треб не ко рек ци је:
I на ста нак догађаја и плаћања унап ред
II по рез на до би так
III ди ви ден де
IV деп ре си ја ци ја
V спор на и сум њи ва по тра жи ва ња
VI за вршни по пис за ли ха
VII ак циј ски ка пи тал
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VIII ре ва ло ри за ци ја стал них сред ста ва
IX ре зер ви са ња
X при јем и по вла че ње пар тне ра

б. Опо ре зи ва ње
I пре зен та ци ја по ре за на до бит

в. Стал на сре дства
I раз ли ка између ка пи тал них и текућих из да та ка
II ра чу но во дство на бав ке и про да је сред ста ва
III деп ре си ја ци ја – де фи ни ци ја, оправ да ност и ме то ди
IV ис тра жи ва ње и раз вој
V основ ни трет ман goodwill–а

г. Обртна сре дства
I за ли хе
II по тра жи ва ња, укљу чу јући и спор на и сум њи ва по тра жи ва ња
III го то ви на

д. Текуће об а ве зе и об а ве зе по осно ву на стан ка догађаја
ђ. Акцијски ка пи тал
е. Догађаји на кон да ту ма би лан са ста ња
ж. По тен ци јал на сре дства и об а ве зе

I Пре зен та ци ја фи нан сиј ских из веш та ја
3. Извеш тај о то ко ви ма го то ви не

а. Прип ре ма ње из веш та ја о нов ча ним то ко ви ма јед ног пред узећа
б. На по ме не уз из веш тај о нов ча ним то ко ви ма
в. Ту ма че ње из веш та ја о нов ча ним то ко ви ма

4. Ту ма че ња фи нан сиј ских из веш та ја
а. Ра цио ана ли зе

I про фи та бил ност
II лик вид ност
III ефи кас на упот ре ба ре сур са
IV ин вес ти то ри
V фи нан сиј ска по зи ци ја

б. Иден ти фи ка ци ја не уо би ча је них по ја ва или трен до ва
в. Пре зен та ци ја из веш та ја циљ ним ко рис ни ци ма и извођење одго ва ра јућих за кљу ча ка

5. Кон со ли до ва ни ра чу ни
а. Гру пе пред узећа – при пре ма основ них кон со ли до ва них фи нан сиј ских из веш -

та ја за јед нос тав не гру па ци је
I кон со ли до ва ни би ланс ста ња
II кон со ли до ва ни би ланс успе ха

б. Увид у раз ли ке између за вис ног и по ве за ног пред узећа
1.9. ПЛАНИРАЊЕ, КОНТРОЛА И МЕНАЏМЕНТ ПЕРФОРМАНСИ

СВРХА
Сти ца ње зна ња и раз уме ва ња при ме не тех ни ка управ љач ког ра чу но во дства за

под ршку ме наџ мен ту и про цес пла ни ра ња, одлу чи ва ња, кон тро ле и мерења
перформанси.
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ЦИЉЕВИ
По по ла га њу овог ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• утврде важеће и ре ле ван тне под ат ке из ин тер них и ек стер них из во ра
• пре зен ту ју ин фор ма ци је о трош ко ви ма, уз ко ришћење одго ва ра јућих ме то да
• пред виђају при хо де и рас хо де
• пра те и ана ли зи ра ју ствар не трош ко ве у поређењу са пред виђањи ма и трен -

до ви ма
• по ре де ствар не са стан дар дним трош ко ви ма и ана ли зи ра ју и об јас не било

која одсту па ња
• при пре ме пред лог бу џе та
• сас та ве и пре зен ту ју из веш та је, упо ређујући ствар ни учи нак са пла ни ра ним

учин ком за пред узеће или за цен тре одго вор нос ти и ана ли зи ра ју било које
одсту па ње за по тре бе ме наџ мент кон тро ле

• при пре ме и над гле да ју одго ва ра јуће по ка за те ље пер фор ман си, ту ма че ре зул -
та те и пре по ру чу ју на чин сни жа ва ња трош ко ва и по бољ ша ња пер фор ман си

• до но се крат ко роч не одлу ке ради унап ређења по слов них пер фор ман си
САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Прин ци пи ра чу но во дства трош ко ва
а. Апсорпциони трош ко ва
б. Мар ги нал ни трош ко ва
в. Трош ко ва по ак тив нос ти

2. При куп ља ње ин фор ма ци ја

а. Интер не ин фор ма ци је
I ра чу но во дстве не ин фор ма ци је
II ин фор ма ци је о за ра да ма и на кна да ма
III стра теш ки пла но ви

б. Екстер не ин фор ма ци је
I о трош ко ви ма, це на ма, траж њи и рас по ло жи вос ти ре сур са (од до бав ља ча, пру -

жа ла ца услу га, кон ку ре на та, ку па ца и са тржиш та), ис тра жи ва њу тржиш та
II ста тис тич ки под а ци вла де, трго вач ких удру же ња, фи нан сиј ска штам па
III упот реб љи вост и огра ни че ња об јав ље них ста тис тич ких под а та ка
IV ути цај општег еко ном ског окру же ња / опште еко ном ске ин фор ма ци је

в. Тех ни ке узор ко ва ња
I слу чај но, сис те мат ско, сло је ви то, ви шес те пе но, итд.
II из бор одго ва ра јуће ме то де, пред нос ти и мане

3. Анализа ин фор ма ци ја

а. Ме то де пре зен то ва ња ин фор ма ци ја
I пи са ни из веш та ји
II гра фи ко ни
III ди јаг ра ми
IV та бе ле

б. Индек сни бро је ви који узи ма ју у об зир про ме не цена и об и ма

44



4. Пред виђање

а. Пред виђање трош ко ва
I high/low ме тод
II ана ли за ли не ар не рег ре си је

б. Анализа вре мен ских се ри ја
I по ме ра ње про се ка ради одређива ња трен да
II ана ли за ли не ар не рег ре си је ради утврђива ња трен да
III се зон ске ва ри јан те за до дат не и мул тип ли ко ва не мо де ле

в. Пред нос ти и мане тех ни ка пред виђања
г. Ути цај жи вот ног цик лу са до ба ра
д. Ко рис ти од ра чу нар ских па ке та и пред виђања

5. Анализа одсту па ња

а. Сис те ми об ра чу на стан дар дних трош ко ва
б. Обра чун одсту па ња

I цена и утро шак ма те ри ја ла
II цена рада и ефи кас ност
III ва ри ја бил ни општи рас хо ди и ефи кас ност
IV фик сни општи рас хо ди, обим, ка па ци тет и ефи кас ност
V обим мар ги нал не про да је и ва ри ја ци је про дај них цена

в. Усаг ла ша ва ње бу џе ти ра них, стан дар дних и ствар них трош ко ва и до би та ка
I сис тем об ра чу на ва ња ап сор пци о них трош ко ва
II сис тем об ра чу на ва ња мар ги нал них трош ко ва

г. Анализе одсту па ња
I под по де ла одсту па ња
II чи ни о ци које тре ба узе ти у об зир при ли ком ис пи ти ва ња
III ука зи ва ња и иден ти фи ко ва ње могућих раз ло га одсту па ња
IV пре по ру че не ак ци је кон тро ле

6. Бу џет ско пла ни ра ње

а. Раз ли чи те врсте бу џе та
I за обим про да је
II за при ход
III за ко ришћене ре сур се (ма те ри јал, рад и општи трош ко ви)
IV за трош ко ве ко ришћења ре сур са
V за ка пи тал

б. Фун кци је сис те ма бу џет ског пла ни ра ња и кон тро ле
в. Раз вој бу џе та и пре глед про це са

I веза цик лу са пла ни ра ња, бу џе та и пред виђања
II основ ни фак то ри који ути чу на бу џет (траж ња, ка па ци тет и ре сур си)
III ре дос лед при пре ме бу џе та
IV са жи ма ње под–бу џе та
V ре ви ди ра ње огра ни ча ва јућих фак то ра

45



г. Алтернативни при сту пи бу џе ти ра њу
I ин кре мен тал ни (до дат ни)
II нул ти (за сно ван на нули)
III про мен љи ви

д. Ко ришћење ра чу нар ских па ке та у бу џе ти ра њу
7. Бу џет ска кон тро ла

а. Ра чу но во дство одго вор нос ти
I веза између диз ај ни ра ња, праћења при куп ља ња трош ко ва и из веш та ва ња 

и кон тро ла струк ту ре орга ни за ци је
II трош ко ви који се могу/не могу кон тро ли са ти
III цен три тош ко ва, цен три при хо да, про фит ни цен три и ин вес ти ци о ни

цен три
б. Флек си бил ни бу џе ти

I фик сни вер сус флек си бил ни бу џет
II при пре ма ње флек си бил них бу џе та
III ути цај ва ри ја ци ја ка па ци те та
IV об ра чун и ана ли за одсту па ња
V пре зен та ци ја из веш та ја бу џет ске кон тро ле за ме наџ мент
VI пре по ру ка одго ва ра јуће кон трол не ак ци је
VII ко ришћење одго ва ра јућих ра чу нар ских па ке та

в. Бу џе ти и по на ша ње ме на џе ра и дру гих за пос ле них
I мо ти ва ци о ни фак то ри
II пар ти ци па ци ја у про це су до но ше ња бу џе та
III хар мо ни за ци ја ци ље ва и не фун кци о нал но одлу чи ва ње

8. Ме ре ње пер фор ман си

а. Ко ришћење по ка за те ља пер фор ман си за ме ре ње:
I пер спек ти ве ба лан сне кар те (scorecard)
II еко но мич ност, ефек тив ност и ефи кас ност
III трош ко ви по је ди ни ци
IV сте пен ис ко ришћенос ти ре сур са
V про фи та бил ност
VI ква ли тет услу ге

б. Кон трол не про пор ци је (кон трол на ра циа)
I ефи кас нос ти
II ка па ци те ти
III ак тив нос ти

в. План ски сце на рио (ана ли за “шта ако”)
г. Сни жа ва ње трош ко ва и пре по ру ке за по бољ ша ње

I ефи кас нос ти
II мо ди фи ка ци ја рад них про це са
III бен чмар кин га
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9. Одлу чи ва ње
а. По на ша ње трош ко ва и ана ли за трош ко ва, об и ма и про фи та
б. Гра фи ко ни пре лом них та ча ка
в. Одлу ке про из во ди ти или ку пи ти
г. Опор ту ни тет ни и ре ле ван тни трош ко ви
д. По ли ти ке и про це ду ре утврђива ња цена

10. Управ ља ње трош ко ви ма
а. Одређива ње трош ко ва жи вот ног цик лу са
б. Циљ ни тро шак (укљу чу јући ин же ње ринг вред нос ти)
в. Утврђива ње трош ко ва по ак тив нос ти
г. Управ ља ње укуп ним ква ли те том

I основ ни при нци пи
II трош ко ви ква ли те та
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ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА

“ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА”

2.1. ПРИПРЕМАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

СВРХА

Усав рша ва ње зна ња и боље раз уме ва ње тех ни ка ко ришћених при ли ком при пре -
ма ња за вршних го диш њих фи нан сиј ских из веш та ја, укљу чу јући не опход ну основ ну 
еви ден ци ју, као и ту ма че ње фи нан сиј ских из веш та ја за удру же на пред узећа, пар -
тне рства и ино кос на пред узећа.

ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог дела ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• опи шу уло гу и функ ци ју ек стер них фи нан сиј ских из веш та ја и одре де њи хо ве

ко рис ни ке
• об јас не ра чу но во дстве не кон цеп те и кон вен ци је при сут не у општеп рих -

ваћеним ра чу но во дстве ним при нци пи ма
• еви ден ти ра ју и су ми ра ју ра чу но во дстве не под ат ке
• еви ден ти ра ју на бав ку и про да ју основ них сред ста ва
• при пре ме основ не фи нан сиј ске из веш та је за ино кос на пред узећа, пар тне -

рства, удру же на пред узећа и мале гру пе
• про це не фи нан сиј ски учи нак и по ло жај орга ни за ци је пу тем про ра чу на и раз -

мат ра ња основ них по ка за те ља

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Општи оквир

а. Врсте по слов них ен ти те та – удру же на пред узећа, пар тне рства и ино кос на
пред узећа

б. Обли ци ка пи та ла и струк ту ра ка пи та ла у удру же ним пред узећима
в. Уло га Одбо ра за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де (IASB – In ter na tio -

nal Accounting Standards Board)
г. При ме на Међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да (МРС) и Међуна род них

стан дар да за фи нан сиј ско из веш та ва ње (МСФИ) при ли ком при пре ме и пре зен -
та ци је фи нан сиј ских из веш та ја

д. IASB Оквир за при пре ма ње и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја (па раг ра -
фи 1 – 46)

2. Ра чу но во дстве ни кон цеп ти и при нци пи

а. Основ ни ра чу но во дстве ни кон цеп ти и при нци пи, де фи ни са ни Окви ром Ко ми -
те та за МРС (IASC – International Accounting Standards Committee) за при пре ма ње и 
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пре зен та ци ју фи нан сиј ских из веш та ја и МРС 1 – Пре зен та ци ја фи нан сиј ских из -
веш та ја.

б. Оста ли кон цеп ти ра чу но во дства:
I. на бав на вред ност (ис то риј ски тро шак)
II. нов ча на вред ност
III. ен ти тет
IV. двој ни ас пе кат
V. вре мен ски ин тер вал

3. Двој но књи го во дство и ра чу но во дстве ни сис те ми

а. Двој но књи го во дство и ра чу но во дстве ни сис те ми:
I. об лик и сад ржај ра чу но во дстве них еви ден ци ја (руч них и елек трон ских)
II. књи ге ори ги нал них при је ма нов ца, укљу чу јући днев ник
III. књи ге по тра жи ва ња од ку па ца и об а ве за пре ма по ве ри о ци ма
IV. књи га бла гај не
V. глав на књи га
VI. про бни би ланс
VII. раз гра ни че ња, аван си и усклађива ња
VIII. ре гис три сред ста ва
IX. бла гај на

б. Ме ха низ ми по тврђива ња и ис прав ља ња:
I. кон трол ни ра чу ни
II. бан ков на усаг ла ша ва ња
III. при вре ме ни ра чу ни и ис прав ља ње гре ша ка

в. Основ ни при нци пи управ ља ња по ре зом на про мет
г. Ком пју те ри зо ва ни ра чу но во дстве ни сис те ми

4. Ра чу но во дстве ни по ступ ци

а. Стал на сре дства, ма те ри јал на и не ма те ри јал на:
I. раз ли ко ва ње ка пи тал них и текућих рас хо да
II. об ра чу на ва ње сти ца ња и отуђења
III. амор ти за ци ја
IV. ис тра жи ва ње и раз вој
V. основ ни трет ман “гуд ви ла”

б. Обртна сре дства:
I. за ли хе
II. по тра жи ва ња од ку па ца, укљу чу јући об ра чун не нап ла ти вих и сум њи вих

по тра жи ва ња
III. го то ви на

в. Текуће об а ве зе и раз гра ни че ња
г. Акцијски ка пи тал
д. Догађаји на кон да ту ма Би лан са ста ња
ђ. По тен ци јал на сре дства и об а ве зе
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5. Фи нан сиј ски из веш та ји

а. Сврха фи нан сиј ских из веш та ја
б. Ко рис ни ци и њи хо ве по тре бе за ин фор ма ци ја ма
в. Кључ не одли ке фи нан сиј ских из веш та ја:

I. Би ланс ста ња
II. Би ланс успе ха
III. Извеш тај о нов ча ним то ко ви ма
IV. На по ме не уз фи нан сиј ске из веш та је (пре гле да не у огра ни че ном об и му;

ви де ти: д. III у да љем тек сту)
г. Прип ре ма фи нан сиј ских из веш та ја за:

I. ино кос на пред узећа, укљу чу јући тех ни ке не пот пу них бе ле жа ка;
II. пар тне рства;
III. пред узећа са огра ни че ном одго вор ношћу, укљу чу јући би лан се успе ха и

би лан се ста ња за ин тер не сврхе и за ек стер не сврхе у скла ду са МРС 1 –
Пре зен та ци ја фи нан сиј ских из веш та ја, и при пре ма основ них из веш та ја
о нов ча ним то ко ви ма у скла ду са МРС 7, за пред узећа са огра ни че ном
одго вор ношћу (ис кљу чу јући груп не из веш та је о нов ча ним то ко ви ма)
Сле деће на по ме не уз фи нан сиј ске из веш та је ће бити под лож не ис пи ти -
ва њу:
– Извеш тај о про ме на ма на ка пи та лу
– Стал на сре дства
– Не у о би ча је не или ван ред не став ке
– Догађаји на кон да ту ма би лан са успе ха
– По тен ци јал не об а ве зе и по тен ци јал на сре дства
– Рас хо ди ис тра жи ва ња и раз во ја

IV. гру пе пред узећа – при пре ма ње основ ног кон со ли до ва ног би лан са ста ња
за пред узеће са јед ним за вис ним пред узећем

6. Ту ма че ње

а. Ра цио–ана ли за ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја и основ но ту ма че ње
2.2. ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ

СВРХА
Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње при ме не тех ни ка управ љач ког ра чу но во -

дства ради пру жа ња под ршке про це си ма ме наџ мен та у вези са пла ни ра њем, кон -
тро лом и одлу чи ва њем.
ЦИЉЕВИ

По по ла га њу овог дела ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не уло гу управ љач ког ра чу но во дства у окви ру дате орга ни за ци је и за хте -

ва за фи нан сиј ским ин фор ма ци ја ма
• опи шу трош ко ве кла си фи ко ва не пре ма одређеним сврха ма
• утврде трош ко ве одго ва ра јућег ма те ри ја ла, рад не сна ге и општих трош ко ва
• раз уме ју при нци пе утврђива ња трош ко ва и при ме њу ју их у кон крет ним си ту -

а ци ја ма
• раз уме ју и ука жу на фак то ре трош ко ва који ути чу на про из вод њу и одлу ке о

фор ми ра њу цена
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• раз уме ју основ не при нци пе управ ља ња успеш ношћу по сло ва ња (пер фор ман -
са ма)

• раз уме ју при нци пе фи нан си ра ња и при ме не их у кон крет ним си ту а ци ја ма
САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА
1. Ра чу но во дство за по тре бе ме наџ мен та

а. При ро да, сврха, обим и међусоб ни од но си функ ци ја које спро во ди ме наџ мент
у вези са из во ри ма фи нан си ра ња, трош ко ви ма, по сло ва њем и успеш ношћу:
I. утврђива ње ци ље ва (ду го роч них и крат ко роч них, стра теш ких и опе ра -

тив них, за јед нич ких и лич них)
II. пла ни ра ње ради оства ре ња ци ље ва
III. спро вођење усме ре ња
IV. над зор и кон тро ла у од но су на ци ље ве и пла но ве
V. про це на успеш нос ти на осно ву ци ље ва и пла но ва

б. При ро да ин тер ног из веш та ва ња:
I. фи нан сиј ске и не фи нан сиј ске ин фор ма ци је за ме на џе ре
II. трош ков ни цен три, про фит ни цен три, цен три до би ти и ин вес ти ци о ни

цен три и њи хов ути цај на ин фор ма ци је за ме наџ мент и про це ну
в. Зах те ви ме наџ мен та за ин фор ма ци ја ма:

I. зна чај и де фи ни ци ја доб ре ин фор ма ци је
II. пре зен та ци ја ин фор ма ци ја
III. уло га ра чу но вођа и ра чу но во дстве них ин фор ма ци ја
IV. уло га ин фор ма ци о них тех но ло ги ја (ИТ)

г. Одржа ва ње и унап ређење одго ва ра јућег сис те ма:
I. трош ко ви по је ди ни ци
II. цен три трош ко ва/до бит ка/одго вор нос ти
III. ме то де бе ле же ња бит них ин фор ма ци ја
IV. из во ри ин фор ма ци ја и еви ден ци ја/об ра да
V. ком пју тер ски за сно ва не ин фор ма ци је, чу ва ње и об ра да
VI. ана ли за ин фор ма ци ја о успе ху по сло ва ња и њи хо во про слеђива ње над -

леж ним по је дин ци ма/оде ље њи ма
2. Ра чу ново дство трош ко ва

а. Ра чу но во дство трош ко ва у од но су на управ љач ко ра чу но во дство:
I. сврха ра чу но во дства трош ко ва, управ љач ког ра чу но во дства и фи нан сиј -

ског ра чу но во дства
II. уло га ра чу но во дства трош ко ва у сис те му ин фор ма ци ја за ме наџ мент
III. не фи нан сиј ске ин фор ма ци је

б. При ро да и сврха кла си фи ка ци је/де фи ни ци ја трош ко ва
3. Еле мен ти трош ка

а. Ма те ри ја ли:
I. стан дар дни и ствар ни трош ко ви ма те ри ја ла, уз ко ришћење “FIFO”, “LIFO” 

ме то да и ме то де по нде ри са ног про се ка за утврђива ње трош ко ва ма те -
ри ја ла и цена

II. опти мал на ко ли чи на на бав ке за оства ре ње по пус та
III. опти мал на ве ли чи на се ри је
IV. вре ме по нов не по руџ би не
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V. гу би ци ма те ри ја ла
б. Рад на сна га:

I. ди рек тна и ин ди рек тна рад на сна га
II. раз ли чи те ме то де на грађива ња
III. ефи кас ност рад не сна ге
IV. обрт рад не сна ге.

в. Општи трош ко ви:
I. ди рек тни и ин ди рек тни трош ко ви
II. при нци пи и про це ду ре ана ли зе општих трош ко ва
III. ало ка ци ја и рас по де ла општих тро ш ко ва, укљу чу јући ре цип роч не си ту а -

ци је цен та ра услу га
IV. сто пе ап сор пци је
V. под– и над–ап сор пци ја
VI. фик сни општи трош ко ви и одсту па ња у об и му за пос ле нос ти
VII. одсту па ње у ефи кас нос ти и одсту па ња у ка па ци тетима
VIII. про ме не у струк ту ри трош ко ва пред узећа то ком вре ме на

4. Сис те ми об ра чу на трош ко ва

а. Утврђива ње трош ко ва по сла, се ри ја и уго во ра:
I. одли ке
II. ди рек тни и ин ди рек тни трош ко ви (укљу чу јући трет ман от па да и лома и

трош ко ви по прав ки)
III. до би так од де ли мич но ис пу ње них уго во ра

б. Обра чун трош ко ва про це са:
I. одли ке
II. одго ва ра јуће је ди ни це трош ко ва
III. про це на транс фе ра про це са и рад ног на прет ка, ко риш ћењем ек ви ва лен -

тних је ди ни ца про дук ци је, за сно ва них на “FIFO” и ме то да ма по нде ри са -
ног про се ка

IV. уо би ча је ни и не уо би ча је ни гу би ци и до би ци
V. за јед нич ки и спо ред ни про из во ди

в. Обра чун трош ко ва по сло ва ња/услу га:
I. обим трош ко ва по сло ва ња/услу га
II. одго ва ра јуће је ди ни це трош ко ва
III. при куп ља ње, кла си фи ка ци ја и рас по де ла трош ко ва

5. Ме то де и тех ни ке об ра чу на трош ко ва

а. Стан дар дни об ра чун трош ко ва:
I. утврђива ње стан дар дних трош ко ва
II. ана ли за одсту па ња
III. ути цај на ме наџ мент
IV. из веш та ји о по сло ва њу

б. Обра чун мар ги нал них и ап сор пци о них трош ко ва:
I. мар ги нал ни и ап сор пци о ни трош ко ви на ра чу ни ма до бит ка и гу бит ка
II. утврђива ње до бит ка на осно ву двају ме то да
III. раз ли ко ва ње об ра чу на мар ги нал них и ап сор пци о них трош ко ва
IV. об ра чун трош ко ва за сно ван на ак тив нос ти (уопште но)
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6. Про цес одлу чи ва ња

а. По на ша ње трош ка:
I. фик сни, ва ри ја бил ни и по лу ва ри ја бил ни трош ко ви
II. пред став ља ње по на ша ња трош ко ва одго ва ра јућим гра фи ко ном
III. ме тод ви со ко–ни ско
IV. ана ли за рег ре си је

б. Анализа вре мен ских се ри ја
в. Анализа пре лом не тач ке

I. пре лом на тач ка и при ход
II. гра ни ца си гур нос ти
III. циљ ни про фит (до би так)
IV. ра цио про фи та/об и ма
V. при каз пре лом не тач ке и гра фи кон про фи та/об и ма

г. Огра ни ча ва јући чи ни о ци
I. план опти мал не про из вод ње са оскуд ним из во ри ма сред ста ва
II. тех ни ке ли не ар ног про гра ми ра ња
III. оста ле тех ни ке за више од два ва ри ја бил на про бле ма

д. Прип ре ма про це на трош ко ва за про цес одлу чи ва ња:
I. ре ле ван тне тех ни ке об ра чу на трош ко ва које укљу чу ју могућност/не мо -

гућност на стан ка, фик сне – ва ри ја бил не трош ко ве, при ме ње не на си ту а -
ци је “ку пи ти – про из во ди ти”, пре ки да – на став ка по сло ва ња и јед нос тра -
не уго во ре

ђ. До но ше ње одлу ка у усло ви ма не из вес нос ти:
I. кон цепт оче ки ва них вред нос ти
II. ана ли за “стаб ла одлу чи ва ња”.

е. Утврђива ње цене роба и услу га:
I. од нос цене и траж ње
II. укуп ни трош ко ви
III. мар ги нал ни трош ко ви.

ж. Клиз не цене, ди на мич ко утврђива ње цена, пре миј ско вред но ва ње и дис кри -
ми на ци ја цена:
I. Тех ни ке дис кон то ва них нов ча них то ко ва
I. јед нос тав но и сло же но учешће
II. нето са даш ња вред ност
III. ану и те ти
IV. ин тер на сто па при но са
V. будућа вред ност
VI. но ми нал но учешће

7. Вред но ва ње успеш нос ти/пер фор ман си

а. Вред но ва ње про дук тив нос ти, ак тив нос ти, про фи та бил нос ти и ква ли те та
услу ге

б. Однос вред но ва ња и врсте пред узећа
в. Опсег вред но ва ња (нов ча но и не нов ча но)
г. Пос туп ци који узи ма ју у об зир цене и про ме не успеш нос ти кроз вре ме
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д. Утврђива ње кључ них фак то ра успе ха на осно ву ин фор ма ци ја о оства ре њи ма
ђ. Раз ли ка између по слов не успеш нос ти и успе ха ме наџ мен та
е. Успос тав ља ње по лаз не тач ке (“бен чмар кинг” ана ли за)

8. Фи нан си ра ње

а. Прип ре ма бу џе та, укљу чу јући фик сне и флек си бил не бу џе те
б. Извеш та ва ње о оства ре ном у од но су на пла ни ра ни бу џет

2.3. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

СВРХА
Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње тех ни ка, про це са и по сту па ка који су не опход -

ни да би се об ез бе ди ли ефи кас на и де лот вор на упот ре ба и рас по ред људ ских ре сур -
са, а кас ни је и њи хо во ко ришћење уз на јвећу могућу ко рист орга ни за ци је.
ЦИЉЕВИ

По по ла га њу овог ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• утврде, раз уме ју и об јас не сло же не међусоб не од но се уну тар орга ни за ци је
• узи ма ју у об зир од нос те о ри је и прак се
• раз уме ју при ро ду, про це се и по ступ ке управ ља ња кад ро ви ма
• об јас не при нци пе успеш ног тим ског рада и по тре бе за пла ни ра њем,

праћењем и про це ном по слов них ак тив нос ти за сно ва них на тим ском раду
• ис тра же будуће за хте ве за кад ро ви ма и опи шу по ступ ке при ма ња и ода би ра
• раз уме ју и опи шу на че ла мо ти ва ци је
• раз уме ју и опи шу уло гу и про цес раз во ја за пос ле них
• раз уме ју по тре бу за јас ном и пре циз ном ко му ни ка ци јом
• об јас не при нци пе успеш ног са ве то ва ња
• опи шу еле мен те дис цип лин ских по сту па ка и жал би

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Раз вој ме наџ мен та и тима

а. Орга ни за ци ја рада:
I. по тре ба за фор мал ним орга ни за ци ја ма
II. орга ни за ци о не врсте и раз ли ке

б. Уло га ме наџ мен та:
I. мо дер ни ау то ри ме наџ мен та
II. кла сич не те о ри је ме наџ мен та

в. Уло га ме на џе ра:
I. уло га ме на џе ра у орга ни зо ва њу по сла
II. одго вор нос ти ме на џе ра

г. По је ди нач но и груп но по на ша ње:
I. орга ни за ци о на кул ту ра
II. гру пе и ти мо ви
III. пер цеп ци ја и те о ри ја уло ге
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д. Управ ља ње ти мом:
I. по тре ба за ти мо ви ма
II. струк ту ра тима
III. тим и груп не раз ли ке

ђ. Успос тав ља ње ци ље ва:
I. не опход ност по сто ја ња ци ље ва
II. до бит и оста ли ци ље ви

е. Овлашћење, одго вор ност и под е ла одго вор нос ти:
I. орга ни за ци о на струк ту ра
II. кла сич ни и сав ре ме ни при сту пи струк ту ри
III. овлашћење, одго вор ност и под е ла одго вор нос ти

ж. Успос тав ља ње стан дар да и управ ља ње пер фор ман са ма:
I. рад не нор ме и по ка за те љи
II. ис пла та ве за на за учи нак

2. Рег ру то ва ње и из бор

а. Рег ру то ва ње и про цес из бо ра:
I. про цес, уло ге и одго вор нос ти
II. кри те ри ју ми про це не

б. Успеш но рег ру то ва ње:
I. рег ру то ва ње и план се лек ци је
II. про цес рег ру то ва ња
III. под ршка ме ди ја

в. Опис по сла и одређива ње особ ља:
I. опис по сла
II. одређива ње особ ља

г. Анализа по сла:
I. сврха ана ли зе
II. ме то де ана ли зе

д. Ме то де се лек ци је (из бо ра):
I. одго ва ра јуће ме то де
II. ко рис ност ме то да

ђ. Избор ни ин тер вју:
I. сврха
II. под ра зу ме ва не веш ти не
III. зна чај про це са из бо ра

е. Јед на ке могућнос ти и управ ља ње раз ли чи тос ти ма:
I. пи та ња јед на ких могућнос ти
II. управ ља ње раз ли чи тос ти ма

3. Обу ка и раз вој

а. Про цес уче ња:
I. про цес уче ња
II. уло га ме наџ мен та

б. Памћење, об ука и раз вој:
I. дуж нос ти ме на џе ра об уке
II. ме то де ин ди ви ду ал ног раз во ја
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в. Успеш на об ука и раз вој:
I. ко рис ти од об уке
II. ана ли за по тре ба за об уком
III. ме то де про це њи ва ња особ ља
IV. раз вој ме наџ мен та
V. унут раш ња и спо љаш ња об ука

г. Про це на струч нос ти:
I. про цес и огра ни че ња
II. про це њи ва ње особ ља
III. мере ефек тив нос ти

д. Вођење ин тер вјуа про це не:
I. по треб не веш ти не ме на џе ра
II. кључ не веш ти не ко му ни ци ра ња

ђ. По је ди нач не веш ти не и раз вој:
I. про цес про це њи ва ња и раз во ја за пос ле них
II. уло га ме наџ мен та
III. про грам раз во ја веш ти на
IV. пру жа ње мен тор ске под ршке

е. Ме наџ мент здрав ља и си гур нос ти:
I. свест о здрав љу и си гур нос ти
II. об а ве за ме наџ мен та

4. Мо ти ва ци ја и вођство
а. Мо ти ва ци ја, кон цеп ти, мо де ли и прак се:

I. кључ не те о ри је мо ти ва ци је
II. кла сич не те о ри је
III. сав ре ме не те о ри је
IV. схе ме на грађива ња

б. Успеш но вођство:
I. при ро да и зна чај вођства
II. кла сич не те о ри је
III. сав ре ме не те о ри је

5. Успеш не прак се ко му ни ци ра ња

а. Са рад ња са љу ди ма – веш ти на међусоб не ко му ни ка ци је:
I. веш ти не ко му ни ци ра ња
II. успеш на прак са ме наџ мен та
III. вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја

б. Ко му ни ци ра ње:
I. по тре ба за ко му ни ка ци јом
II. фор ме ко му ни ци ра ња

в. Уло га са ве то ва ња:
I. уло га ме наџ мен та
II. веш ти на успеш ног са ве то ва ња

г. Кон тро ли са ње су ко ба и не при јат нос ти и дис цип ли на:
I. узро ци су коб ља ва ња
II. управ ља ње су ко бом
III. одго ва ра јуће про це ду ре
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IV. раз уме ва ње про це са
V. уло га ме наџ мен та
VI. апе ли

2.4. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

СВРХА
Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње раз во ја и ко ришћења ин фор ма ци о них сис те -

ма, што је не опход но ради ак тив ног учес тво ва ња у ре ше њи ма која се тичу ин фор ма -
ци о них сис те ма.
ЦИЉЕВИ

По дов рша ва њу овог дела ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не на чин успеш ног ко ришћења ин фор ма ци о них сис те ма и ре сур са ин -

фор ма ци о них сис те ма у орга ни за ци ји
• утврде и при ме не ме то де орга ни зо ва ња и ра чу но во дстве ног об ухва та ња ко -

ришћења и про је ка та ин фор ма ци о них сис те ма
• об јас не по кре та ње, пла ни ра ње и кон тро ли са ње ин фор ма ци о них сис те ма
• учес тву ју у де фи ни ци ји и спе ци фи ка ци ји за хте ва ко рис ни ка и сис те ма
• опи шу како одго ва ра јуће ре ше ње може да буде осмиш ље но да би се ис пу ни ли

по себ ни за хте ви ко рис ни ка
• учес тву ју у спро вођењу, над гле да њу и одржа ва њу ре ше ња ин фор ма ци о них

сис те ма
• учес тву ју у об ез беђива њу ква ли те та про јек та ин фор ма ци о них сис те ма
• утврде како ком пју тер ски со фтвер може да по мог не у успеш ном управ ља њу

ин фор ма ци о ним сис те ми ма, раз во ју и об ез беђењу ква ли те та
САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Управ ља ње ин фор ма ци о ним сис те ми ма (ИС)

а. Пос лов на стра те ги ја и усклађива ње ИС/ИТ
б. При бав ља ње ин фор ма ци о них сис те ма – орга ни за ци о ни уго во ри
в. Дос тав ља ње ин фор ма ци о них сис те ма – ра чу но во дстве на пи та ња
г. Орга ни зо ва ње ин фор ма ци о них сис те ма – пи та ња струк ту и ра ња
д. Сту ди ја из вод љи вос ти
ђ. Пок ре та ње про јек та
е. Пла ни ра ње про јек та
ж. Над гле да ње и кон тро ла про јек та

I. Соф твер ска под ршка за ме наџ мент про јек та
2. Осмиш ља ва ње ин фор ма ци о них сис те ма

а. Про цес раз во ја ин фор ма ци о них сис те ма
б. Истра жи ва ње и бе ле же ње ко рис нич ких за хте ва
в. До ку мен то ва ње и об ли ко ва ње ко рис нич ких за хте ва – про це са
г. До ку мен то ва ње и об ли ко ва ње ко рис нич ких за хте ва – ста тич них струк ту ра
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д. До ку мен то ва ње и об ли ко ва ње ко рис нич ких за хте ва – догађаји
ђ. Спо љаш њи диз ајн
е. Раз ви ја ње ре ше ња за ис пу ње ње за хте ва
ж. Избор со фтвер ског па ке та

I. Соф твер ска под ршка за про цес раз во ја сис те ма
3. Оце њи ва ње ин фор ма ци о них сис те ма

а. Тех нич ки за хте ви ин фор ма ци о них сис те ма
б. Усаг ла ше ност ин фор ма ци о них сис те ма са за ко ном
в. Увођење си гур нос ти и за кон ских за хте ва
г. Обез беђење ква ли те та про це са управ ља ња и раз во ја
д. Про ве ра сис те ма и ко рис нич ког при хва та ња
ђ. Пи та ња и ме то де при ме не
е. Пи та ња на кон при ме не
ж. Кон тро ла про ме на у сис те ми ма раз во ја и одржа ва ња

I. Однос ме наџ мен та, про це са раз во ја и ква ли те та

2.5. КОРПОРАТИВНО И ПОСЛОВНО ПРАВО

СВРХА

Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње општег прав ног окви ра уну тар ко јег ра чу но -
вођа об ав ља сво ју де лат ност. Раз ви ја ње свес нос ти и могућнос ти схва та ња како об и -
чај ног, тако и устав ног пра ва, у вези са по себ ним прав ним об лас ти ма од суш тин ског
зна ча ја за по сло ва ње.

ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог дела ис пи та, кан ди да ти би тре ба ло да буду оспо соб ље ни да:
• ана ли зи ра ју и про це њу ју си ту а ци је са прав не тач ке гле диш та
• утврде суш тин ске еле мен те за кон ског сис те ма сво је зем ље, укљу чу јући

основ не из во ре пра ва, и да об јас не како он функ ци о ни ше
• об јас не и ис по ље спо соб ност упот ре бе суш тин ских на че ла у вези са ино кос ним

пред узећима, пар тне рстви ма и ком па ни ја ма
• опи шу раз ли чи те врсте ком па ни ја и об јас не пра ви ла која се од но се на њи хо во

фи нан си ра ње, ме наџ мент, ад ми нис тра ци ју и про пи се
• об јас не за кон који се од но си на за пош ља ва ње, а на ро чи то на пи та ња от пуш та -

ња, виш ка за пос ле них и дис кри ми на ци је
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САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Изво ри пра ва

а. За кон и под а за кон ски про пи си
б. Оби ча ји

2. Имо вин скоп рав ни ин сти ту ти зна чај ни за по слов но пра во

а. Прав ни суб јект
б. Имо ви на
в. Обли га ци ја
г. Уго во ри

3. Основ ни при нци пи об ли га ци о ног пра ва

Овај део се бави основ ним одли ка ма за кљу чи ва ња, сад ржа ја и из врше ња уго во ра 
и об ез беђује раз уме ва ње основ не при ро де уго вор них спо ра зу ма.

а. Аутономија воље
б. Прин цип имо вин ске сан кци је
в. Екви ва лен тност пре ста ци ја (јед на ка вред ност уза јам них да ва ња)
г. Пре но си вост пра ва и об а ве за

4. Уго во ри при вред ног по сло ва ња

а. По ну да и при хват
б. Зак љу че ње уго во ра

I. фор ма уго во ра
II. еле мен ти уго во ра

в. Де јство уго во ра
I. ис пу ње ње уго вор них об а ве за
II. по сле ди це за не и зврше ње уго во ра

г. Врсте при вред них уго во ра
I. уго вор о про да ји робе
II. уго вор о друм ском пре во зу робе
III. уго вор о ускла диш те њу
IV. уго вор о ко ми си о ну
V. уго вор о трго вин ском за сту па њу
VI. уго вор о по сре до ва њу
VII. уго вор о шпе ди ци ји–от пре ма њу
VIII. уго вор о услу га ма у роб ном про ме ту
IX. уго вор о грађењу
X. уго вор о алот ма ну
XI. уго вор о ли цен ци
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5. Прив ред на друш тва

Овај део обрађује при ро ду при вред них друш та ва и за кон ске за хте ве кон сти ту и -
са ња.

а. Обли ци при вред них друш та ва
I. при вред но друш тво

– друш тва ка пи та ла (ак ци о нар ско друш тво, друш тво са огра ни че ном
одго вор ношћу)

– друш тва лица (ортач ко друш тво, ко ман дит но друш тво)
б. Осни ва ње при вред ног друш тва

I. осни вач ки акт
II. осни вач ки улог
III. де лат ност
IV. ре гис тра ци ја

в. Прес та нак при вред ног друш тва
6. Пра во суд ни сис тем и орга ни за ци ја пра во суђа

а. На че ла
б. Орга ни за ци ја и над леж ност су до ва

7. Управ ни по сту пак и управ ни спор

8. Рад но пра во

Овај део се од но си на про пи се ко ји ма се уређују пи та ња рад ног ангажовања.
а. уго во ри о раду и дру ги акти
б. пре ста нак рад ног ангажовања
в. ви шак рад не сна ге
г. дис кри ми на ци ја

2.6. ПОРЕСКИ СИСТЕМ

СВРХА
Раз ви ја ње спо соб нос ти при пре ме об ра чу на по рес ких об а ве за фи зич ких и прав -

них лица – ре зи де на та и не ре зи де на та зем ље, за сврхе об ра чу на по ре за на до би -
так, кор по ра тив ног по ре за, по ре за на ка пи тал не до бит ке и до да ту вред ност. Осим
тога, унап ређење зна ња и раз уме ва ња на чи на на који мора да се одви ја по сло ва ње
са По рес ком упра вом и ца ри ном, укљу чу јући по зна ва ње за кон ски пред виђених
вре мен ских ро ко ва за под но ше ње об ра чу на и упла та, као и да ту ма дос пећа по рес -
ких об а ве за.

ЦИЉЕВИ
По по ла га њу овог ис пи та, кан ди да ти би тре ба ло да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не како функ ци о ни ше по рес ки сис тем у зем љи
• при пре ме об ра чун до би ти/гу бит ка из по слов них од но са
• об ра чу на ју по је ди нач не при хо де
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• при пре ме об ра чун имо ви не и при хо да од ула га ња
• об ра чу на ју по рез на до бит
• при пре ме об ра чун по ре за на ка пи тал не до бит ке на ста ле про да јом имо ви не
• при пре ме об ра чун по ре за и доп ри но са за пред узећа
• утврде и об ра чу на ју по рез не до да ту вред ност
• утврде ро ко ве за под но ше ње при ја ва и из ми ри ва ње об а ве за
• дају кли јен ти ма са ве те који се од но се на по рес ке об а ве зе
• об ав ља ју по сло ве са По рес ком упра вом и ца ри ном, као и са кли јен ти ма на

одго ва ра јући на чин

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. По рез на до хо дак грађана

а. Општи при нци пи по ре за на до хо дак грађана
б. При хо ди који под ле жу опо ре зи ва њу
в. Опо ре зи ва ње по је ди них врста при хо да
г. Го диш њи по рез на до хо дак грађана
д. По рес ки об вез ник
ђ. Ре зи ден ти и не ре зи ден ти
е. Изу зи ма ње из до хот ка за опо ре зи ва ње
ж. По рес ки кре дит
з. Избе га ва ње двос тру ког опо ре зи ва ња
и. Опо ре зи ва ње по је ди них врста при хо да

I. По рез на за ра де
II. По рез на при хо де од по љоп рив ре де и шу ма рства
III. По рез н при хо де од са мос тал не де лат нос ти
IV. По рез на при хо де од ау тор ских пра ва и пра ва ин дус триј ске сво ји не
V. По рез на при хо де од ка пи та ла
VI. По рез на при хо де од не пок рет нос ти
VII. По рез на ка пи тал не до бит ке
VIII. По рез на оста ле при хо де
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ј. Утврђива ње и на пла та по ре за
к. Под но ше ње по рес ке при ја ве
л. Утврђива ње и на пла та по ре за
м. При нуд на на пла та по ре за
н. Јемство, по враћај по ре за и за ста ре лост

2. Доп ри но си

а. Доп ри нос за здра встве но оси гу ра ње
б. Доп ри нос за пен зи о но оси гу ра ње
в. Оста ли доп ри но си

3. По рез на до бит пред узећа

а. Врсте по рес ких об вез ни ка
б. Ре зи ден ти и не ре зи ден ти
в. По рес ка осно ви ца

I. Опо ре зи ва до бит
II. Усклађива ње рас хо да
III. Усклађива ње при хо да
IV. Ка пи тал ни до би ци и гу би ци
V. По рес ки трет ман по слов них гу би та ка

г. По рес ки трет ман лик ви да ци је и сте ча ја об вез ни ка
д. По рес ка ин тег ра ци ја
ђ. По рес ка сто па
е. По рес ки под сти ца ји

I. Убрза на амор ти за ци ја
II. По рес ка осло бођења
III. По рес ки кре ди ти

ж. Откла ња ње двос тру ког опо ре зи ва ња до би ти оства ре не у дру гој држа ви
I. Међуком па ниј ске ди ви ден де

з. Груп но опо ре зи ва ње и транс фер не цене
I. По рес ко кон со ли до ва ње
II. Избе га ва ње двос тру ког опо ре зи ва ња ди ви ден ди ос т ва ре них учешћем у

ка пи та лу дру гог об вез ни ка
III. Тран сфер не цене
IV. Ка ма та и спре ча ва ње ута ње не ка пи та ли за ци је

и. Утврђива ње и на пла та по ре за на до бит пред узећа
I. Под но ше ње по рес ке при ја ве
II. Утврђива ње по ре за
III. По рез по одбит ку
IV. Жал ба
V. Осно ва по ступ ка
VI. Нап ла та по ре за
VII. При нуд на на пла та
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4. По рез на имо ви ну

а. По рез на имо ви ну
I. Пред мет опо ре зи ва ња
II. По рес ки об вез ник
III. По рес ка осно ви ца
IV. Нас та нак по рес ке об ве зе
V. По рес ке сто пе
VI. По рес ка осло бођења
VII. По рес ки кре ди ти

б. По рез на на слеђе и по клон
I. Пред мет опо ре зи ва ња
II. По рес ки об вез ник
III. По рес ка осно ви ца
IV. Нас та нак по рес ке об ве зе
V. По рес ке сто пе
VI. По рес ка осло бођења
VII. По рес ки кре дит

в. По рез на пре нос ап со лут них пра ва
I. Пред мет опо ре зи ва ња
II. По рес ки об вез ник
III. По рес ка осно ви ца
IV. Нас та нак по рес ке об а ве зе
V. По рес ке сто пе
VI. По рес ка осло бођења

г. Утврђива ње и на пла та по ре за на имо ви ну
I. Утврђива ње по ре за
II. Јемство

5. Акцизе

а. Пред мет опо ре зи ва ња
б. Нас та нак об ве зе ак ци зе

I. Став ља ње у про мет и увоз
II. Оста ли слу ча је ви

в. Обвез ник ак ци зе
I. Про из вођач и увоз ник
II. Ку пац, прав но лице и пред узет ник

г. Осно ви ца ак ци зе
д. Изно си и сто пе ак ци зе

I. Де ри ва ти на фте
II. Ду ван ске пре рађеви не
III. Алкохолна пића
IV. Осве жа ва јућа бе зал ко хол на пића
V. Кафа, со за ис хра ну и лук суз ни про из во ди
VI. Индек са ци ја
VII. Кон трол не ак циз не мар ки це
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ђ. Олак ши це код плаћања
I. Осло бођења и ума ње ња об ра чу на те ак ци зе

е. Обра чун и на пла та ак ци зе
ж. Иска зи ва ње и еви ден ти ра ње ак ци зе и дос тав ља ње под а та ка и до ку мен та -

ци је
з. Зас та ре лост
и. Кон тро ла об ра чу на ва ња и плаћања ак ци зе
ј. Пов раћај и ре фак ци ја ак ци зе

6. По рез на до да ту вред ност

а. Пред мет опо ре зи ва ња
I. Про мет до ба ра
II. Про мет услу га
III. Увоз до ба ра
IV. Про мет до ба ра и услу га у сло бод ним зо на ма
V. Ста тус не про ме не, лик ви да ци ја и сте чај

б. Вре ме и мес то на стан ка по рес ке об а ве зе
в. По рес ки об вез ник и дру ги по рес ки дуж ни ци
г. Нас та нак по рес ке об а ве зе
д. По рес ка осно ви ца

I. По рес ка осно ви ца на про мет до ба ра, услу га и до ба ра из уво за
ђ. По рес ке сто пе
е. По рес ка осло бођења

I. По рес ка осло бођења на про мет до ба ра, од но сно услу га са пра вом на
одби так пре тход ног по ре за

II. По рес ка осло бођења на про мет до ба ра од но сно услу га без пра ва на одби -
так пре тход ног по ре за

III. По рес ка осло бођења код уво за до ба ра
ж. Одби так пре тход ног по ре за

I. По јам одби так пре тход ног по ре за и сраз мер ни одби так пре тход ног по ре -
за

з. По себ ни по ступ ци опо ре зи ва ња
и. Утврђива ње и на пла та по ре за на до да ту вред ност

I. Оба ве зе по рес ког об вез ни ка и дру гих по рес ких дуж ни ка
II. Ре гис тра ци ја или под но ше ње при ја ве о об ав ља њу или де лат нос ти по -

рес ког об вез ни ка
III. Изда ва ње фак ту ре
IV. Вођење по рес ке еви ден ци је
V. Под но ше ње по рес ке при ја ве, об ра чун и плаћање по рес ке об а ве зе
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ј. Пов раћај и реф рак ци ја по ре за
к. Кон тро ла утврђива ња и плаћања по рес ке об а ве зе
л. Прав на сре дства
љ. По нав ља ње по ступ ка
м. Обез беђење плаћања
н. При нуд на на пла та
њ. За тез на ка ма та
о. Зас та ре лост

7. Административне так се

2.7. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И КОНТРОЛА

СВРХА
Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње ме то да фи нан сиј ског управ ља ња у ана ли зи -

ра њу ко рис ти од раз ли чи тих из во ра фи нан си ра ња и ка пи тал них ин вес ти ци о них
могућнос ти, као и раз уме ва ње при ме не тех ни ка управ љач ког ра чу но во дства у пла -
ни ра њу и кон тро ли.
ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог дела ис пи та кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не уло гу и сврху фи нан сиј ског управ ља ња
• оце не све у куп но управ ља ње об ртним ка пи та лом
• оце не одго ва ра јуће из во ре фи нан си ра ња у да тим си ту а ци ја ма
• про це не ка пи тал не ин вес ти ци је упот ре бом одго ва ра јућих ме то да
• утврде и спро во де одго ва ра јуће сис те ме и тех ни ке об ра чу на трош ко ва
• при пре ма ју бу џе те и ко рис те их у кон тро ли и оце ни орга ни за ци о не успеш -

нос ти
• кри тич ки про це не ала те и тех ни ке фи нан сиј ског ме наџ мен та и кон тро ле

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Ци ље ви фи нан сиј ског ме наџ мен та

а. При ро да, сврха и де лок руг фи нан сиј ског ме наџ мен та
б. Однос фи нан сиј ског ме наџ мен та, управ љач ког и фи нан сиј ског ра чу но во -

дства
в. Однос фи нан сиј ских ци ље ва и орга ни за ци о не стра те ги је
г. Проб ле ми ви шес тру ких ак ци о на ра у фи нан сиј ском ме наџ мен ту и ви шес тру -

ких ци ље ва узро ко ва них тиме
д. Фи нан сиј ски и оста ли ци ље ви не про фит них орга ни за ци ја

2. Окру же ње фи нан сиј ског ме наџ мен та

а. Фи нан сиј ско по сре до ва ње и да ва ње кре ди та
б. Тржиш та нов ца и ка пи та ла

I. домаћа и међуна род на
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II. Тржиш та ак ци ја (како ве ли ких, тако и ма лих пред узећа)
в. Хи по те за успеш них тржиш та
г. Ка мат не сто пе и кри ву ље при но са
д. Ути цај фис кал не и мо не тар не по ли ти ке на по сло ва ње
ђ. Пос лов ни про пи си (на при мер, огра ни че ња цена, еко лош ки про пи си и кор по -

ра тив но управ ља ње)

3. Управ ља ње по слов ним ка пи та лом

а. При ро да и де лок руг управ ља ња по слов ним ка пи та лом
б. Зах те ви за фи нан си ра њем по слов ног ка пи та ла
в. Пот ре бе раз ли чи тих врста пред узећа за по слов ним ка пи та лом
г. Однос управ ља ња по слов ним ка пи та лом и по слов ном со лвен тношћу
д. Управ ља ње ак ци ја ма, дуж ни ци ма, крат ко роч ним сре дстви ма, го то ви ном, ду -

го ва њи ма и по ве ри о ци ма
ђ. Тех ни ке управ ља ња по слов ним ка пи та лом – укљу чу јући ра цио–ана ли зу, еко -

но мич ност ве ли чи не по руџ би не (EOQ – Economic Order Quantity), пра вов ре ме -
ност (JIT – just in time), про це њи ва ње кре дит ног бо ни те та, усло ви кре ди ти ра -
ња, го то вин ски по пус ти, фак то ринг и по пуст на фак ту ра ма, дуж нич ки
цик лу си, ефи кас на крат ко роч на ула га ња, пред виђање нов ча них то ко ва и бу -
џе ти, мо де ли Ми лер–Ор, основ ни ме то ди раз ме не са инос тра нством, ве ро ват -
ноћа и про це на ри зи ка, усло ви по сло ва ња са по ве ри о ци ма)

4. Изво ри фи нан си ра ња

а. Изво ри и трош ко ви раз ли чи тих врста фи нан си ра ња и њи хо ва по год ност у
од но су на раз ли чи те окол нос ти и орга ни за ци је (ве ли ке и мале, ко ти ра не и
не ко ти ра не), укљу чу јући:
I. при ступ сре дстви ма и при ро да по слов ног ри зи ка
II. при ро да и зна чај ин тер но ге не ри са них сред ста ва
III. тржиш та ка пи та ла (врсте ак циј ског ка пи та ла, нова из да ња, пи та ња пра -

ва, по зај мље ни ка пи тал, кон вер ти бил на сре дства, га ран ци је)
IV. ути цај по ли ти ке ди ви ден ди на по тре бе за сре дстви ма
V. фи нан си ра ње од стра не ба на ка (крат ко роч но, сред њо роч но и ду го роч -

но, укљу чу јући ли зинг)
VI. трго вин ски кре дит
VII. држав но фи нан си ра ње: до на ци је, ре ги о нал на и на ци о нал на помоћи по -

рес ки под сти ца ји
VIII. про бле ми фи нан си ра ња ма лих пред узећа (по сред ни, рас пон дос пећа, ри -

зик)
IX. про бле ми пред узећа са ма лом по чет ном за ра дом (Р&Д, Интер нет, и оста -

ла по сло ва ња ви со ке тех но ло ги је)
X. ула гач ки ка пи тал и из во ри фи нан си ра ња по себ но при ла гођени ма лим

пред узећима
XI. међуна род на сре дства и тржиш та ка пи та ла, укљу чу јући увођење у

међуна род но бан ка рство и фи нан си ра ње инос тра не трго ви не
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б. Зах те ви за фи нан си ра њем (сврха, ко ли чи на и тра ја ње) у вези са по слов ним,
опе ра тив ним и стра теш ким ци ље ви ма

в. Зна чај из бо ра струк ту ре ка пи та ла: ак циј ски на суп рот дуж нич ком
г. Ко е фи ци јент фи нан сиј ске за ду же нос ти и оста ли кључ ни фи нан сиј ски по ка -

за те љи и ана ли за њи хо вог зна ча ја за орга ни за ци ју
д. Одго ва ра јући из во ри фи нан си ра ња, узи ма јући у об зир:

I. трош ко ве фи нан си ра ња
II. ро ко ве го то вин ских ис пла та
III. ути цај на ко е фи ци јент за ду же нос ти и оста ле по ка за те ље
IV. ути цај на по сто јеће ин вес ти то ре пред узећа

5. Ка пи тал ни рас хо ди и ула га ња

а. Про це на могућнос ти ула га ња домаћег ка пи та ла про фит них и не про фит них
орга ни за ци је, пу тем ко ришћења одго ва ра јућих ме то да и тех ни ка:
I. од нос ри зи ка и по враћаја
II. по враћај од ан га жо ва ног ка пи та ла
III. от пла те
IV. ин тер на сто па по враћаја
V. нето са даш ња вред ност
VI. јед но роч но и ви ше пе ри о дич но огра ни ча ва ње фи нан сиј ских сред ста ва

за ин вес ти ци је
VII. одлу ке о ли зин гу и ку по ви ни
VIII. за ме на сред ста ва, укљу чу јући (у ка те го ри ја ма од (i) до (viii)) ути цај опо -

ре зи ва ња, ин фла ци је, ри зи ка и не из вес нос ти (ве ро ват ноћа, стаб ло одлу -
чи ва ња, ана ли за осет љи вос ти, си му ла ци ја)

6. Сис те ми об ра чу на трош ко ва

а. Сврха об ра чу на трош ко ва као помоћ пла ни ра њу, над зо ру и кон тро ли по слов -
не ак тив нос ти

б. за хте ви за ин фор ма ци ја ма код раз ли чи тих при сту па
в. Зах те ви за ин фор ма ци ја ма за об ра чун трош ко ва и огра ни че ња у не про фит -

ним орга ни за ци ја ма.
г. би хе ви о рис тич ке по сле ди це раз ли чи тих при сту па об ра чу ну трош ко ва,

укљу чу јући про це ну пер фор ман си
д. по сле ди це при сту па об ра чу ну трош ко ва при ли ком из веш та ва ња о про фи ту,

утврђива њу цена про из во да и ин тер них ак тив нос ти/услу га
ђ. уло га сис те ма об ра чу на трош ко ва при ли ком про це њи ва ња пер фор ман си и

про цес одлу чи ва ња
7. Тех ни ке об ра чу на трош ко ва

а. ало ка ци ја/рас по де ла трош ко ва ко ришћењем одго ва ра јућих тех ни ка
I. ап сор пци о ни при сту пи аку му ла ци ји мар ги нал них и опор ту ни тет них

трош ко ва у скла ду са спе ци фич ним на ло зи ма (по сао, па кет, уго вор) или
опе ра ци ја ма (про цес, услу га)

II. об ра чун трош ко ва за сно ван на ак тив нос ти; ко ришћење узроч ни ка
трош ко ва и ак тив нос ти
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III. об ра чун трош ко ва жи вот ног цик лу са
IV. об ра чун циљ ног трош ка

8. Обра чун по стан дар дним трош ко ви ма и ана ли за одсту па ња

а. об ра чун по стан дар дним трош ко ви ма
I. утврђива ње нор ми
II. утврђива ње и об ра чун одсту па ња у про да ји (укљу чу јући ко ли чи ну и

асор ти ман), трош ков на одсту па ња (укљу чу јући одсту па ња у асор ти ма ну 
и доп ри нос), ап сор пци о ни и мар ги нал ни при сту пи

III. зна чај и ре ле ван тност одсту па ња
IV. из веш та ји о по сло ва њу
V. при ме на и ре ле ван тност об ра чу на одсту па ња за пер фор ман се по сло -

ва ња
б. пла ни ра ње и по слов на одсту па ња
в. би хе ви о рис тич ке по сле ди це об ра чу на по стан дар дним трош ко ви ма и из веш -

та ва ње о одсту па њи ма

9. Бу џе ти ра ње и кон тро ла бу џе ти ра ња

а. Ци ље ви бу џе ти ра ња и сис те ма кон тро ле, укљу чу јући ас пек те би хе ви о рис -
тич ких по сле ди ца

б. Про це на сис те ма бу џе ти ра ња, као што су фик сни и флек си бил ни, нул ти и рас -
тући, пе ри о дич ни, кон ти ну и ра ни и за сно ва ни на ак тив нос ти ма

в. раз вој, при ме на и усклађива ње сис те ма бу џе ти ра ња: функ ци о нал них, за вис -
них и основ них/глав них бу џе та (укљу чу јући го то вин ско фи нан си ра ње); бу -
џет ски пре глед

г. об ра чун и узро ци на стан ка одсту па ња као помоћ кон тро ли пер фор ман си
д. Кван ти та тив на помоћ про це су бу џе ти ра ња и кон цеп ти са рад ње, ана ли за

основ них вре мен ских се ри ја (се зон ски ка рак тер) и пред виђање; ко ришћење
ра чу нар ских мо де ла

ђ. по сле ди це сис те ма об ра чу на трош ко ва на из веш та ва ње о про фи ту
е. би хе ви о рис тич ке по сле ди це бу џе ти ра ња и бу џет ске кон тро ле

2.8. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

СВРХА
Над град ња основ них тех ни ка обрађених у окви ру пред ме та 2.1 Прип ре ма ње

фи нан сиј ских из веш та ја и усав рша ва ње зна ња и раз ви ја ње већег бро ја фи нан сиј -
ских ра чу но во дстве них кон це па та и при нци па. Од кан ди да та ће се за хте ва ти да
ово при ме њу ју тако што ће при пре ма ти фи нан сиј ска из веш та ва ња у прак тич ном
кон тек сту.
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ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог дела ис пит ног за дат ка кан ди да ти тре ба да буду оспо соб -
ље ни да:

• про це не и при ме не спе ци фич не ра чу но во дстве не кон цеп те и те о ри је у прак -
тич ним рад ним си ту а ци ја ма

• про це не и при ме не ре гу ла тор ни оквир фи нан сиј ског из веш та ва ња
• при пре ма ју фи нан сиј ске из веш та је за раз ли чи те суб јек те у скла ду са ста ту -

том ком па ни је и одређеним рачу но во дстве ним стан дар ди ма и дру гим слич -
ним дек ла ра ци ја ма

• при пре ма ју груп не фи нан сиј ске из веш та је (који не укљу чу ју из веш та је груп -
них го то вин ских то ко ва) који ће об ухва ти ти и по је ди нач но за вис но пред -
узеће а мож да и при дру же ну ком па ни ју или зајед нич ко ула га ње

• ана ли зи ра ју, ин тер пре ти ра ју и из веш та ва ју о фи нан сиј ским из веш та ји ма
(укљу чу јући и из веш та је о го то вин ским то ко ви ма) и слич ним ин фор ма ци ја ма
раз ли чи тим гру па ма ко рис ни ка

• раз мат ра ју и при ме њу ју за хте ве дру гих спе ци фич них ра чу но во дстве них стан -
дар да

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА

1. Ра чу но во дстве ни при нци пи, кон цеп ти и те о ри ја

а. Оквир Одбо ра за МРС (IASB) за при пре му и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из -
веш та ја

б. Агенцијска теорија
в. Про ме не ни воа цена, очу ва ње ка пи та ла

2. Ре гу ла тор ни оквир
а. Струк ту ра Одбо ра за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де
б. Про цес до но ше ња стан дар да
в. Уло га Стал ног ко ми те та за ту ма че ња
г. Однос Одбо ра за МРС са Ко ми си јом за хар ти је од вред нос ти (IOSCO)

3. Прип ре ма и пре зен та ци ја фи нан сиј ских из веш та ја пред узећа са огра ни че -
ном одго вор ношћу и оста лих прав них лица

а. Ра чу но во дство ак циј ског ка пи та ла и ре зер ви
I. из да ва ње и от куп де о ни ца
II. при нцип очу ва ња ка пи та ла
III. при нцип рас по де љи вих про фи та

б. Ма те ри јал на и не ма те ри јал на стал на сре дства
в. Нето об ртна сре дства
г. За ра да по ак ци ји
д. По рес ка об а ве за пред узећа, укљу чу јући:

I. текући по рез
II. одло же ни по рез
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ђ. Обја ве МРС и ту ма че ња Стал ног ко ми те та, као што је пре ци зи ра но у до ку мен -
ти ма који се пре гле да ју

4. Прип ре ма кон со ли до ва них фи нан сиј ских из веш та ја
а. Де фи ни ци ја за вис них пред узећа
б. Изу зећа од кон со ли до ва ња
в. Прип ре ма кон со ли до ва них Би лан са успе ха и Би лан са ста ња, укљу чу јући:

I. ис кљу че ње ин тер них транс акција
II. усклађива ње фер вред нос ти

г. Прид ру же на пред узећа, за јед нич ка ула га ња
д. Суш ти на и ра чу но во дстве но об ухва та ње удру жи ва ња ин те ре са

5. Анализа и ту ма че ње фи нан сиј ских из веш та ја и слич них ин фор ма ци ја
а. Анализа кор по ра тив них ин фор ма ци ја
б. Прип ре ма из веш та ја о фи нан сиј ском учин ку за раз ли чи те ко рис нич ке гру пе
в. Прип ре ма и ана ли за из веш та ја о нов ча ним то ко ви ма по је ди нач ног пред -

узећа
г. Тран сак ци је по ве за них стра на
д. Инфор ма ци је по сег мен ти ма

2.9. РЕВИЗИЈА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА

СВРХА
Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње про це са ре ви зи је и ње го ве при ме не у кон тек -

сту ек стер ног за кон ског окви ра и у циљу кон тро ле по сло ва ња и раз во ја.

ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог дела ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• раз уме ју при ро ду, сврху и обим ре ви зи је и ин тер не кон тро ле, укљу чу јући и

уло гу ек стер не ре ви зи је и ње ног за кон ског окви ра, као и уло гу ин тер не ре ви -
зи је у об ез беђива њу од ри зи ка ме наџ мен та и кон трол ног окви ра орга ни за ци -
је

• утврде ри зи ке, опи шу по ступ ке који су пред узе ти у про це су пла ни ра ња, ис -
пла ни ра ју по сао који ће за до во љи ти ци ље ве ре ви зи је или за дат ке ис пи ти ва -
ња и на црт сад ржа ја пла но ва

• опи шу и про це не ра чу но во дстве не и сис те ме ин тер не кон тро ле и утврде и са -
оп ште ри зи ке кон тро ле, могуће по сле ди це и пре по ру ке

• об јас не и про це не из во ре до ка за, опи шу при ро ду, ро ко ве и обим тес то ва који
се тичу транс акција и ра чу но во дстве них би лан са (укљу чу јући узор ко ва ње и
ана ли тич ке по ступ ке) и диз ај ни ра ју про гра ме за за дат ке ре ви зи је и кон тро ле

• про це не на ла зе, ис тра же не дос лед нос ти, из ме не про грам рада уко ли ко је не -
опход но, ис пи та ју кас ни је догађаје, и оправ да ју и при пре ме одго ва ра јуће из -
веш та је за ко рис ни ке уну тар и ван орга ни за ци је, укљу чу јући и пре по ру ке да
се увећа по слов ни учи нак

• раз мот ре и при ме не за хте ве ре ле ван тних међуна род них стан дар да ре ви зи је
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САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Оквир за ре ви зи ју

а. Раз ви так и про мен љи ва при ро да ре ви зи је, друш тве на уло га ре ви зи је
б. За кон ски об а вез не ре ви зи је, одго вор ност, ру ко во дство и аген ци ја
в. Про фе си о нал на ети ка и пра ви ла по на ша ња, њи хо ва при ме на на ек стер ну и

ин тер ну ре ви зи ју, одго вор ност за пре ва ру и греш ке
2. Интер на ре ви зи ја и кон тро ла

а. Уло га ин тер не ре ви зи је и кон тро ле (пре гле да) и њи хов од нос са:
I. кор по ра тив ним управ ља њем
II. управ ља њем ри зи ком
III. орга ни за ци о ном кон тро лом
IV. кор по ра тив ним ци ље ви ма

б. Де лок руг и функ ци је ин тер не ре ви зи је, при ро да и опсег за да та ка функ ци је
ин тер не ре ви зи је

в. Екстернализација функ ције ин тер не ре ви зи је
г. При ро да и опсег за ду же ња ин тер не кон тро ле, укљу чу јући опе ра тив на, сис -

тем ска, про ве ру вред нос ти нов ца и фи нан сиј ске кон тро ле
3. Про пи си

а. Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је:
I. њи хов раз вој и уло га
II. веза са на ци о нал ним стан дар ди ма

б. Ре ви зо ри:
I. про пи си и над зор
II. њи хо ва веза са ру ко во дством
III. уло га IFAC–а

4. Пла ни ра ње и ри зик

а. Ци ље ви за ду же ња ре ви зи је и кон тро ле, зна чај са рад ње ак ци о на ра
б. По ве зи ва ње ци ље ва за ду же ња ре ви зи је и кон тро ле (про ве ре)
в. Аналитичке про це ду ре
г. Про це на ри зи ка
д. Ма те ри јал ност, при хват љи ва греш ка и ве ли чи на узор ка
ђ. Осмиш ља ва ње и до ку мен то ва ње пла на и рад ног про гра ма
е. Ко ор ди на ци ја рада оста лих
ж. Инфор ма ци о на тех но ло ги ја у пла ни ра њу и про це ни ри зи ка

5. Интер на кон тро ла

а. Ци ље ви сис те ма ин тер не кон тро ле
б. Инхе рен тне сла бос ти сис те ма ин тер не кон тро ле
в. Ко ришћење сис те ма ин тер не кон тро ле од стра не ре ви зо ра
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г. Цик лу си транс акција (при ход, на бав ка, за ра де, за ли хе, ка пи тал ни из да ци)
д. Ко ришћење сис те ма ин тер не кон тро ле од стра не ре ви зо ра, укљу чу јући ICQ

(Упит ник о ин тер ним кон тро ла ма), ICE (окру же ње ин тер них кон тро ла) и
тест кон тро ла

ђ. Ко му ни ка ци ја са ме наџ мен том
6. Оста ли ре ви зор ски до ка зи и до ка зи ин тер ног пре гле да

а. по тврђива ње фи нан сиј ских из веш та ја: ак ти ве, па си ве, при хо да и рас хо да,
укљу чу јући ра чу но во дстве не про це не

б. из веш та ва ње о по тврда ма и миш ље ња про ис тек ла из пре гле да
в. Аналитичке про це ду ре као суш тин ски до каз
г. Тес ти ра ње сал да и про ме на
д. Ком пју тер ски под ржа не тех ни ке ре ви зи је, њи хо ва при ме на и огра ни че ња
ђ. При ка зи ме наџ мен та
е. Ре ви зор ско узор ко ва ње и дру ге про це ду ре се лек тив ног тес ти ра ња
ж. Прег ле ди на кнад них догађаја
и. Прег лед стал нос ти по сло ва ња
ј. Це ло ку пан пре глед сте че них до ка за
к. Изме не пла на и про гра ма рада у свет лу но вих от крића

7. Извеш та ва ње

а. Облик и сад ржај не из ме ње них и из ме ње них из веш та ја ек стер не ре ви зи је фи -
нан сиј ских из веш та ја

б. Облик и сад ржај из веш та ја пре гле да и дру гих из веш та ја о ци ље ви ма ан га жо -
ва ња ре ви зо ра

в. Пре по ру ке за усав рша ва ње по слов них пер фор ман си
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ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА

“ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА”

3.1. УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ И УВЕРАВАЊА

СВРХА
Обез беђива ње да кан ди да ти могу да про суђују и при ме њу ју тех ни ку у ана ли зи

пи та ња која се од но се на пру жа ње услу га ре ви зи је и уве ра ва ња, и да могу да про це -
њу ју и ко мен та ри шу текућу прак су и раз вој.
ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог дела ис пи та кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• раде уну тар про фе си о нал ног и етич ког окви ра
• раз уме ју текућа пи та ња и раз вој који се од но си на ре ви зи ју и пру жа ње услу га

ве за них за ре ви зи ју и уве ра ва ње
• об јас не и про це не по зи ци ју ре ви зо ра у од но су на при хва та ње и за држа ва ње

про фе си о нал них на и ме но ва ња
• про це не и пре по ру че по ли ти ку и по ступ ке кон тро ле ква ли те та
• утврде и опи шу по сао не опхо дан да би се ис пу ни ли ци ље ви ре ви зор ских и не -

ре ви зор ских за да та ка
• при ме њу ју и про це њу ју за хте ве ре ле ван тних Међуна род них стан дар да ре ви -

зи је
• про це не на ла зе и ре зул та те из врше ног по сла и из ра де на црт одго ва ра јућих

из веш та ја о за да ци ма
САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА
1. Про фе си о нал ни и етич ка за хте ви

а. Пра ви ла про фе си о нал ног по на ша ња
I. ин тег ри тет, об јек тив ност и не за вис ност
II. про фе си о нал на об а ве за по вер љи вос ти
III. про ме не про фе си о нал них по ло жа ја
IV. књи ге, до ку мен ти и па пи ри
V. кор по ра тив но фи нан сиј ско са ве то ва ње
VI. су коб ин те ре са

б. Про фе си о нал на одго вор ност и об а ве зе
I. пре ва ра и греш ка
II. про фе си о нал на об а ве за (укљу чу јући не мар)
III. по греш но по на ша ње
IV. раз ли чи та оче ки ва ња
V. про фе си о нал но оси гу ра ње за на кна ду ште те
VI. ин тер ни до го во ри

в. Ре гу ла тор ни оквир
I. кор по ра тив но управ ља ње
II. ко декс на јбо ље прак се
III. ко ми те ти за ре ви зи ју
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IV. ефек тив ност ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле
V. за ко ни и про пи си у ре ви зи ји фи нан сиј ских из веш та ја

2. Управ ља ње прак сом
а. Прак се и по ступ ци кон тро ле ква ли те та
б. Рек ла ми ра ње, пуб ли ци тет и спро вођење про фе си о нал ног по сла
в. Нак на де
г. Тен де ри
д. Усло ви спо ра зу ма

3. Про цес ре ви зи је

а. Стра те ги ја ре ви зи је, укљу чу јући:
I. ре ви зи ју за сно ва ну на ри зи ку
II. ре ви зи ју сис те ма
III. при ступ Би лан су ста ња
IV. при хо де, рас хо де и оста ле цик лу се
V. усме ре но тес ти ра ње
VI. ана ли тич ке про це ду ре

б. Пла ни ра ње, укљу чу јући:
I. ма те ри јал ност
II. про це не ри зи ка

в. Еви ден ци ја, укљу чу јући:
I. до ку мен та ци ју
II. по ве за не стра не
III. пред став ља ња ме наџ мен та
IV. ко ришћење рада дру гих

г. Про це на и пре глед, укљу чу јући:
I. по чет на сал да и упо ре ди ве ин фор ма ци је
II. оста ле ин фор ма ци је
III. на кнад не догађаје
IV. стал ност по сло ва ња

4. За да ци

а. Ре ви зи ја фи нан сиј ских из веш та ја
б. Ре ви зи ја гру па
в. Услу ге у вези с ре ви зи јом:

I. пре гле ди
II. до го во ре не про це ду ре
III. ком пи ла ци је

г. Услу ге уве ра ва ња, укљу чу јући:
I. про це ну ри зи ка
II. ме ре ње пер фор ман си
III. по узда ност сис те ма
IV. елек трон ско по сло ва ње
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д. Оче ки ва не фи нан сиј ске ин фор ма ци је
ђ. Интер на ре ви зи ја
е. Екстер не фи нан сиј ске и ра чу но во дстве не служ бе
ж. Ре ви зи ја од но са пре ма друш тву и око ли ни

5. Извеш та ва ње

а. Ре ви зор ски из веш та ји
б. Зак љу чи ва ње и из веш та ва ње о до го во ре ним про це ду ра ма и услу га ма уве ра -

ва ња
в. Извеш та ва ње ме наџ мен ту

6. Текућа пи та ња и раз вој
а. Про фе си о нал не етич ке нор ме
б. Кор по ра тив но управ ља ње
в. Пре ва ра
г. Пи та ња за шти те жи вот не сре ди не
д. Инфор ма ци о не тех но ло ги је
ђ. Међуна род не ра чу но во дстве не фир ме
е. Мала и сред ња пред узећа и из узећа од ре ви зи је

3.2. МЕНАЏМЕНТ ПЕРФОРМАНСИ

СВРХА

Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње при ме не тех ни ка управ љач ког ра чу но во -
дства ради пру жа ња под ршке про це си ма ме наџ мен та у вези са пла ни ра њем, кон -
тро лом и одлу чи ва њем.

ЦИЉЕВИ

По по ла га њу овог дела ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• Ра зу ме ју ци ље ве при пре ма ња ин фор ма ци ја за ме наџ мент и по тре бу да при ла -

го де тех ни ке про мен љи вом при вред ном окру же њу
• Откри ју по тре бе за ин фор ма ци ја ма ме наџ мен та и доп ри не су раз во ју одго ва -

ра јућих сис те ма
• Про це не стра теш ки учи нак по сло ва ња и пре по ру че одго ва ра јуће мере за по -

бољ ша ње учин ка
• Схва те зна чај од но са између фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских по ка за те ља по -

слов ног учин ка
• При ме не тех ни ке про це не одлу ка ме наџ мен та у вези са утврђива њем трош ко -

ва, цена, об и ма про из во да и рек лам не стра те ги је
• Утврде и при ме не одго ва ра јуће тех ни ке утврђива ња бу џе та како би омо -

гућили ме наџ мен ту да кон тро ли ше по сло ва ње
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САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Оквир управ љач ког ра чу но во дства

а. Ци ље ви управ љач ког ра чу но во дства, ин фор ма ци је у вези са:
I. крат ко роч ним и стра теш ким пла ни ра њем
II. кон тро лом и про це сом одлу чи ва ња
III. ефи кас ном при ме ном тех ни ка управ љач ког ра чу но во дства

б. Тренд и раз вој тех ни ка и ме то да управ љач ког ра чу но во дства
I. оце на и унап ређење ко ришћених тех ни ка и ме то да
II. про це на ефе ка та про ме на тех но ло ги је и про из во да на управ љач ко ра чу -

но во дство
III. текућа пи та ња при нци па управ љач ког ра чу но во дства и њи хов зна чај и

при ме на
в. Ути цај про ме на у по слов ној струк ту ри

I. про це њи ва ње стал не при ме не тех ни ка управ љач ког ра чу но во дства (нпр.
об ра чун по стан дар дним трош ко ви ма)

II. ути цај про ме на по слов не струк ту ре и ме на џер ских тех ни ка на управ -
љач ко ра чу но во дство

III. про ме не у по слов ној струк ту ри и управ љач ко ра чу но во дство
2. Осмиш ља ва ње сис те ма управ љач ког ра чу но во дства

а. Ци ље ви сис те ма и упот ре ба ин фор ма ци ја у вези са:
I. крат ко роч ним и стра теш ким пла ни ра њем
II. кон тро лом и про це сом одлу чи ва ња
III. ефи кас на при ме на тех ни ка управ љач ког ра чу но во дства

б. Изво ри ин фор ма ци ја
I. из орга ни за ци је
II. од до бав ља ча и ку па ца
III. из поређења са кон ку рен ци јом
IV. од вла де и оста лих ста тис тич ких из во ра

в. Ме то де еви ден ти ра ња и об ра де
I. при куп ља ње и еви ден ти ра ње ин фор ма ци ја које се могу и/или не могу

из ра зи ти у нов ча ним је ди ни ца ма
II. утврђива ње за хте ва у скла ду са раз ли чи тим сврха ма
III. ути цај при нци па и тех ни ка управ љач ког ра чу но во дства
IV. ути цај сис те ма ин фор ма ци о них тех но ло ги ја

в. ефек ти врста по слов них ен ти те та
г. Обли ци из веш та ја

I. ана ли зе и про слеђива ње ре ле ван тним по је дин ци ма/гру па ма
II. ефек ти струк ту ре и сти ла ме наџ мен та
III. учес та лост, пра вов ре ме ност и сте пен тач нос ти
IV. тен ден ци је, ма те ри јал ност и пи та ња могућнос ти кон тро ле

3. Ме ре ње пер фор ман си

а. Зна чај пер фор ман си
I. Одређива ње ми си је и ис пу ње ње ци ље ва
II. кор по ра тив но пла ни ра ње и оства ре ње стра теш ких ци ље ва
III. ис пу ње ње опе ра тив них пла но ва

76



IV. по сти за ње спе ци фич них ци ље ва де ло ва пред узећа
б. Обим ме ре ња пер фор ман си

I. фи нан сиј ске пер фор ман се – про фи та бил ност, лик вид ност, ак тив нос ти и
ко е фи ци јент за ду же нос ти

II. не фи нан сиј ски по слов ни по ка за те љи
III. ме ре ње пер фор ман си не про фит них орга ни за ци ја
IV. ме ре ње пер фор ман си за пру жа ње услу га у јав ном сек то ру
V. ду го роч не и крат ко роч не пер фор ман се
VI. мо де ли ме ре ња пер фор ман си као што је ба лан сна кар та (ради по бољ ша -

ња опсе га и веза по ка за те ља пер фор ман си) и пи ра ми да пер фор ман си (у
вези са стра те ги јом и ак тив нос ти ма по сло ва ња)

в. Раз мат ра ња спољ них окол нос ти
I. еко ном ски/тржиш ни усло ви
II. про пи си вла ди них служ би у вези са фи нан си ја ма, жи вот ном око ли ном и

ква ли те том услу га
г. Ути цај ме наџ мен та на ме ре ње пер фор ман си

I. пи та ња одго вор нос ти
II. ко рис ти и про бле ми ме ре ња пер фор ман си
III. шеме на грађива ња и ме ре ње пер фор ман си
IV. стил ме наџ мен та и ме ре ње пер фор ман си

4. Пла ни ра ње и кон тро ла

а. Стра теш ко управ љач ко ра чу но во дство
I. кор по ра тив но опе ра тив на стра те ги ја
II. пи та ње жи вот ног цик лу са
III. ана ли за пред нос ти, сла бос ти, могућнос ти и по тен ци јал них про бле ма

(SWOT ана ли за)
IV. бен чмар кинг
V. раз мат ра ње ри зи ка и не из вес нос ти

б. Бу џе ти ра ње и бу џет ска кон тро ла и про це њи ва ње ал тер на тив них при сту па
бу џе ти ра њу
II. бу џе ти ра ње као инстру мент пла ни ра ња и кон тро ле
III. кван ти та тив на помоћи ана ли за ри зи ка
IV. ас пек ти по на ша ња (би хе ви о рис тич ки)
V. текући раз вој бу џе ти ра ња

5. Про цес одлу чи ва ња

а. Стра те ги је утврђива ња цена и про це на одлу ка у вези са тим
I. од нос цена/траж ња
II. ре ле ван тни трош ко ви и одлу ке о це на ма
III. утврђива ње цена и жи вот ни цик лус про из во да
IV. утврђива ње циљ ног трош ка и цена
V. транс фер не цене и про цес одлу чи ва ња

б. Инфор ма ци је за одлу чи ва ње
I. ана ли за ре ле ван тних трош ко ва
II. CVP ана ли за и мак си ми зи ра ње до би ти (CVP тро шак/ обим/до бит)
III. про фи та бил ност про из во да и ана ли за огра ни ча ва јућих фак то ра
IV. ана ли за про фи та бил нос ти ко рис ни ка
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V. те о ри ја огра ни че ња и ра чу но во дство про из вод ње
VI. узи ма ње у об зир не из вес ност
VII. тех ни ке дис кон то ва ња нов ча них то ко ва (DCF тех ни ке)

3.3 СТРАТЕШКО ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ

СВРХА
Обез беђива ње да кан ди да ти могу да про суђују и при ме њу ју тех ни ке у стра теш ком 

по слов ном пла ни ра њу, како би били у могућнос ти да пру же доп ри нос фор му ли са њу
по слов не стра те ги је, раз во ју про из во да и услу га и одржа ва њу ква ли те та у окви ру чи -
та ве орга ни за ци је.

ЦИЉЕВИ
По за вршет ку овог дела ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• утврде и при ме њу ју глав не кон цеп те и иде је у те о ри ји и прак си стра теш ког

управ ља ња
• раз уме ју унут раш ње и спо љаш ње чи ни о це који ути чу на орга ни за ци ју и при -

ме њу ју ово зна ње у про це њи ва њу сво је стра теш ке по зи ци је
• утврде одго ва ра јуће стра те ги је за сно ва не на про це ни ци ље ва и по ло жа ја

орга ни за ци је
• утврде одго ва ра јуће ме то де при ме не из аб ра них стра те ги ја и про це не њи хов

ути цај на орга ни за ци о не струк ту ре и ак тив нос ти
• раз уме ју ути цај гло ба ли за ци је на стра теш ко по слов но пла ни ра ње
• успеш но об је ди не сво је зна ње и кре а тив но га ко рис те у при ме њи ва њу кон це -

па та и тех ни ка
• ана ли зи ра ју, ту ма че и при ме њу ју под ат ке и ин фор ма ци је, и из не су про миш -

ље не за кључ ке
• успеш но по ве жу ана ли зе и за кључ ке, са осећајем за раз ли чи те сврхе и раз ли -

чи те ко рис ни ке, уз по свећива ње паж ње друш тве ним оче ки ва њи ма

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Мо де ли стра теш ког ме наџ мен та

а. Шта је стра теш ки ме наџ мент
I. кор по ра тив на стра те ги ја
II. по слов на стра те ги ја

б. Због чега је стра теш ки ме наџ мент би тан
в. Про це ду ра, сад ржи на и кон текст стра теш ког ме наџ мен та
г. Про цес раз во ја стра те ги је

I. осмиш ље не или про пи са не стра те ги је
II. хит не и до дат не стра те ги је

д. Сад ржај стра те ги је
I. стра теш ка ана ли за
II. стра теш ки из бор
III. при ме на стра те ги је
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ђ. Стра теш ки ме наџ мент у раз ли чи тим окол нос ти ма
I. струк ту ра
II. кул ту ра

2. Пос мат ра ње спо љаш њег окру же ња

а. Анализа општег окру же ња
I. Анализа со ци о лош ких, за кон ских, еко ном ских, лич них и тех но лош ких

чи ни ла ца (SLEPT ана ли за)
II. “Пор те ров ди ја мант”
III. пред виђање и сце на ри ја

б. Анализа по тро ша ча и тржиш та – тржиш но ис тра жи ва ње
в. Анализа кон ку рен тног окру же ња

I. мо дел пет фак то ра ути ца ја
II. кон ку рен ци ја и са рад ња
III. про ниц љи вост кон ку рен та за оства ре ње по слов не пред нос ти
IV. одржи ва кон ку ре нтска пред ност и кри тич ни фак то ри успе ха

3. Унут раш ња про це на

а. Ре ви зи ја из во ра
б. Анализа спо соб нос ти и суш тин ских ком пе тен ци ја
в. Раст кон ку ре нтске вред нос ти – ла нац и сис тем вред нос ти
г. Анализа кад ро ва
д. Анализа фи нан сиј ских из во ра
ђ. Анализа из во ра по слов них ак тив нос ти

4. При ро да стра теш ке ана ли зе и из бо ра

а. Сврха орга ни за ци је
I. оче ки ва ња ак ци о на ра
II. кул тур но окру же ње
III. ми си ја, ци ље ви и стра теш ко усме ре ње

б. Осмиш ља ва ње стра те ги је
I. ал тер на тив на усме ре ња раз во ја стра те ги је

– за сно ва на на из во ри ма
– за сно ва на на тржиш ту
– за сно ва на на фи нан си ја ма

II. ме то де раз во ја стра те ги ја
– ин тер ни раз вој
– стра теш ка удру жи ва ња
– ин тег ра ци је и спо соб ност сти ца ња

в. Вред но ва ње и из бор стра те ги је
I. ана ли за при клад нос ти, из вод љи вос ти и при хват љи вос ти
II. из бор кор по ра тив не/по слов не стра те ги је

5. При ро да при ме не стра те ги је

а. Пи та ња мар ке тин га
I. сег мен та ци ја, одређива ње циља и успос тав ља ње по ло жа ја (по зи ци о ни -

ра ње)
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II. стра те ги ја тржиш них вођа, пра ти ла ца, из а зи ва ча и спе ци ја ли зо ва них
учес ни ка

III. раз вој и при ме на ком би но ва них мар ке тинг стра те ги ја
б. Пи та ња фи нан си ја

I. вред но ва ње пер фор ман си
II. фи нан си ра ње при ме не и рас по ређива ње из во ра

в. Пи та ња ис тра жи ва ња и раз во ја
I. увођење ино ва ци ја
II. ме наџ мент и кон тро ла ква ли те та

г. Пи та ња ин фор ма ци о них сис те ма / тех но ло ги ја (ИС/ИТ)
I. ИТ/ИС као стра теш ки из вор
II. управ ља ње раз во јем ин фор ма ци о них сис те ма

д. Пи та ња кад ро ва
I. пред ла га ње и из вор
II. мо ти ви са ње и дис цип ли на
III. про це на и вред но ва ње учин ка
IV. об ука и док ва ли фи ка ци ја особ ља

ђ. Пи та ња управ ља ња про јек ти ма
I. жи вот ни цик лус про јек та
II. ци ље ви управ ља ња про јек ти ма
III. про це на по тре ба за из во ри ма
IV. оруђа и тех ни ке управ ља ња про јек ти ма

е. Управ ља ње пи та њи ма про ме на
I. раз уме ва ње врста стра теш ких про ме на и њи хо вих узро ка
II. раз вој про гра ма стра теш ких про ме на

– ути цај моћ и
– ути цај кул ту ре

III. уло ге ме наџ мен та у про це су из ме не стра те ги ја
IV. управ ља ње про це сом из ме не стра те ги ја

6. По ве зи ва ње струк ту ре и стра те ги је

а. Врсте орга ни за ци о не струк ту ре
I. јед нос тав на
II. функ ци о нал на
III. ди ви зи о нал на
IV. мат рич на
V. мул ти на ци о нал на
VI. гло бал на
VII. стра теш ке по слов не је ди ни це

б. Цен тра ли за ци ја у од но су на де цен тра ли за ци ју
в. Орга ни за ци о не струк ту ре

7. При ро да гло бал не кон ку рен ци је

а. Уло га тра ди ци о нал ног међуна род ног мар ке тин га
б. Раз вој гло бал ног по сло ва ња

I. при бли жа ва ње тржиш та
II. трош ков не пред нос ти
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III. при тис ци вла де
IV. не пос то ја ност ва лу те и тржиш не пре пре ке
V. по ја ва гло бал не кон ку рен тнос ти

в. Гло бал не стра те ги је
I. стан дар ди за ци ја на суп рот при ла гођава њу
II. по зи ци о ни ра ње про из во да
III. управ ља ње од но си ма на тржиш ту

г. Успос тав ља ње гло бал них за штит них сим бо ла
д. Управ ља ње свет ском ком па ни јом

I. ет нич ка, по ли цен трич на и ге ог раф ска ори јен та ци ја
II. међуна род ни ме наџ мент и вођство

ђ. Сти ца ње свет ских по тро ша ча
I. ис тра жи ва ње међуна род ног тржиш та
II. сег мен та ци ја међуна род ног тржиш та

8. Исхо ди про це са стра теш ког ме наџ мен та

а. Кор по ра тив на на суп рот по слов ној пер фор ман си
б. Одржи ва кон ку рен тна пред ност
в. Орга ни за ци ја уче ња
г. Мере ал тер на тив них пер фор ман си:

I. фи нан сиј ске
II. не фи нан сиј ске
III. стра теш ке

9. Ува жа ва ње етич ких нор ми

а. Зна чај друш тве не одго вор нос ти
б. Кор по ра тив но управ ља ње
в. Став пре ма етич ким нор ма ма на на ци о нал ном и свет ском ни воу

3.4. СЛОЖЕНО КОРПОРАТИВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

СВРХА
Обез бе ди ти да кан ди да ти могу да про це њу ју и при ме њу ју тех ни ке у кор по ра тив -

ном из веш та ва њу са ко јим се ра чу но вође сус рећу и да могу да ре а гу ју на раз вој или
неку нову прак су.
ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог ис пи та кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• об јас не и про це не ути цај ра чу но во дстве ног стан дар да или пред ло же ног ра чу -

но во дстве ног стан дар да на сад ржај об јав ље не фи нан сиј ске ин фор ма ци је
• об јас не и про це не ути цај по слов них одлу ка на фи нан сиј ске из веш та је
• об јас не пра вос наж ност и при хват љи вост ра чу но во дстве не прак се коју пред -

ла же ком па ни ја
• при пре ме фи нан сиј ске из веш та је за сло же не по слов не си ту а ци је
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• ана ли зи ра ју фи нан сиј ске из веш та је и при пре ме одго ва ра јућа са оп ште ња за
пред став ља ња раз ли чи тим гру па ма ко рис ни ка

• про це не текућу прак су у кон тек сту по тре ба ко рис ни ка и ци ље ва фи нан сиј -
ског из веш та ва ња

• про це не текући раз вој кор по ра тив ног из веш та ва ња у кон тек сту ње го ве прак -
тич не при ме не, ути ца ја на кор по ра тив но из веш та ва ње и основ них кон цеп ту -
ал них пи та ња

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Ре гу ла тор ни оквир Одбо ра за Међуна род не ра чу но во дстве не стан дар де
(IASB)

а. Међуна род ни стан дар ди за фи нан сиј ско из веш та ва ње, Међуна род ни ра чу но во -
дстве ни стан дар ди, Нац рти за об ја ву, До ку мен ти за дис ку си ју, Обја ве Ко ми те та
за ту ма че ње Стан дар да, укљу чу јући об ра чун ак циј ског ка пи та ла и об а ве за, сред -
ста ва, ре зер ви са ња, по тен ци јал них сред ста ва и об а ве за, сег ме на та, по ве за них
стра на, фи нан сиј ских инстру ме на та, по ре за, ли зин га, трош ко ва пен зи ја

б. Сад ржај ре гу ла тор ног окви ра Одбо ра за МРС у да том низу прак тич них си ту а -
ци ја

в. Проб ле ми у вези са ре гу ла тор ним окви ром Одбо ра за МРС, укљу чу јући пи та -
ња ме ре ња и при зна ва ња

г. Ути цај текуће и пред ло же не ре гу ла ти ве на фи нан сиј ске из веш та је пред узећа
д. Ути цај по слов них одлу ка и из ме на ра чу но во дстве не прак се, пред ло же них од

стра не пред узећа, на фи нан сиј ске из веш та је
ђ. Ле ги тим ност текуће ра чу но во дстве не прак се и њена оправ да ност за ко рис ни ке

кор по ра тив них фи нан сиј ских из веш та ја

2. Прип ре ма фи нан сиј ских из веш та ја сло же них по слов них ен ти те та

а. Фи нан сиј ски из веш та ји сло же них гру па, укљу чу јући вер ти кал не и по ме ша не
гру пе

б. Груп ни из веш та ји о нов ча ним то ко ви ма
в. Обра чун ре ор га ни за ци је и рес трук ту и ра ња гру пе, укљу чу јући раз два ја ње

ком па ни је на више за себ них де ло ва, пре узи ма ња и схе ме гру па
г. Обра чун де виз них транс акција и пред узећа

3. Прип ре ма из веш та ја за ек стер не и ин тер не ко рис ни ке
а. Про це на фи нан сиј ских и по ве за них ин фор ма ци ја, ку по ви на по слов ног ен ти -

те та, вред но ва ње ак ци ја и ре ор га ни за ци ја пред узећа
б. Про це на ути ца ја про ме на ра чу но во дстве них по ли ти ка и ре гу ла тор ног окви -

ра на вред ност ак ци ја
в. Про це на по слов не пер фор ман се пред узећа, укљу чу јући ко ли чин ске и ква ли -

та тив не по ка за те ље пер фор ман се и могућност кор по ра тив ног не успе ха
г. Про це на ути ца ја про ме на ни воа цена и рас по ло жи ве ме то де вред но ва ња по -

слов них одлу ка и пер фор ман си
д. Ефек тив ност кор по ра тив ног управ ља ња у окви ру пред узећа

82



83

4. Текућа пи та ња и прав ци раз во ја

а. Ра чу но во дстве ни ути цај окру же ња и со цио–кул тур них фак то ра на пред узеће
б. Ути цај сад ржа ја фи нан сиј ских из веш та ја на ко рис ни ке, укљу чу јући из ме не

об ли ка и сад ржа ја пе ри о дич них и го диш њих фи нан сиј ских из веш та ја и ал -
тер на тив не на чи не са оп шта ва ња ре зул та та ко рис ни ци ма

в. Пред ло же не из ме не струк ту ре на ци о нал не и међуна род не ре гу ла ти ве и ути цај 
гло бал не хар мо ни за ци је и стан дар ди за ци је

г. При мен љи вост ре гу ла тор ног окви ра Одбо ра за МРС на мала и сред ња пред у -
зећа

д. Текући прав ци раз во ја кор по ра тив ног из веш та ва ња

5. Ува жа ва ње етич ких нор ми

а. Етич ке нор ме и по слов но по на ша ње

3.5. СТРАТЕШКИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

СВРХА

Обез бе ди ти да кан ди да ти могу да про це њу ју и при ме њу ју тех ни ке при до но ше -
њу одлу ка о до дат ној еко ном ској вред нос ти у стра теш ком фи нан сиј ском ме наџ -
мен ту и да их могу адап ти ра ти у скла ду са фак то ри ма који ути чу на до но ше ње тих
одлу ка.

ЦИЉЕВИ

По за вршет ку овог дела ис пи та, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• при пре ма ју из веш та ва ња за ме наџ мент, уз об јаш ње ње и про це ну фи нан сиј -

ских по сле ди ца фи нан сиј ских одлу ка
• утврде и про це не одго ва ра јуће из во ре фи нан си ра ња, њи хо ве ри зи ке и трош -

ко ве
• про це не могуће одлу ке о ула га њу и стра те ги је
• раз уме ју ути цај гло бал ног по слов ног окру же ња на на ци о нал не и мул ти на ци о -

нал не орга ни за ци је
• об јас не, из ло же и пре по ру че по год не тех ни ке управ ља ња ри зи ком
• раз уме ју зна чај управ ља ња нов цем и функ ци ју го то ви не у тржиш ном окру же -

њу
• ода бе ру на јпо год ни је тех ни ке за опти ми зо ва ње упос ле нос ти фи нан сиј ских из -

во ра, као и да кри тич ки про це не так ве тех ни ке
• ана ли зи ра ју и оце не фи нан сиј ске ин фор ма ци је које се од но се на про шлу и

будућу успеш ност по сло ва ња пред узећа



САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА

1. Ци ље ви и кор по ра тив но управ ља ње
а. Ци ље ви и усме ре ња орга ни за ци је и њи хов ути цај на по слов но пла ни ра ње
б. Кључ ни стеј кхол де ри (stakeholders) орга ни за ци је: ак ци о на ри, по ве ри о ци,

ди рек то ри, за пос ле ни, куп ци, до бав ља чи и вла да
в. Пи та ња окру же ња и њи хов ути цај на за јед нич ке (кор по ра тив не) ци ље ве и

управ ља ње
г. Кон цепт усаг ла ше нос ти ци ље ва и на чин ње го вог оства ре ња
д. Кључ ни ас пек ти управ ља ња у зем љи и у све ту
ђ. Пос ле ди це кор по ра тив ног управ ља ња у орга ни за ци ја ма

2. Обли ко ва ње стра те ги је

а. Про цес стра теш ког пла ни ра ња и ње го ва по ве за ност са одлу ка ма о ула га њу
I. раз вој и ана ли за фи нан сиј ских пла но ва, са ци љем дос ти за ња до го во ре -

них ци ље ва
II. при куп ља ње, раз јаш ња ва ње и по тврђива ње ин фор ма ци ја (нпр. у вези са

текућом или про шлом по слов ном по зи ци јом, пу тем ра ци ја или дру гих
ви до ва ана ли зе) ре ле ван тних за дос ти за ње по слов них ци ље ва

III. са ве то ва ње кли је на та у вези са стра те ги ја ма које би пред узеће мог ло да
усво ји како би про ши ри ло или одржа ло текућу тржиш ну по зи ци ју, као и
раз вој ним стра те ги ја ма

IV. ду го роч но фи нан сиј ско пла ни ра ње, укљу чу јући по ка за те ље вред нос ти
про фи та и те о ри ју опти ми за ци је и ко рис нос ти

V. ко ришћење сло бод них нов ча них то ко ва у фи нан сиј ском пла ни ра њу
VI. тех ни ке про це њи ва ња по је ди нач них ак ци ја и оста лих хар ти ја од вред -

нос ти, као и про це њи ва ња по сло ва ња, укљу чу јући про це њи ва ње до дат -
не еко ном ске вред нос ти (“EVA”) и стра теш ке до дат не вред нос ти (“SVA”)

б. Стра теш ко пла ни ра ње за мул ти на ци о нал не ком па ни је
I. улаз на и из лаз на огра ни че ња
II. кон ку ре нтска пред ност

3. Анализа ри зи ка

а. Цена ка пи та ла
I. цена ак циј ског ка пи та ла (CAPM – мо дел вред но ва ња ка пи тал них сред -

ста ва и мо дел рас та ди ви ден ди)
II. цена дуга
III. про сеч на по нде ри са на цена ка пи та ла (WACC)
IV. ути цај про ме не струк ту ре ка пи та ла на ње го ву цену

б. ка мат на сто па и де виз ни ри зик
I. утврђива ње ка мат не сто пе и пред став ља ње де виз ног кур са
II. кри ву ље при но са и њи хов зна чај за фи нан сиј ске ме на џе ре
III. за шти та од ри зи ка, ко ришћењем “фор вар да”, “фју чер са”, “опци ја”, “сво по ва”,

фун да мен тал них ис тра жи ва ња (“FRAs”) и дру гих сред ста ва
IV. обим и ко рист од фи нан сиј ског ин же ње рин га
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4. Одлу ке о ула га њи ма

а. Тех ни ке до но ше ња одлу ка
I. де таљ но по зна ва ње дис кон то ва них нов ча них то ко ва (нето са даш ња

вред ност)
II. при ла гођена нето са даш ња вред ност – NPV (APV – до да та са даш ња вред -

ност)
III. те о ри ја по ртфо ли ја и ме тод вред но ва ња ка пи тал них сред ста ва (CAPM) и

њи хов зна чај за ме на џе ре
IV. опци је укљу че не у ин вес ти ци је (основ но по зна ва ње)

б. Стра те ги је рас та
I. орган ски раст, спа ја ња и при па ја ња
II. вред но ва ње спа ја ња и при па ја ња
III. пре узи ма ње и стра те ги је одбра не
IV. пла ни ра ње успе ха на кон при па ја ња и ре ви зи ја

в. Кор по ра тив на ре ор га ни за ци ја
I. дез ин вес ти ра ње
II. от ку пи и по ниш та ва ње куп ље не ак ци је
III. кор по ра тив но рес трук ту и ра ње
IV. при ва ти за ци ја
V. от куп со пстве них ак ци ја

5. Управ ља ње го то ви ном и фи нан сиј ско пред виђање

а. Ме то де фи нан сиј ских, крат ко роч них и ду го роч них ула га ња, укљу чу јући спа -
ја ња и сти ца ња

б. Уло га пред виђања нов ча них то ко ва у по слов ном пла ни ра њу и раз вој и ана ли -
за крат ко роч них фи нан сиј ских пла но ва

в. Уло га функ ци је го то ви не
I. ак тив нос ти ме на џе ра у управ ља њу го то ви ном
II. цен тра ли зо ва не на суп рот де цен тра ли зо ва ним функ ци ја ма управ ља ња

го то ви ном
г. По ли ти ка ди ви ден ди

I. ути ца ји на по ли ти ку ди ви ден ди
II. ути цај ди ви ден ди на вред ност ком па ни је

6. Свет ско еко ном ско окру же ње

а. Међуна род ни чи ни о ци који ути чу на раз вој по сло ва ња
I. кре та ња гло бал не кон ку рен ци је
II. уло га мул ти на ци о нал них ком па ни ја у свет ској при вре ди
III. сло бод на трго ви на, про тек ци о ни зам, трго вин ски спо ра зу ми, за јед нич ка

тржиш та
IV. уло га Свет ске бан ке, Међуна род ног мо не тар ног фон да и дру гих међуна -

род них орга ни за ци ја
V. еко ном ски од но си између раз ви је них и зе ма ља у раз во ју, укљу чу јући

про бле ме ду го ва ња и раз во ја
VI. увођење јед не ва лу те

б. Утврђива ње де виз ног кур са
I. фак то ри ути ца ја на де виз не кур се ве
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II. мо де ли утврђива ња де виз них кур се ва
III. раз ли чи ти об ли ци де виз них сис те ма

7. Управ ља ње свет ским фи нан си ја ма

а. Про це на инос тра них ин вес ти ци о них одлу ка
I. ал тер на тив ни об ли ци стра ног ула га ња
II. ути цај и ефек ти инос тра ног опо ре зи ва ња (само основ ни при нци пи)
III. инос тра на цена ка пи та ла и струк ту ра ка пи та ла
IV. пред виђање будућих де виз них кур се ва
V. по ли тич ки ри зик

б. Обез беђење инос тра ног ка пи та ла
I. међуна род на тржиш та ка пи та ла, укљу чу јући ев роп ска тржиш та
II. спољ на домаћа тржиш та ка пи та ла
III. међуна род но бан ка рство

в. Управ ља ње фи нан сиј ским из во ри ма у окви ру мул ти на ци о нал не гру пе:
I. фи нан сиј ска кон тро ла у окви ру гру пе пред узећа
II. међуна род но управ ља ње го то ви ном
III. утврђива ње цена међуна род ног транс фе ра
IV. ме ре ње и вред но ва ње пер фор ман си

д. Управ ља ње међуна род ном трго ви ном
I. управ ља ње ри зи ци ма међуна род не трго ви не
II. фи нан си је међуна род не трго ви не

8. Ува жа ва ње етич ких нор ми

а. Етич ке нор ме и по слов но по на ша ње, укљу чу јући међуна род не етич ке нор ме
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ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ
ЗА СТИЦАЊЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ЗВАЊА

ПРОГ РАМ ЗА СТИ ЦА ЊЕ
СПЕ ЦИ ЈА ЛИС ТИЧ КОГ ЗВА ЊА

"ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА
ЈАВНОГ СЕКТОРА"

1. Јавне фи нан си је 
1.1 Прав ни оквир

– За кон о бу џет ском сис те му
– За кон о јав ној сво ји ни
– За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо уп ра ве
– За ко на о ло кал ној са мо уп ра ви
– За кон о јав ном дугу
– За кон о јав ним на бав ка ма
– За кон о држав ним служ бе ни ци ма
– За кон о држав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји
– За кон о за пос ле ни ма у ау то ном ним по кра ји на ма и jeди ни ца ма ло -

кал не са мо уп ра ве
– За кон о сис те му пла та за пос ле них у јав ном сек то ру
– За кон о доп ри но си ма за об а вез но со ци јал но оси гу ра ње
– За кон о тржиш ту ка пи та ла 

1.2. Зна ња и веш ти не
– о тех ни ка ма про це не управ љач ког тима у вези са ут вр ђи ва њем рас -

хо да и из да та ка, струк ту ре цена јав них и дру гих услу га, као и до ба -
ра, од но сно стра те ги је спро вођења ми си је ко рис ни ка јав них сред -
ста ва;

– о тех ни ка ма утврђива ња бу џе та за по тре бе управ љач ког тима у
циљу кон тро ле по сло ва ко рис ни ка јав них сред ста ва;

– о функ ци о ни са њу тржиш та хар ти ја од вред нос ти и мо гућ ности и
на чи на за ду жи ва ња и да ва ња га ран ци ја;

– о при пре ми и до но ше њу, од но сно из врше њу бу џе та ре пуб ли ке и ло -
кал них влас ти и фи нан сиј ских пла но ва ор га ни за ци ја об а вез ног со -
ци јал ног оси гу ра ња;

– о на чи ну увођења и одређива ња ви си не јав них при хо да (по ре за,
доп ри но са, на кна да, так си, са мо доп ри но са) и врс та ма јав них рас хо -
да и из да та ка, од но сно на чи ну фи нан си ра ња над леж нос ти ре пуб -
ли ке, ло кал них влас ти и орга ни за ци ја об а вез ног со ци јал ног оси гу -
ра ња;
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– о при пре ми и до но ше њу фи нан сиј ског пла на и пла на јав них на бав -
ки ко рис ни ка јав них сред ста ва;

– о орга ни за ци ји бу џет ског ра чу но во дства и фи нан сиј ског из веш та -
ва ња ко рис ни ка јав них сред ста ва;

– о орга ни за ци ји 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;

– о орга ни за ци ји и ко ор ди на ци ји са рад ње са над леж ним бу џет ским
ин спек ци ја ма, ек стер ном ре ви зи јом јав ног сек то ра и не за вис ним
ре гу ла тор ним те ли ма;

2. Фи нан сиј ско из веш та ва ње у јав ном сек то ру 
2.1 Прав ни оквир

– За кон о бу џет ском сис те му
– За кон о држав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји
– Уред ба о бу џет ском ра чу но во дству
– Уред ба о при ме ни међуна род них ра чу но во дстве них стан дар да за

јав ни сек тор 
– Пра вил ник о сис те му из врше ња бу џе та Ре пуб ли ке Ср би је
– Уредба о еви ден ци ји не пок рет нос ти у јав ној сво ји ни
– Пра вил ник о сад ржа ју из веш та ја о струк ту ри и вред нос ти не фи нан -

сиј ске имо ви не Ре пуб ли ке Срби је
– Пра вил ник о стан дар дном кла си фи ка ци о ном окви ру и кон тном

пла ну за бу џет ски сис тем
– 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, 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

2.2 Зна ња и веш ти не
– о фи нан сиј ском из веш та ва њу по међуна род ним стандардима;
– о при пре ми и ана ли зи ин фор ма ци ја за управ љач ки тим;
– о вођењу бу џет ског ра чу но во дства и пе ри о дич ног и го диш њег фи -

нан сиј ског из веш та ва ња над леж них држав них орга на и орга на ло -
кал них влас ти, од но сно не за вис них ре гу ла тор них тела;

– о би лан си ра њу јав них при хо да и при ма ња и рас хо да и из да та ка;
– о по сло ва њу пре ко кон со ли до ва ног ра чу на тре зо ра;
– о управ ља њу пре узе тим об а ве за ма и одржа ва њу пла ни ра не лик -

вид нос ти бу џе та ре пуб ли ке и 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; 

– о при пре ми и ар хи ви ра њу ве ро дос тој не ра чу но во дстве не до ку мен -
та ци је за над леж не бу џет ске ин спек ци је и ек стер ну ре ви зи ју јав ног
сек то ра;

– о пру жа њу оста лих об ли ка услу га у јав ној прак си.
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ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ЗВАЊА

"УПРАВЉАЧКИ РАЧУНОВОЂА"

1 Управ љач ко ра чу но во дство
1.1 Увод у управ љач ко ра чу но во дство
1.2 Иден ти фи ка ци ја и по на ша ње трош ко ва
1.3 Интер но пла ни ра ње орга ни за ци је
1.4 Сис те ми кон тро ле у ра чу но во дству 
1.5 Про цес до но ше ња одлу ка 

2 Фи нан сиј ско ра чу но во дство
2.1 Кон цеп ту ал ни и ре гу ла тор ни оквир
2.2 Ра чу но во дстве ни сис те ми 
2.3 Фи нан сиј ско из веш та ва ње за по је ди нач не ен ти те те 
2.4 Кон тро ла ра чу но во дстве них сис те ма 

3 Еко ном ска ма те ма ти ка
3.1 Увод у еко ном ску ма те ма ти ку
3.2 Ве ро ват ноћа
3.3 Су ми ра ње и ана ли за под а та ка
3.4 Одно си између про мен љи вих 
3.5 Пред виђање
3.6 Фи нан сиј ска ма те ма ти ка
3.7 Та бе ле

4 Пос лов на еко но ми ја
4.1 Мак ро е ко ном ско окру же ње орга ни за ци ја 
4.2 Ци ље ви и одлу чи ва ње у орга ни за ци ја ма
4.3 Тржиш ни сис тем и кон ку рен ци ја 
4.4 Фи нан сиј ски сис тем 

5 Ети ка, кор по ра тив но управ ља ње и по слов но пра во
5.1 Ети ка и по сло ва ње 
5.2 Етич ки кон флик ти
5.3 Кор по ра тив но управ ља ње 
5.4 Поређење на ци о нал ног прав ног сис те ма

са дру гим прав ним сис те ми ма
5.5 За кон о об ли га ци о ним од но си ма 
5.6 За кон о раду
5.7 Кор по ра тив на ад ми нис тра ци ја и фи нан си ра ње
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ПРОГ РАМ ЗА СТИ ЦА ЊЕ
СПЕ ЦИ ЈА ЛИС ТИЧ КОГ ЗВА ЊА

"ФО РЕН ЗИЧ КИ РА ЧУ НО ВОЂА"

1. Фи нан сиј ске кри ми нал не рад ње
1.1 Ра чу но во дстве ни кон цеп ти
1.2 Одго вор ност ру ко во дства, ре ви зо ра и фо рен зи ча ра
1.3 Кри ми нал не рад ње у вези са фи нан сиј ским из веш та ји ма
1.4 Про не ве ра сред ста ва: Го то ви на
1.5 Про не ве ра сред ста ва: До бав ља чи
1.6 Про не ве ра сред ста ва: За ли хе и оста ла имо ви на
1.7 Мито и ко руп ци ја
1.8 Инте лек ту ал на сво ји на
1.9 Кри ми нал не рад ње у фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма
1.10 Кри ми нал не рад ње у вези са че ко ви ма и

кре дит ним кар ти ца ма
1.11 Кри ми нал не рад ње у вези са оси гу ра њем
1.12 Кри ми нал не рад ње у вези са здра встве ним оси гу ра њем
1.13 Кри ми нал не рад ње у вези са сте ча јем
1.14 Кри ми нал не рад ње у вези са по ре зом
1.15 Кри ми нал не рад ње у вези са хар ти ја ма од вред нос ти
1.16 Пра ње нов ца
1.17 Кри ми нал не рад ње по чи ње не од стра не ку па ца
1.18 Кри ми нал не рад ње по чи ње не уз помоћ ком пју те ра или пу тем Интер -

не та
1.19 Кри ми нал не рад ње у јав ном сек то ру
1.20 Кри ми нал не рад ње у вези са јав ним на бав ка ма

2. За кон
2.1 Прег лед прав ног сис те ма 
2.2 За ко ни који се од но се на кри ми нал не рад ње
2.3 Пра ва по је ди на ца у току ис траж них рад њи
2.4 Кри вич но го ње ње у вези са кри ми нал ним рад ња ма
2.5 Сис тем грађан ског пра во суђа
2.6 Осно ви при нци пи ве за ни за до каз ни ма те ри јал
2.7 Све до че ње у сво јству струч ног све до ка
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3. Истра га
3.1 Анализа до ку ме на та
3.2 Те о ри ја и прак са ис пи ти ва ња
3.3 Врше ње ис тра ге у тај нос ти
3.4 Изво ри ин фор ма ци ја
3.5 Прис ту па ње ин фор ма ци ја ма пре ко Интер не та
3.6 Алати за ана ли зу ин фор ма ци ја и из веш та ва ње
3.7 Ком пју тер ска фо рен зи ка
3.8 Праћење не за ко ни тих транс акција
3.9 Стан дар ди из веш та ва ња
3.10 Кон трол не лис те за ис тра жи ва ње кри ми нал них рад њи 
3.11 При мер из веш та ја
3.12 Фор му ла ри
3.13 Уго во ри о ан га жо ва њу и пис ма са миш ље њи ма

4. Кри ми но ло ги ја и ети ка
4.1 Увод у кри ми но ло ги ју / Ра зу ме ва ње људ ског по на ша ња
4.2 Те о ри ја узро ка кри ми на ла
4.3 Кри ми нал „бе лог оков рат ни ка“
4.4 Орга ни за ци о ни кри ми нал
4.5 Оку па ци о ни кри ми нал
4.6 Прог ра ми спре ча ва ња кри ми нал них рад њи 
4.7 Каж ња ва ње и сис тем кри вич ног пра во суђа
4.8 Ети ка за фо рен зич ке ра чу но вође
4.9 Ко декс про фе си о нал не ети ке 
4.10 Про фе си о нал ни стан дар ди 
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ПРОГ РАМ ЗА СТИ ЦА ЊЕ
СПЕ ЦИ ЈА ЛИС ТИЧ КОГ ЗВА ЊА

"ИНТЕР НИ РЕ ВИ ЗОР"

Прог рам за сти ца ње спе ци ја лис тич ког зва ња Интер ни ре ви зор се за сни ва на Ме ђу -
на род ним стан дар ди ма еду ка ци је за про фе си о нал не ра чу но вође (IFAC International
education standards for professional accountants – IES 1-8). Прог рам об ра зо ва ња је кре -
и ран у скла ду са про гра мом сти ца ња про фе си о нал них зва ња Инсти ту та ин тер них
ре ви зо ра (Institute of Internal Auditors - IIA).
СВРХА

Усав рша ва ње зна ња и раз уме ва ње про це са ин тер не ре ви зи је и ње го ве при ме не у
кон тек сту за кон ског окви ра и  про фе си о нал них стан дар да у циљу кон тро ле и унап -
ређења пословања и развоја.
ЦИЉЕВИ

По за вршет ку про гра ма еду ка ци је, кан ди да ти тре ба да буду оспо соб ље ни да:
• раз уме ју при ро ду, сврху и обим ин тер не ре ви зи је и ин тер не кон тро ле, као и

уло гу ин тер не ре ви зи је у об ез беђива њу од ри зи ка ме наџ мен та и кон трол ног
окви ра орга ни за ци је у јав ном, при ват ном и не про фит ном сек то ру

• утврде ри зи ке, де фи ни шу пла но ве ан га жо ва ња на бази ри зи ке и при ме не
одго ва ра јуће ала те и тех ни ке за спро вођење ан га жо ва ња које ће за до во љи ти
ци ље ве ан га жо ва ња ин тер не ре ви зи је

• про це не и уста но ве  не опход не фазе ан га жо ва ња ин тер не ре ви зи је, при ро ду,
ро ко ве и обим ак тив нос ти ис тра жи ва ња и тес ти ра ња и диз ај ни ра ју про гра ме
за за дат ке ин тер не ре ви зи је и кон тро ле

• про це не ри зи ке кри ми нал них рад њи и де фи ни шу одго ва ра јуће ак тив нос ти и
кон тро ле као одго вор на про це ње не ри зи ке.  

• на бази ре зул та та ан га жо ва ња при пре ме одго ва ра јуће из веш та је за ко рис ни -
ке уну тар и ван орга ни за ци је, укљу чу јући и пре по ру ке о по бољђава њу пер -
фор ман си по сло ва ња

• стек ну раз уме ва ње струк ту ре, по слов них про це са, ин фор ма ци о не тех но ло ги -
је и по слов ног окру же ња у коме орга ни за ци ја по слу је као и зна ње етич ких за -
хте ва и за кон ске ре гу ла ти ве ре ле ван тне за рад у јав ном, при ват ном и не про -
фит ном сек то ру.

1 Стан дар ди и смер ни це
1.1 Де фи ни ци ја ин тер не ре ви зи је
1.2 Међуна род ни стан дар ди ин тер не ре ви зи је
1.3 Етич ки ко декс
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2 Интер на кон тро ла и ри зик
2.1 Врсте кон тро ла
2.2 Тех ни ке управ љач ке кон тро ле
2.3 Интер на кон тро ла и ал тер на тив ни кон трол ни окви ри
2.4 Кон цеп ти и тер ми но ло ги ја ри зи ка
2.5 Свест о ри зи ку кри ми нал них рад њи

3 Спро вођење ан га жо ва ња ин тер не ре ви зи је 
3.1 Алати и тех ни ке за при куп ља ње под а та ка 
3.2 Анализа и ту ма че ње под а та ка 
3.3 Ма пи ра ње про це са 
3.4 Ре ви зиј ски и прав ни до ка зи 

4 Управ ља ње функ ци јом ин тер не ре ви зи је
4.1 Стра теш ка уло га ин тер не ре ви зи је
4.2 Опе ра тив на уло га ин тер не ре ви зи је
4.3 План ин тер не ре ви зи је на бази ри зи ка

5 Управ ља ње по је ди нач ним ан га жо ва њи ма
5.1 Пла ни ра ње ан га жо ва ња
5.2 Над зор ан га жо ва ња
5.3 Са оп шта ва ње ре зул та та ан га жо ва ња
5.4 Над гле да ње ре зул та та ан га жо ва ња

6 Ри зи ци и кон тро ле у вези са кри ми нал ним рад ња ма
6.1 Врсте кри ми нал них рад њи
6.2 Кон тро ле за спре ча ва ње и от кри ва ње кри ми нал них рад њи
6.3 Ре ви зиј ски тес то ви за от кри ва ње кри ми нал них рад њи
6.4 Интег ри са ње ана ли тич ких од но са за от кри ва ње кри ми нал них рад њи
6.5 Испи ти ва ње и ис траж не тех ни ке
6.6 Фо рен зич ка ре ви зи ја
6.7 Ко ришћење ком пју те ра за ана ли зу под а та ка у вези са кри ми нал ним

рад ња ма
7 Управ ља ње и по слов на ети ка

7.1 Прин ци пи кор по ра тив ног/орга ни за ци о ног управ ља ња
7.2 Пос лов на ети ка
7.3 Кор по ра тив на друш тве на одго вор ност

8 Управ ља ње ри зи ком
8.1 Кор по ра тив но управ ља ње ри зи ком
8.2 Ме то до ло ги ја управ ља ња ри зи ком
8.3 Раз ли чи те врсте ри зи ка



8.4 Алати за управ ља ње ри зи ком
8.5 Управ ља ње кор по ра тив ним ри зи ци ма
8.6 Управ ља ње ри зи ком пред узећа

9 Орга ни за ци о на струк ту ра, по слов ни про це си и ри зи ци
9.1 Импли ка ци је ри зи ка/кон тро ле по раз ли чи те

орга ни за ци о не структуре
9.2 Врсте орга ни за ци о них струк ту ра
9.3 Пла но ви раз ли чи тих по слов них цик лу са
9.4 Анализа по слов них про це са
9.5 Тех ни ке и кон цеп ти управ ља ња за ли ха ма
9.6 Елек трон ски сис те ми под а та ка
9.7 Жи вот ни цик лу си раз во ја по сло ва ња
9.8 Међуна род на орга ни за ци ја за оквир стан дар ди за ци је
9.9 Екстер ни ре сус ри за по слов не про це се

10 Ко му ни ка ци ја
10.1 Ко му ни ка ци о не веш ти не
10.2 Одно си стеј кхол де ра

11 Прин ци пи управ ља ња и вођства
11.1 Стра те гиј ски ме наџ мент
11.2 Орга ни за ци о но по на ша ње
11.3 Управ љач ке веш ти не
11.4 Управ ља ње су ко би ма
11.5 Управ ља ње про јек ти ма и управ ља ње про ме на ма

12 Инфор ма ци о не тех но ло ги је и стал ност по сло ва ња
12.1 Без бед ност
12.2 Раз вој ап ли ка ци ја
12.3 Инфрас трук ту ра сис те ма
12.4 Стал ност по сло ва ња

13 Фи нан сиј ски ме наџ мент 
13.1 Фи нан сиј ско ра чу но во дство и фи нан си је
13.2 Управ љач ко ра чу но во дство

14 Гло бал но по слов но окру же ње
14.1 Еко ном ско/фи нан сиј ска окру же ња
14.2 Кул ту ро лош ко/по ли тич ка окру же ња
14.3 За кон ски и еко ном ски кон цеп ти
14.4 Ути цај држав ног за ко но да вства и ре гу ла ти ве на по сло ва ње
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ПРОГ РАМ ЗА СТИ ЦА ЊЕ
СПЕ ЦИ ЈА ЛИС ТИЧ КОГ ЗВА ЊА

"ОВЛАШЋЕНИ ПРО ЦЕ НИТЕЉ"

1. Прав ни оквир про це њи ва ња
1.1 За ко ни
1.2 Под за кон ски про пи си
1.3 Про фе си о нал на ре гу ла ти ва

– стан дар ди вред но ва ња
– на че ла про це њи ва ња
– про фе си о нал ни ко декс

2. Фи нан сиј ски из веш та ји и оце на бо ни те та
2.1. Фи нан сиј ско из веш та ва ње пре ма IFRS и IAS
2.2. Оце на бо ни те та

– ана ли за при хо да
– ана ли за струк ту ре фи нан сиј ског ре зул та та
– ана ли за оства ре ња фи нан сиј ског ре зул та та и доње тач ке рен та бил -

нос ти
– ана ли за фи нан сиј ске моћи
– ана ли за рен та бил нос ти
– ана ли за крат ко роч не и ду го роч не фи нан сиј ске рав но те же
– ана ли за за ду же нос ти
– ана ли за би лан сне моћи
– оста ле ана ли зе

3. Про це њи ва ње би лан сних по зи ци ја 
3.1 Про це њи ва ње не ма те ри јал них ула га ња
3.2 Про це њи ва ње основ них сред ста ва
3.3 Про це њи ва ње фи нан сиј ских плас ма на
3.4 Про це њи ва ње за ли ха
3.5 Про це њи ва ње по тра жи ва ња
3.6 Про це њи ва ње об а ве за

4. Ме то де про це не вред нос ти
4.1 Ме то де про це не суп стан це

– књи го во дстве на вред ност суп стан це
– ко ри го ва на књи го во дстве на вред ност суп стан це
– реп ро дук тив на вред ност суп стан це

4.2 При нос не ме то де
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– цена ка пи та ла
– ста тич ке при нос не ме то де
– ди на мич ке при нос не ме то де

4.3 Оста ле ме то де
– ме то да сред ње вред нос ти
– Штут га рдска ме то да
– ме то да екстра до бит ка
– ме то да мул тип ли ка ци је

5. Извеш тај о про це ни вред нос ти
5.1 Сад ржај из веш та ја о про це ни вред нос ти
5.2 Пре по ру ке про фе си о нал них асо ци ја ци ја
5.3 Струк ту ра и сад ржај из веш та ја о про це ни

6. ИТ под ршка про це њи ва њу
6.1 ИТ под ршка и орга ни за ци ја рада на про це њи ва њу

– До ку мен та ци о на осно ва про це њи ва ња
– Орга ни за ци ја рада на про це ни

6.2 Ути цај ИТ на про цес про це њи ва ња
– Ком плек сност сис те ма ИТ
– Про цес про це њи ва ња у ИТ окру же њу
– Ком пју тер ски под ржа не ме то де про це њи ва ња
– Ком пју тер ски под ржа на из ра да из веш та ја о про це ни



ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ЗВАЊА

"ПОРЕСКИ САВЕТНИК"

1. По рес ки сис тем и по рес ка по ли ти ка

1.1 Бу џет и од нос бу џет ске и фис кал не по ли ти ке
1.2 Над леж нос ти По рес ке упра ве
1.3 Орга ни за ци ја По рес ке упра ве
1.4 Пра ви ла по рес ког по ступ ка
1.5 Првос те пе ни по рес ки по сту пак:

утврђива ње, на пла та, кон тро ла

2. По рез на до хо дак грађана (по рез на уку пан при ход, по рез на при хо де од
са мос тал не де лат нос ти, од по љоп рив ре де, ау тор ска пра ва, ин те лек ту ал -
на сво ји на и др.)

3. По ре зе на имо ви ну: у ста ти ци и ди на ми ци

4. По рез на до да ту вред ност

5. Акцизе

6. Фис кал не касе

7. Ра чу но во дство – сас тав ља ње фи нан сиј ског из веш та ја

8. По рез на до бит прав них лица

9. Избе га ва ње двос тру ког опо ре зи ва ња

10.По рес ки ин фор ма ци о ни сис тем

10.1 Обје ди ње на по рес ка при ја ва

11.По рес ки пре крша ји и по рес ка кри вич на дела
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На осно ву чла на 32. став 1. тач ка 8) Ста ту та Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је
(бр. 26 од 29.01.2010. го ди не, ове рен и за ве ден у Ре гис тру удру же ња под бр. 0 000064 305370
са из ме на ма и до пу на ма – пре чишћен текст бр. 107 од 23.06.2017. ове рен и за ве ден у Ре гис -
тру удру же ња под бр. 0000264205814) и На ци о нал ног ра чу но во дстве но-об ра зов ног
стан дар да РОС 31 – Про фе си о нал но об ра зо ва ње и усав рша ва ње ра чу но вођа, Извршни
одбор Са ве за ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, на сед ни ци одржа ној 18.12.2020. го ди не,
до нео је Одлу ку о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о по ла га њу ис пи та за сти ца ње
про фе си о нал но-струч них зва ња у ра чу но во дству, а пре чишћен текст Пра вил ни ка, који
об ухва та основ ни текст од 27.01.2017. и из ме не и до пу не од 18.12.2020. го ди не, гла си1:

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА У РАЧУНОВОДСТВУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утврђује се на чин при пре ме и по ла га ња про фе си о нал -

но-струч ног ис пи та за сти ца ње про фе си о нал ног зва ња “Ра чу но вођа”, “Ов лаш ћени
ра чу но вођа” и “Овлашћени јав ни ра чу но вођа” и сти ца ња зва ња спе ци ја лис те за по -
је ди не об лас ти.

Члан 2.
Про фе си о нал на зва ња и општи усло ви за по ла га ње про фе си о нал но-струч ног ис -

пи та су де фи ни са на На ци о нал ним ра чу но во дстве но-об ра зов ним стан дар дом РОС
31 и Ста ту том Са ве за ра чу но вођа и ревизора Србије (у даљем тексту: Савез).

Члан 3.
Про фе си о нал но-струч ним ис пи том утврђује се оспо соб ље ност кан ди да та за са -

мос тал но вођење по слов них књи га и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, об ав ља -
ње ин тер не и ек стер не ре ви зи је и кон тро ле и пру жа ња професионалних услуга у
јавној пракси.

II. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

Члан 4.
Кан ди дат за сти ца ње одго ва ра јућег про фе си о нал ног зва ња и зва ња спе ци ја лис -

те, при јав љу је ис пит на об рас цу при ја ве, која чини сас тав ни део овог пра вил ни ка, а
који је об јав љен на званичном веб сајту Савеза.

Уз при ја ву, кан ди дат при ла же до каз о школ ској спре ми и о прак тич ном раду на
по сло ви ма ра чу но во дства или про фе си о нал них услуга.

До ка зом се смат ра:
– Дип ло ма/све до ча нство о школ ској спре ми;
– по тврда по сло дав ца о прак тич ном раду на по сло ви ма ра чу но во дства.
Кан ди дат за Овлашћеног јав ног ра чу но вођу, који има пре тход но сте че но дру го

про фе си о нал но зва ње, дос тав ља и до каз о том сте че ном про фе си о нал ном звању.
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1) Пра вил ник је из ме њен 18.12.2020. го ди не, а из ме не су ин кор по ри ра не у овај текст у елек трон ском
облику.
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Члан 5.
При ја ва, са по треб ном до ку мен та ци јом, дос тав ља се на јкас ни је 30 дана пре одр -

жа ва ња испита.
Уко ли ко кан ди дат уз при ја ву не дос та ви по треб не до ка зе, смат раће се да није

при ја вио испит.
У на ред ним ис пит ним ро ко ви ма, кан ди дат дос тав ља само при ја ву за полагање.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛАГАЊА ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧНИХ ИСПИТА

Члан 6.
Испи ти за про фе си о нал на зва ња одржа ва ју се ре дов но два пута годишње.

Члан 7.
По по тре би могу се одре ди ти и ван ред ни ро ко ви за по ла га ње ис пи та за про фе си -

о нал на звања.
О дану, часу и мес ту одржа ва ња ис пи та, кан ди да ти се об а веш та ва ју на јма ње 15

(пет на ест) дана унапред.
По ред пис ме ног ис пи та, по ла га ње по је ди них ис пи та се може орга ни зо ва ти и

„online“ путем.
Испи ти који се орга ни зу ју „online“ пу тем могу се орга ни зо ва ти у че ти ри, по по -

тре би и више ро ко ва у току године.

Испитивачи

Члан 8.
Испи ти ва чи се би ра ју из ре до ва струч ња ка из об лас ти ра чу но во дства, ре ви зи је,

фи нан си ја, пра ва и дру гих об лас ти сход но по тре би за по је ди не об лас ти, који су
чланови Савеза.

Основ ни кри те ри ју ми при ода би ру су струч на ком пе тен ци ја, ва ља но пис ме но
из ра жа ва ње, по зна ва ње ма те ри је на коју ће се од но си ти њи хо ва ис пит на пи та ња
као и спо соб ност осмиш ља ва ња оригиналних испитних питања.

Извршни одбор може да тра жи од свих ау то ра да по тпи шу ове ре ну из ја ву, ко јом
по тврђују из вор ност ис пит них питања.

Са вез за држа ва пра во сво ји не над ис пит ним пи та њи ма и ше ма ма одговора.

Испитне комисије

Члан 9.
Цен трал на ис пит на ко ми си ја ру ко во ди орга ни за ци јом испита.

Члан 10.
Цен трал на ис пит на ко ми си ја сас тав ље на је од на јма ње три чла на, а на јви ше оно -

ли ко ко ли ко је пред ме та за ступ ље но на испиту.
Ра дом цен трал не ис пит не ко ми си је ру ко во ди пред сед ник ко мисије.

Члан 11.
Цен трал на ко ми си ја или ге не рал ни сек ре тар одређују су перви зо ре, од но сно де -

жур не, по ис пит ним центрима.
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Место одржавања испита

Члан 12.
Испи ти за сти ца ње про фе си о нал них зва ња, који се по ла жу пис ме но, по ла жу се у

ис пит ним цен три ма и то: Бе ог рад, Нови Сад и Ниш, а по по тре би и у Крагујевцу.
Изу зет но, уко ли ко се у јед ном мес ту при ја ви на јма ње 30 (три де сет) кан ди да та у

јед ном ис пит ном року, цен трал на ко ми си ја може одлу чи ти да се ис пит одржи у том
месту.

Уко ли ко се у ис пит ном цен тру у јед ном ис пит ном року при ја ви мање од 30 (три -
де сет) кан ди да та, ис пит се по ла же у Бе ог ра ду или у ге ог раф ски на јбли жем
испитном центру.

Начин полагања, садржина испита, бодовање и ревизија бодовања

Члан 13.
Испи ти из свих пред ме та у јед ном ис пит ном року, који се по ла жу пис ме но, по ла -

жу се у свим ис пит ним цен три ма ис тог дана по ис том рас по ре ду, тако да су ис пит ни
за да ци ис то вет ни за све кан ди да те у испитном року (дану).

Уко ли ко није могуће об а ви ти по ла га ње ис тог дана, цен трал на ко ми си ја ће за
сва ки по себ но утврђен дан по ла га ња об ез бе ди ти и по себ не ис пит не задатке по
предметима.

Члан 14.
Кан ди дат по ла же про фе си о нал но-струч ни ис пит одво је но за сва ки пред мет,

пре ма важећем програму.
Тех нич ко упу тство и пра ви ла по на ша ња у току ис пи та об јав љу ју се на веб стра -

ни ци Савеза.
Члан 15.

Из усло ва без бед нос ти и оне мо гућава ња евен ту ал ног ода ва ња ин фор ма ци ја ве -
за них за ис пит ни ма те ри јал, чла но ви ис пит них ко ми си ја, по цен три ма, ис пит ни ма -
те ри јал не про слеђују унап ред у ис пит не цен тре, већих лично чувају и доносе
директно на испит.

Члан 16.
Да би се об ез бе ди ла ре гу лар ност ис пи та и пред упре ди ле све окол нос ти које

могу не га тив но да ути чу на ис пит ни по сту пак, у ис пит ним цен три ма су за вре ме по -
ла га ња ис пи та ангажовани супер визори.

Члан 17.
Су пер ви зо ри су одго вор ни за ре гу лар ност одржа ва ња ис пи та и има ју об а ве зу да

у слу ча ју на ру ша ва ње реда у ис пит ном цен тру, де фи ни са них у чла ну 41. овог пра -
вил ни ка, ис кљу че кан ди да та са ис пи та, са чи не из веш тај о томе а у по себ ним слу ча -
је ви ма, уко ли ко је крше ње дис цип ли не так вог об и ма да ука зу је на угро же ност без -
бед нос ти и ре гу лар нос ти чи та вог ис пит ног сис те ма, от ка жу или пре ки ну одр жа ва -
ње по је ди нач ног или свих испита.

Члан 18.
Су пер ви зо ри који су на ту дуж ност по став ље ни у одређеном цен тру за по ла га ње

ис пи та, не сме ју бити у блис ком по ро дич ном од но су ни са јед ним кан ди да том који
на том месту полаже.
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Није доз во ље но по сто ја ње било ко јих дру гих мо ме на та који би мог ли да се схва -
те као по тен ци јал ни но си о ци ин те рес них кон фликата.

Члан 19.
Број ан га жо ва них су перви зо ра за ви си од ис пит не про сто ри је и бро ја кан ди да та

који полажу.
Члан 20.

Дуж ност су перви зо ра и де жур них су:
– иден ти фи ка ци ја, при јем и рас по ређива ње кан ди да та;
– под е ла ис пит ног ма те ри ја ла;
– над зор кан ди да та то ком по ла га ња ис пи та;
– кон тро ла улас ка и из лас ка из про сто ри је;
– са куп ља ње, об ез беђива ње и одго вор ност за це ло куп ни ис пит ни материјал;
– ре ша ва ње пи та ња ре гу лар нос ти и не пред виђених си ту а ци ја.

Члан 21.
Еви ден ти ра ње кан ди да та врши се 15 (пет на ест) ми ну та пре зва нич ног по чет ка

ис пи та, на кон чега кан ди да ти ула зе у испитну просторију.
Пре по чет ка ис пи та при сту па се иден ти фи ка ци ји кан ди да та.
Иден ти фи ка ци ја кан ди да та се врши на осно ву лич не кар те, коју кан ди дат по за -

узи ма њу одређеног мес та тре ба да ста ве на клу пу испред себе.
Члан 22.

На кон иден ти фи ка ци је кан ди да та, дис три бу и ра се ис пит ни ма те ри јал и рад не
свес ке. На знак су перви зо ра кан ди да ти почињу са радом.

Члан 23.
На пуш та ње ис пит не про сто ри је је доз во ље но само уз из ри чи то одоб ре ње су -

перви зо ра. Ни у ком слу ча ју није доз во ље но из но ше ње ис пит ног ма те ри ја ла и рад -
них свезака из испитне просторије.

Члан 24.
На ис пи ту је доз во ље но ко ришћење само при бо ра за пи са ње и кал ку ла то ра са

основ ним ма те ма тич ким операцијама.
Одго во ре на ис пит на пи та ња кан ди да ти упи су ју ис кљу чи во у рад ну свеску.

Члан 25.
Испит не за дат ке за сва ки пред мет сас тав ља ком пе тен тно лице са лис те ис пи ти -

ва ча и одређује бо до ва ње пи та ња у за дат ку, тако да уку пан број бо до ва за је дан
пред мет износи 100 (сто).

Члан 26.
Сас тав ља чи ис пит них пи та ња су дуж ни да при ло же и шеме оце њи ва ња одго во ра 

цен трал ној комисији.
Члан 27.

Про ве ру усаг ла ше нос ти ис пит них за да та ка и шеме оце њи ва ња са про гра мом
пред ме та за одго ва ра јућа про фе си о нал на зва ња об ав ља централна комисија.

Члан 28.
Кан ди дат који из одређеног пред ме та по стиг не више од 50 (пе де сет) бо до ва, по -

ло жио је ис пит из тог предмета.
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Испит за про фе си о нал но зва ње смат ра се по ло же ним, када је кан ди дат из свих
пред ме та по сти гао више од 50 (пе де сет) бо до ва појединачно.

Члан 29.
Испи ти се по ла жу пред ис пит ном ко ми си јом, у вре мен ском тра ја њу од на јма ње

45 ми ну та а на јви ше 4 (четири) сата.
Члан 30.

За пис ник са по ла га ња ис пи та сад ржи сле деће под ат ке:
1. име и пре зи ме кан ди да та;
2. зва ње за које кан ди дат по ла же;
3. да тум и мес то по ла га ња;
4. на зив пред ме та;
5. по тпис кан ди да та који су по ла га ли ис пит
6. из веш тај ко ми си је, по по тре би, о крше њу дис цип ли не и ван ред ним догађаји ма
7. по тпи се чла но ва ко ми си је који при сус тву ју испиту.

Члан 31.
У слу ча ју про ме не на став ног пла на и про гра ма пред ме та, кан ди дат по ла же по

пре тход ном на став ном пла ну и про гра му на јду же шест ме се ци по сле из врше них
про ме на, од но сно на кон тог вре ме на по ла же по важећем наставном плану и
програму.

Члан 32.
Услов да би кан ди дат за сти ца ње про фе си о нал ног зва ња Ра чу но вођа при сту пио

по ла га њу пред ме та Сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја су пре тход но по ло же ни
пред ме ти Еви ден ти ра ње фи нан сиј ских тан сак ци ја и Припрема финансијских
извештаја.

Услов да би кан ди дат за сти ца ње про фе си о нал ног зва ња Ра чу но вођа при сту пио по -
ла га њу пред ме та Пла ни ра ње, кон тро ла и ме наџ мент пер фор ман си су пре тход но по ло -
же ни пред ме ти Инфор ма ци је за ме наџ мент кон тро лу и Ра чу но во дство трош ко ва.

Услов да би кан ди дат за сти ца ње про фе си о нал ног зва ња Ов лаш ће ни ра чу но вођа 
при сту пио по ла га њу пред ме та Фи нан сиј ски ме наџ мент и кон тро ла је пре тход но
по ло жен пред мет Фи нан сиј ске ин фор ма ци је за ме наџ мент.

Услов да би кан ди дат за сти ца ње про фе си о нал ног зва ња Овлашћени ра чу но вођа 
при сту пио по ла га њу пред ме та Фи нан сиј ско из веш та ва ње је пре т ход но по ло жен
пред мет Прип ре ма ње финансијских из вештаја.

Члан 33.
За ис пи те који се орга ни зу ју „online“ пу тем, тех нич ко упу тство и пра ви ла по на -

ша ња у току ис пи та об јав љу ју се на веб страници Савеза.
Испит, који се по ла же „online“ из одређеног пред ме та у јед ном ис пит ном року, сви

кан ди да ти по ла жу ис тог дана и у исто вре ме, пред виђено за по ла га ње тог ис пи та.
Члан 34.

Уко ли ко је ис пит ни рад кан ди да та оце њен не га тив но, а кан ди дат смат ра да је
одлу ка не осно ва на, има пра во на при го вор која се под но си Цен трал ној ко ми си ји у
року од 15 дана од дана об а веш та ва ња о резултатима.



Цен трал на ко ми си ја може одлу чи ти о по нов ном пре гле ду ис пит ног рада ка ни -
ди да та, на кон чега се кан ди дат об а веш та ва о по сто ја њу или не пос то ја њу осно ве за
из ме ну оце не ис пит ног рада.

Члан 35.
Ко ми си ја са оп шта ва ре зул та те ис пи та на јкас ни је чет рде сет пет дана по при је му

об а веш те ња о току ис пи та.
Кан ди да ту који је по ло жио ис пит из одређеног пред ме та, Са вез ће, на ње гов за -

хтев, из да ти одго ва ра јућу по тврду.
Члан 36.

Испит ни ма те ри јал и ра до ви су влас ниш тво Са ве за и чу ва ју се у ро ко ви ма
одређеним Лис том ка те го ри ја ре гис тра тур ског ма те ри ја ла са ро ко ви ма чу ва ња.

Члан 37.
Са вез, пре ко сво јих пуб ли ка ци ја и сај та Са ве за може да об јав љу је по је ди на пи та -

ња и пред ло ге ре ше ња са пре тход них ис пит них ро ко ва.

IV. КАНДИДАТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 38.
Кан ди да ти са ин ва ли ди те том има ју јед на ко пра во на по ла га ње, оце њи ва ње на

осно ву по ка за ног ре зул та та и до би ја ње одго ва ра јуће по тврде.
Пос ту пак про це не зна ња је за кан ди да те са ин ва ли ди те том исти као и за оста ле

кан ди да те, а олак ши це се огле да ју у орга ни за ци о но тех нич ком смис лу.
Члан 39.

Да би се орга ни за ци о но и тех нич ки об ез бе ди ле олак ши це за кан ди да те са ин ва -
ли ди те том, по треб но је да у при ја ви за по ла га ње на ве ду врсту ин ва ли ди те та уз
мол бу за олак ши це, по ткреп ље но одго ва ра јућом ме ди цин ском до ку мен та ци јом.

V. НЕПРЕДВИЂЕНЕ ОКОЛНОСТИ И ВАНРЕДНА СТАЊА

Члан 40.
У не пред виђене окол нос ти и ван ред на ста ња спа да ју: еле мен тар не не по го де, по -

жар, дужи не ста нак стру је, при ја ва о под мет ну тој експло зив ној на пра ви, жуч не рас -
пра ве, по вре да за шти те ин фор ма ци је и мањ ка ви ис пит ни ком пле ти тек сто ва.

У слу ча ју еле мен тар не не по го де, по жа ра, ду жег не стан ка стру је, при ја ве о под -
мет ну тој експло зив ној на пра ви, жуч не рас пра ве и мањ ка вос ти ис пит них ком пле та,
ис пит се неће одржа ти, осим у слу ча ју ако се те окол нос ти могу от кло ни ти у раз -
умном року (до јед ног часа).

Уко ли ко би по че так одржа ва ња ис пи та кас нио дуже од сат вре ме на, ис пит ће се
по ла га ти у на кнад но одређеном року, чији тер мин се за ка зу је што је пре могуће, ван
ре дов ног тер ми на по ла га ња.

Уколико је дош ло до ода ва ња ин фор ма ци ја, од но сно сад ржа ја ис пит них пи та ња, по -
ниш тиће се ис пит у це лос ти или ис пит који се одви јао у одређеном ис пит ном цен тру.

VI. КРШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Члан 41.
Под крше њем дис цип ли не у смис лу овог пра вил ни ка, смат ра се:
– ко му ни ка ци ја са дру гим осо ба ма;
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– ко ришћење било как вог ма те ри ја ла и уређаја, осим на ве де них у чла ну 24. овог
пра вил ни ка;

– по на ша ње ко јим се оста ли кан ди да ти узне ми ра ва ју.
Члан 42.

Када члан ко ми си је или су перви зор, за вре ме по ла га ња про фе си о нал но-струч -
ног ис пи та, уста но ви крше ње дис цип ли не кан ди да та удаљује са испита.

О уоче ном и уста нов ље ном крше њу дис цип ли не сас тав ља се по се бан из веш тај у
окви ру за пис ни ка са испита.

Испит ни за да так кан ди да та који је уда љен са ис пи та еви ден ти ра се са нула по е -
на и са „НИЈЕ ПОЛОЖИО“.

Члан 43.
Цен трал на ис пит на ко ми си ја, за теже крше ње дис цип ли не (вика, фи зич ки на -

сртај, ал ко хо ли са но ста ње, из но ше ње или реп ро ду ко ва ње на било који на чин ис -
пит ног ма те ри ја ла и сл.) може изрећи сле деће дисциплинске мере:

– Прив ре ме на за бра на по ла га ња испита
– Стал на за бра на по ла га ња ис пи та

Члан 44.
Кан ди дат може Дис цип лин ској ко ми си ји под не ти жал бу на одлу ку Цен трал не

ис пит не ко ми си је о из ри ца њу дис цип лин ске мере у року од 15 дана од из ри ца ња
исте. Одлу ка Дис цип лин ске комисије је коначна.

VII. ПРАВА ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСПРАВА

Члан 45.
Кан ди да ту који је по ло жио про фе си о нал но-струч не ис пи те и сте као про фе си о -

нал но зва ње, из да је се сер ти фи кат, про фе си о нал на члан ска кар та и ли цен ца о
професионалној оспособљености.

Члан 46.
Лицу које је по ло жи ло све ис пи те за одго ва ра јуће про фе си о нал но зва ње из да је

се сва ке го ди не ли цен ца о про фе си о нал ној оспо соб ље нос ти под усло вом да оства ри
по тре бан број по е на у скла ду са Пра вил ни ком о континуираној едукацији.

Про фе си о нал но зва ње важи само уз по се до ва ње важеће  го диш ње ли цен це о
про фе си о нал ној оспособљености.

Члан – но си лац про фе си о нал ног зва ња има сва пра ва и об а ве зе утврђене Ста ту -
том и дру гим ак ти ма Са ве за, под условом:

– да дос лед но при ме њу је за кон ску и про фе си о нал ну ре гу ла ти ву, на че ла, стан -
дар де, IFAC–ов Ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође и Статут Савеза;

– кон ти ну и ра но ино ви ра сво је про фе си о нал но зна ње, што под ра зу ме ва
праћење инструк тив не и те о риј ске ли те ра ту ре, са ве то ва ња, се мина ра, кур се -
ва и сим по зи ју ма из об лас ти ра чу но во дства, ре ви зи је, фи нан сиј ског по с ло ва -
ња и платног промета, и др.

Члан 47.
Има о ци ис пра ва Са ве за – но си о ци про фе си о нал них зва ња, на ве де на пра ва и об а -

ве зе оства ру ју у ма тич ној асо ци ја ци ји ра чу но вођа и ре ви зо ра, о чему се води
посебна евиденција.
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VIII. СХОДНА ПРИМЕНА

Члан 48.
Одред бе овог пра вил ни ка сход но се при ме њу ју на кан ди да те који по ла жу про фе -

си о нал но-струч ни ис пит за сти ца ње по себ них ли цен ци и уве ре ња спе ци ја лис та за
поједине области.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи Пра вил ник о по ла га -

њу ис пи та за сти ца ње про фе си о нал них зва ња у ра чу но во дству од 30.01.2009. го ди -
не (“Глас рачуновођа” бр. 14).

Члан 50.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног дана од дана об јав љи ва ња у из да њу

„Глас ра чу но вођа“..

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
  др Сне жа на Цицо, с.р.

Овлашћени ра чу но вођа
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