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RÂ UNOVODSTVO
* *

Sadr`aj

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

 , др Татјана СТЕВАНОВИЋ 
 , др Љиља АНТИЋ 
 др АЛЕКСАНДРА АРСЕНИЈЕВИЋ  
 Креирање система мера перформанси 
  према изабраној пословној стратегији

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  на примеру компаније„ТОЈОТА“

 др Мирјана ТОДОРОВИЋ 
 Пoзнавање и ефективност онлајн наставеICT . . . . . . . . 22

 др Бојана НОВИЋЕВИЋ ЧЕЧЕВИЋ
  др Милица ЂОРЂЕВИЋ
 COVID-19 Утицај пандемије  на рад и 
 финансијске перформансе ревизорских 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 друштава у Републици Србији

 др Вељко ДМИТРОВИЋ, 
 Драган СТОЈАНОВИЋ, 
  Немања ЈАКОВЉЕВИЋ
 Ревизија криптовалута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

 �р Вла�ан ПАВЛОВИЋ, 
 �р Горанка КНЕЖЕВИЋ
 Ревидирани концептуални оквир: 
 корак уназад или проду�љивање 
 започетог  процеса реформе 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 финансијског извештавања

Упутство ауторима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

325-9500600029021-93Војвођанска банка А.Д.

Андрић др Мирко, Алексић Богољуб,
Вукелић др Гордана, Малешевић др
Ђоко, Јовић др Жељко, Милићевић
др Весна, Новићевић др Благоје, 
Стојановић др Рада,

Издавач: 
Савез рачуновођа и
ревизора Србије



Contents

 Tatjana STEVANOVIC, PhD,
 Ljilja ANTIC, PhD, 
 Aleksandra ARSENIJEVIC, PhD 
 Creating a Performance Measurement System Based on 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 3Chosen Business Strategy on the Example of “Toyota” Company

 Mirjana TODOROVIC, PhD
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Knowledge of ICT and the Effectiveness of Online Teaching

 Bojana NOVICEVIC CECEVIC, PhD,
 Milica DJORDJEVIC, PhD
  Impact of Covid-19 Pandemic on Operations and 
  . . . . . . . . . . . 34Financial Performance of Auditing Firms in the Republic of Serbia

 Veljko DMITROVIC, PhD
 Dragan STOJANOVIC
 Nemanja JAKOVLJEVIC
 Audit Cryptocurrencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

 Vladan PAVLOVIC, PhD,
 Goranka KNEZEVIC, PhD
 The Revised Conceptual Framework: a Step Back 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69or On-Going Reform of the Conceptual Framework

 Instructions for the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101



Тат ја на 
СТЕВАНОВИЋ*

Љиља 
АНТИЋ**
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АРСЕНИЈЕВИЋ***

Кре и ра ње сис те ма мера 
пер фор ман си пре ма из аб ра ној

по слов ној стра те ги ји на
при ме ру ком па ни је „То јо та“

Ре зи ме

Раз ли чи те стра те ги је ко ег зис ти ра ју у раз ли чи тим тржиш ним ам би јен ти ма
и за ви се од је ди нстве них ин тер них ка рак те рис ти ка пред узећа. Јасна и ши ро ко
кроз пред узеће ко му ни ци ра на стра те ги ја има по зи тив не ефек те на управ ља -
ње пред узећем и оства ри ва ње ње го вих стра те гиј ских ци ље ва. Озбиљ но и пред -
а но ме ре ње пер фор ман си услов ља ва ко ришћење сис те ма фи нан сиј ских и не фи -
нан сиј ских мера има нен тног кон крет ном пред узећу. Мул тип ли ко ва на
кон ку ре нтска пред ност, оства ре на на осно ву кре и ра ња адек ват не стра те ги је 
и њене чврсте везе са одаб ра ним сис те мом мера пер фор ман си, тежа је за ко пи -
ра ње од стра не по сто јећих и по тен ци јал них кон ку ре на та. Аутомобилска ин -
дус три ја јед на је од ин дус три ја које бе ле же кон стан тан раст и до но се ве ли ке
тех нич ко-тех но лош ке ино ва ци је. Вред ност тржиш та ау то мо би ла мери се
ми ли јар да ма до ла ра, али оно кон стан тно рас те, чак то ли ко да је при вук ло
паж њу ком па ни ја из об лас ти ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, које су по зна те по
из ра зи то ви со ким про фи ти ма. Сход но томе, глав ни циљ рада сас то ји се у саг -
ле да ва њу по ве за нос ти фор му ли са ња по слов не стра те ги је и сис те ма мера
пер фор ман си на при ме ру кон крет не ком па ни је ау то мо бил ске ин дус три је.
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Основ ни ме то до лош ки при сту пи који ће бити ко ришћени у раду при ла гођени су
спе ци фич нос ти пред ме та ис тра жи ва ња и на ве де ном циљу. У раду ће се при ме -
њи ва ти ме то де ин дук ци је и де дук ци је, ме то да верификације и компаративна
метода.

Кључ не речи: по слов на стра те ги ја, сис тем мера пер фор ман си, фи нан сиј ске
пер фор ман се, не фи нан сиј ске пер фор ман се.

Увод

У ви со ко кон ку рен тном окру же њу пред узећа кре и ра ју про из во де ви со ког
ква ли те та и ви со ке функ ци о нал нос ти по ни ским трош ко ви ма. Кре и ра ње
одржи ве кон ку ре нтске пред нос ти у сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња зна чи
при хва та ње на мет ну те об а ве зе кон ти ну и ра ног увођења но вих про из во да и
проналажења оптималне комбинације трошкова и квалитета.

Де фи ни са ње по слов не стра те ги је пред став ља сло жен и ри зи чан про цес.
Упра во из тог раз ло га, кон ци пи ра ње стра те ги је је дан је од на јвећих из а зо ва са 
ко ји ма се су о ча ва ме наџ мент пред узећа. Пред мет овог рада је упоз на ва ње са
сто же ри ма стра те ги је и ње ном про ду же ном ру ком, сис те мом мера пер фор -
ман си. Ко ли ко је важ но да стра те ги ја буде на учно уте ме ље на, а сис тем мера
пер фор ман си пред ик тив но и кон сек вен тно постављен, аутори ће приказати у 
три повезане целине овог рада.

При ли ком фор му ли са ња стра те ги је тре ба де фи ни са ти глав ни из вор кон -
ку ре нтске пред нос ти на кон крет ном тржиш ту, од но сно про наћи кри тич не
фак то ре успе ха пред узећа. Они пред став ља ју нит која по ве зу је стра те ги ју са
сис те мом мера пер фор ман си. Однос ни сис тем успос тав ља ко ре ла ци ју између
фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских мера пер фор ман си, што се намеће као
императив за остваривање супериорних резултата предузећа.

Циљ коме ја пан ско пред узеће „То јо та“ тежи је да по ста не ком па ни ја вред -
на див ље ња и по ве ре ња друш тва. Из тих раз ло га, она об ез беђује да сви за пос -
ле ни и по слов ни пар тне ри схва те зна чај кон ти ну и ра них унап ређења, ели ми -
ни са ња де фе ка та и спро вођења по ли ти ке мир них и по сто ја них одлу ка које
до но се за див љу јући ниво ква ли те та, а по сле дич но и не над маш не ре зул та те.
Јапан ско пред узеће по ка за ло је да по сто ји из ра же на по тре ба за кре и ра њем
ин тег рал ног сис те ма мера пер фор ман си, који ће се ко рис ти ти као
инструмент надгледања имплементације стратегије и унапређења по сл о ва -
ња предузећа.

Ова ко кон ци пи ран пред мет рада тре ба да доп ри не се пред став ља њу на чи -
на фор му ли са ња по слов не стра те ги је и са њим по ве за ног сис те ма мера пер -
фор ман си, који у крај њој ин стан ци усме ра ва ју кре та ње по сло ва ња пред узећа
ка оства ри ва њу дефинисаних стратегијских циљева.

1. Пос лов на стра те гија и сис тем мера пер фор ман си

Управ ља ње пред узећем де тер ми ни ше се кроз три ди мен зи је (Новићевић
и дру ги, 2006): фор му ли са ње стра те ги је, при ла гођава ње или/и кре и ра ње
орга ни за ци је и де тер ми ни са ње система мера перформанси.
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Пос лов на стра те ги ја кре и ра се на осно ву ми си је, водећих при нци па и ви -
зи је пред узећа (Wickham, 2000). Ми си ја се де тер ми ни ше као сми сао по сло ва -
ња пред узећа. Она тре ба да буде лако раз умљи ва, ду го роч но ори јен ти са на и
ко му ни ка тив но при хват љи ва. Водећи при нци пи су убеђења или ве ро ва ња да
пред узеће може да ство ри одређене вред нос ти без огра ни ча ва ња на кон крет -
но вре ме. Они пред став ља ју општи оквир за до но ше ње одлу ка о орга ни зо ва -
њу пред узећа. Ви зи ја под ра зу ме ва будуће ста ње које пред узеће тре ба да дос -
тиг не. За њу мо же мо рећи да пред став ља „кри ти чан пре лаз из кру то
постављене мисије и језгра вредности у смелу и динамичну реч стратегија“
(Ni ven, 2002).

Ве ли ки број фак то ра ути че на про цес фор му ли са ња стра те ги је (Но ви ће -
вић и дру ги, 2006). Све фак то ре мо же мо под е ли ти у две гру пе: ек стер не и ин -
тер не. Екстер ни фак то ри об ухва та ју: опште ста ње у при вре ди, тре нут ну по зи -
ци ју пред узећа, тех но лош ке ино ва ци је, за кон ску ре гу ла ти ву, за хте ве ку па ца,
по слов не по те зе кон ку ре на та, итд. У ин тер не фак то ре спа да ју: де лат ност
пред узећа, ње го ва ве ли чи на, сложеност пословања, организациона струк ту -
ра, организациона култура.

Осмиш ља ва ње и раз ви ја ње стра те ги је је је дан пред мет дис ку си је, док је
њена им пле мен та ци ја дру ги. Истак ну ти ау то ри из об лас ти стра те гиј ског
управ љач ког ра чу но во дства, Ро берт Кап лан и Деј вид Нор тон, миш ље ња су да
је „фор му ли са ње стра те ги је умет ност, док опис стра те ги је не може бити умет -
ност. Што се стра те ги ја опи ше на одређени ји на чин, то је већа ве ро ват ноћа
њене успеш не им пле мен та ци је“ (Kaplan и Nortоn, 2001). Да би стра те ги ја била 
успеш на, не опход но је њено пре вођење кроз орга ни за ци о не еле мен те пред -
узећа, како би се њена уопште ност де шиф ро ва ла и де мис ти фи ко ва ла за
запослене, који на тај начин препознају елементе стратегије на које директно
утичу.

Нај бо ља стра те ги ја по стаће про фи та бил на ис кљу чи во ако се успеш но им -
пле мен ти ра. Импле мен та ци ја стра те ги је ве о ма је те жак, из а зо ван и кон ти ну -
и ра ни за да так коме ме на џе ри пред узећа тре ба да буду по свећени. Орга ни за -
ци о на ар хи тек ту ра пред узећа пред став ља бит ну ком по нен ту при им пле мен -
та ци ји по слов не стра те ги је. На и ме, по слов ну стра те ги ју, која се ба зи ра на
основ ним ком пе тен ци ја ма пред узећа, тре ба ко му ни ци ра ти кроз све орга ни -
за ци о не ни вое у пред узећу (Dressler, 2004). Такође, орга ни за ци о на кул ту ра
пред став ља фил тер кроз који се раз ви ја и им пле мен ти ра по став ље на стра те -
ги ја пред узећа. Она је ре зул тат про шлих и са даш њих тех но лош ких, фи зич ких
и људ ских ре сур са, као и циљева и вредности свих чланова организације, што
указује на јединственост организационе културе сваког предузећа (Сте ва но -
вић, 2009).

Мајкл Пор тер, тво рац ге не рич ких стра те ги ја, смат ра да ће се пред узеће
„над ме та ти из не по вољ не по зи ци је“ уко ли ко се опре де ли за спро вођење свих
ге не рич ких стра те ги ја ис тов ре ме но, „јер ће ли де ри у трош ко ви ма, ди фе рен -
ци ра ни и фо ку си ра ни кон ку рен ти бити мно го боље по зи ци о ни ра ни“. Пре ма
ње го вом миш ље њу, „так ва фир ма ће бити мно го мање про фи та бил на од ри ва -
ла који су добри у постизању једне изабране стратегије“ (Lynch, 2003).

Све је већи број ау то ра који одба цу ју ове Пор те ро ве тврдње и смат ра ју да
су тур бу лен тни усло ви по сло ва ња да наш њег гло бал ног при вређива ња, за -
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пра во, и омо гућили по сто ја ње више стра те ги ја ис тов ре ме но. Пре све га, ак це -
нат се став ља на  мул ти на ци о нал не ком па ни је, које по слу ју у више зе ма ља
све та и оства ру ју кон ку ре нтске пред нос ти упра во захваљујући тако де фи ни -
са ним стратегијским приоритетима.

Сис тем мера пер фор ман си одра жа ва сми сао фор му ли са не стра те ги је. Он
пред став ља инстру мент за пре вођење стра те ги је у ак ци је. Избор мера пер -
фор ман си усме ра ва управ ља ње пред узећем, а одаб ра не мере ука зу ју на при -
ори те те предузећа (Домановић, 2013).

Управ ља ње пред узећем у сав ре ме ним усло ви ма по сло ва ња под ра зу ме ва
диз ај ни ра ње адек ват ног сис те ма мера пер фор ман си. Сис тем мера пер фор -
ман си пред став ља моћно сре дство за им пле мен та ци ју стра те ги је, јер се из ра -
жа ва је зи ком мера. Он под ржа ва ци ље ве и стра те ги ју и под сти че еле мен те
орга ни за ци је на де лот вор но по на ша ње, од но сно понашање које води ка
реализацији стратегије (Simons, 2000) .

Кон ци пи ра ње сис те ма мера пер фор ман си раз ли ку је се од јед ног до дру -
гог пред узећа, чиме се оне мо гућава кре и ра ње је ди нстве ног ре цеп та за уни -
вер зал но ре ша ва ње про бле ма. Дру гим ре чи ма, сис тем мера пер фор ман си
тре ба да одго ва ра је ди нстве ним ин фор ма ци о ним по тре ба ма цен трал ног
ме наџ ме н та.

Избор мера пер фор ман си ве о ма је ком плек сан про блем. На и ме, из аб ра на
мера на јчешће из ра жа ва је дан ас пект ре ал нос ти ак ци је и по ја ве која је, углав -
ном, ви ше ди мен зи о нал на. Тре ба на гла си ти да „нема ег зак тних мера пер фор -
ман си, већ се ради о на сто ја њу да из аб ра на мера буде так ва да даје на јма ње ис -
крив ље ну сли ку одређене ствар нос ти“ (Новићевић и дру ги, 2006). Ме ри ла
пер фор ман си пред став ља ју дра го це но оруђе, које тре ба пе ри о дич но ана ли зи -
ра ти, да би се, у скла ду са из ме ње ним усло ви ма пословања и измењеним
потребама, нека елиминисала, друга усавршила, и додала нова.

У мо дер ном про из вод ном и кон ку ре нтском окру же њу мора се раз ви ти сис тем 
мера пер фор ман си који јас но по ве зу је стра те гиј ске ци ље ве ком па ни је са по -
ка за те љи ма који се ко рис те на свим ни во и ма орга ни за ци је. Једи нствен и кон -
зис тен тан сис тем ме ре ња пер фор ман си тре ба да омо гућава увид у ре зул та те
стра те ги је, али и у оне еле мен те по сло ва ња који до во де до успе ха стра те ги је
(Антић и Сте ва но вић, 2013). Упра во из тог раз ло га ме ре ње пер фор ман си тре -
ба да сад ржи и фи нан сиј ске и не фи нан сиј ске мере. По ве за ност фи нан сиј ских
и не фи нан сиј ских мера пер фор ман си на свим ни во и ма орга ни за ци о не струк -
ту ре обезбеђује потпуну слику о постигнутим резултатима приликом
реализације формулисане стратегије компаније.

Пре ду зећа која по слу ју у већем бро ју зе ма ља све та има ју по тре бу да сис те -
мом мера пер фор ман си об је ди не по сло ва ње сво јих суп си ди ја ра (фи ли ја ла).
Она упра во то чине ком по ну јући сис тем мера пер фор ман си који ин тег ри ше
фи нан сиј ске и не фи нан сиј ске мере пер фор ман си. Фи нан сиј ске мере ука зу ју
на тре нут ну по зи ци ју и ре зул та те до не тих одлу ка, док не фи нан сиј ске усме ра -
ва ју пред узеће ка раз во ју одржи ве кон ку ре нтске по зи ци је. Кон сте ла ци јом
сна га, фи нан сиј ске и нефинансијске мере перформанси доприносе ре а ли за -
ци ји стратегијских циљева предузећа.
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Пре ду зећима је не опхо дан ин тег рал ни при ступ ме ре њу пер фор ман си, који
пре ва зи ла зи ње го ву тра ди ци о нал ну уло гу ба зи ра ну ис кљу чи во на кон тро ли.
Сис тем стра те гиј ског ме ре ња пер фор ман си об ез беђује по ве зи ва ње мера пер -
фор ман си и из аб ра не стра те ги је, по ве зи ва ње ме ре ња, из веш та ва ња и унап -
ређења пер фор ман си, као и већу уло гу за пос ле них, што доп ри но си унап ређењу 
по слов ног про це са и кре и ра њу вред нос ти пред узећа (Дајић и Тодић, 2017).
Тре ба на по ме ну ти да је зна чај ин тег рал ног сис те ма мера пер фор ман си ми ни -
ма лан уко ли ко није по ве зан са тре нут ним кључ ним фак то ри ма успе ха ком па -
ни је. Како се стра те гиј ски прав ци вре ме ном ме ња ју, глав ни за да так при ли ком
тих про ме на је утврђива ње кри тич них фак то ра успе ха, ко ји ма је за пра во
одређена успеш ност и спо соб ност ком па ни је. Фи зич ка и фи нан сиј ска сре дства,
орга ни за ци ја пред узећа, за пос ле ни, до бав ља чи и по тро ша чи, од но сно ма те ри -
јал на и не ма те ри јал на сред ста ва пред став ља ју ис хо диш те из бо ра мера пер фор -
ман си. Изград ња ин тег рал ног сис те ма мера пер фор ман си упра во намеће по -
тре бу за де фи ни са њем фак то ра који от кри ва ју на јја че по лу ге из врше ња стра -
те ги је и кре и ра ња вред нос ти ком па ни је (Мар ко вић и Сте ва но вић, 2014). Тиме
се број мера пер фор ман си може зна чај но ума њи ти, а ме наџ мент ком па ни је фо -
ку си ра ти на оне на јбит ни је и усред сре ди ти на ак ци је које има ју на јвећи ути цај
на успеш ну ре а ли за ци ју стра те гиј ских ци ље ва.

По ред фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских мера, сис тем мера пер фор ман си
тре ба да об ухва ти крат ко роч не, сред њо роч не и ду го роч не мере пер фор ман -
си. Вре мен ски хо ри зонт је основ за усаг ла ша ва ње мера пер фор ман си са стра -
те гиј ским ци ље ви ма, као и за њи хо во међусоб но по ве зи ва ње. При томе, сис -
тем мера пер фор ман си не тре ба да пре фе ри ра било који вре мен ски хо ри зонт,
од но сно тре ба да успос та ви ба ланс између крат ко роч них, сред њо роч них и ду -
го роч них мера пер фор ман си. Пре фе ри ра ње било које вре мен ске ди мен зи је
неће до вес ти до пра вих ре зул та та. На при мер, ори јен та ци ја на крат ко роч не
мере пер фор ман си доприноси одбојности према инвестицијама које доносе
профит на дужи рок (Stenzel и Stenzel, 2003).

Такође, сис тем мера пер фор ман си об ухва та пред виђене и оства ре не мере
пер фор ман си, од но сно вођене и водеће мере пер фор ман си. Вођене мере пер -
фор ман си су мере же ље них ре зул та та или ци ља ни ин ди ка то ри. Водеће мере
пер фор ман си су мере које по крећу по сти за ње же ље них ре зул та та, од но сно
ин ди ка то ри ре а ли зо ва ног (оства ре ног) циља. Дру гим ре чи ма, водеће мере
пер фор ман си пред став ља ју ефек те на вођене мере пер фор ман си. У ли те ра ту -
ри је за ступ ље но миш ље ње да, с јед не стра не, вођене мере пер фор ман си није
теш ко иден ти фи ко ва ти, јер су го то во стан дар ди зо ва не, док ће, са дру ге стра -
не, сва ко пред узеће има ти сво је водеће мере пер фор ман си за ак тив нос ти и
процесе који су пресудни за постизање дефинисаних стратегијских циљева
(Новићевић и други, 2006).

На кра ју, сис тем мера пер фор ман си тре ба да об ухва ти и мере пер фор ман -
си које се од но се на ин те ре се ек стер них и ин тер них стеј кхо де ра пред узећа.
Мере пер фор ман си тре ба да об ез бе де саг ле да ва ње мо ти ва ци је, ло јал нос ти,
са тис фак ци је, као и да ука жу на евен ту ал не про пус те у опхођењу пред узећа са
за пос ле ни ма, до бав ља чи ма, куп ци ма, влас ни ци ма. Дру гим ре чи ма, ове мере
пер фор ман си тре ба да одра жа ва ју успеш ност у кре и ра њу вред нос ти за на ве -
де не ин те рес не гру пе. Успос тав ља ње ко ре ла ци је између фи нан сиј ских и не -
фи нан сиј ских мера пер фор ман си, крат ко роч них, сред њо роч них и ду го роч -
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них мера пер фор ман си, водећих и вођених мера пер фор ман си и мера пер фор -
ман си ин тер них и ек стер них ин те рес них група намеће се као императив за
остваривање супериорних перформанси предузећа у оквирима савремених
светских економских кретања.

Ула га њем на по ра ис тра жи ва ча осмиш ље ни су ино ва тив ни мул ти ди мен -
зи о нал ни мо де ли ме ре ња пер фор ман си који да нас пред став ља ју ва жан алат
управ ља ња пред узећем (Anthony и Govindarajan, 2007). Хро но ло ги ја мо де ла
ме ре ња пер фор ман си, пред став ље на у Та бе ли 1 об ез беђује нам кратак
историјски развој ових модела.

Та бе ла бр.1 - Хро но ло ги ја мо де ла ме ре ња пер фор ман си

Аутор/и и Мо дел Опис

Epstein and
Manzoni (1997)
Bourguignon et
al., (2004)
Pezet, (2009)
TheTableau de
Bord

Кон цепт Tableau de Bord у упот ре би је на неки на чин од
кра ја 19. века. Међутим фор ма ли зо ван је 50-их го ди на 20.
века као сре дство које слу жи кор по ра тив ном ме наџ мен -
ту. Раз ли чи ти Tableau de Bord нису огра ни че ни на фи нан -
сиј ске ин ди ка то ре, него су раз ви је ни у кон тек сту ми си је и 
ци ље ва сва ке је ди ни це. Ово укљу чу је пре вођење ви зи је и
ми си је је ди ни ца у сет ци ље ва где су иден ти фи ко ва ни
кључ ни фак то ри успе ха, за тим транс фор ми са ни у се ри је
кван ти та тив них кључ них ин ди ка то ра пер фор ман си.

Keegan et al.,
(1989)
The Performance
Measurement
Matrix 

Мат рикс ме ри ло ка те го ри ше мере на „трош ков не“ или
„не трош ков не“ и „ин тер не“ или „ек стер не“. Суш ти на
мо де ла је упот ре ба одго ва ра јуће мет ри ке као при сту па 
и ме то де „Одре ди и Раз ло жи“ („Determine and De -
compose“). Ово укљу чу је раз ла га ње де пар тма на на функ -
ци о нал не ек ви ва лен те и утврђива ње како де пар тма ни
под ржа ва ју по сло ва ње.

Lynch and Cross,
(1991)
The Strategic
Measurement
and Reporting
Technique
(SMART) Pyramid

Пи ра ми да пер фор ман си под ржа ва по тре бу да се укљу -
че ин тер но и ек стер но фо ку си ра не мере пер фор ман си
и до да је по јам кас кад них мера орга ни за ци је тако да
мере у де пар тма ни ма и рад ним цен три ма реф лек ту ју
кор по ра тив ну ви зи ју као и ин тер не и ек стер не по слов -
не ци ље ве.

Fitzgerald et al.
(1991)
The Results and
Determinants
Framework

Овај мо дел кла си фи ку је мере на два основ на типа: оне
које су по ве за не са ре зул та том (пред нос ти, фи нан сиј ске 
пер фор ман се) и оне које се фо ку си ра ју на дис тор зи ју
ових ре зул та та (ква ли тет, флек си бил ност, ко ришћење
ре сур са и ино ва ци је). Сна жан део ре зул та та-де тер ми -
нан ти окви ра је да реф лек ту је кон цепт узро ка.
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Kaplan and
Norton, (1992)
The Balanced
Scorecard

The Balanced Scorecard одра жа ва мно ге ат ри бу те дру гих
мер них окви ра али по ве зу је ме ре ње са ви зи јом орга ни за -
ци је. По ла зи од тога да ни је дан са мос тал ни по ка за тељ
пер фор ман си не може об ухва ти ти пуну ком плек сност
орга ни за ци о них пер фор ман си. The Balanced Scorecard
пре во ди ви зи ју биз ни са у ци ље ве и мере пер фор ман си у
че ти ри пер спек ти ве: фи нан сиј ска, пер спек ти ва по тро ша -
ча, ин тер них по слов них про це са и уче ње и раст.

Brown (1996)
The
Input—Process—
Output—Outcome
Framework

Овај мак ро про цес ни мо дел кре и ра везу између пет
фаза биз нис про це са и мера њи хо вих пер фор ман си.
Ове фазе су де фи ни са не као ин пу ти, сис тем про це са,
аут пу ти, из ла зи и ци ље ви. Мо дел си му ли ра ли не ар ни
сет веза између ових фаза, где сва ки пре тход ни фак тор
де тер ми ни ше на ред ни.

Kaplan and
Norton, (1996)
The Strategic
Balanced
Scorecard

Стра те гиј ски раз вој The Balanced Scorecard-а над ограђује
се на Кап ла нов и Нор то нов мо дел из 1992. го ди не, али ин -
кор по ри ра „lag“ и „lead“ ин ди ка то ре који доп ри но се двос -
мер ним узроч но-по сле дич ним лан ци ма. Овај про цес
де фи ни ше да је стра те ги ја пре ве де на у сет хи по те за узро -
ка и по сле ди це. The Strategic Balanced Scorecard није само
стра те гиј ски сис тем ме ре ња, већ и стра те гиј ски сис тем
кон тро ле.

Neely et al.,
(2000)
Neely et al.,
(2002)
The Performance
Prism

Приз ма пер фор ман си сас то ји се од пет ин тег ри са них рав -
ни које иден ти фи ку ју под руч ја орга ни за ци је: за до во -
љство стеј кхол де ра, стра те ги је, про це си, могућнос ти и
доп ри нос стеј кхол де ра. Кри тич ки и је ди нстве ни ас пект
при зме пер фор ман си је ре ор га ни за ци ја ре цип роч них
веза између стеј кхол де ра и орга ни за ци је.

Извор: Watts, T., McNair-Connolly, C. J. (2012) „New performance measurement and management
control systems“, Journal of Applied Accounting Research, 13(3).

2. Избор мера пер фор ман си пре ма из аб ра ној 
по слов ној стра те ги ји ком па ни је „То јо та“

Међу на јраз ви је ни јим зем ља ма води се пра ва „ро вов ска бор ба“ за осва ја -
ње и на јма њег сег мен та гло бал ног тржиш та ау то мо би ла. Раз лог за то је чи ње -
ни ца да би све зем ље же ле ле део ко ла ча, чија вред ност се про це њу је сто ти на -
ма ми ли јар ди до ла ра. Аутомобилска ин дус три ја је јед на од ин дус три ја које
бе ле же кон стан тан раст и до но се ве ли ке тех нич ко-тех но лош ке ино ва ци је,
чиме се обична вожња аутомобилом ставља у други план.

Сво је ве ли ке успе хе на јвеће ком па ни је ау то мо бил ске ин дус три је ду гу ју
кон ти ну и ра ном усав рша ва њу, при ла гођава њу тур бу лен тном по слов ном
окру же њу, за до во ља ва њу спе ци фич них по тре ба и жеља по тро ша ча, а пре све -
га жељи да иду ис пред свог вре ме на. Има јући све ово у виду, за ним љи во је саг -
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ле да ти како јед на од на јус пеш ни јих ком па ни ја из об лас ти ау то мо бил ске ин -
дус три је де фи ни ше сво ју стра те ги ју и њој ком пле мен та ран сис тем мера пер -
фор ман си, који свакако има огроман утицај на остварење бајковитих бројки
овог предузећа.

Јапан ски ги гант у ау то мо бил ској ин дус три ји, „То јо та“, осно ван је 28. ав -
гус та 1937. го ди не као по ро дич на фир ма чија је основ на де лат ност про из вод -
ња и про да ја мо тор них воз и ла. Се диш те пред узећа је у ја пан ском гра ду То јо та, 
а про из вод ња је орга ни зо ва на на шест кон ти не на та. Ово пред узеће на јви ше
про из вод них по стро је ња по се ду је у Јапа ну, где оства ру је и на јвећу про из вод -
њу, чак трећину своје укупне производње, као што се може видети у табели у
наставку.

Та бе ла бр.2 - Про из вод ња ау то мо би ла у фаб ри ка ма ком па ни је 
„То јо та“ по ре ги о ни ма (број воз и ла)

Извор: Интер нет сајт, www.toyota-global.com (01.12.2022)1

Из пре тход не та бе ле ви ди мо да се про из вод ња ван Јапа на одви ја на -
јвећим де лом у фаб ри ка ма у Азији (пре свих, у фаб ри ка ма из Кине, Тај лан да и 
Индо не зи је), за тим у Се вер ној Америци (САД, Ка на ди и Мек си ку), Евро пи
(пре свих, у Фран цус кој и Тур ској) и Ла тин ској Америци (Аргентини, Бра зи -
лу и Ве не цу е ли).2

У 21. веку „То јо та“ про из во ди, али и про да је на јви ше воз и ла на све ту. По -
чет ком прве де це ни је овог века по пе ла се на свет ски трон, по тис нув ши аме -
рич ки „Џене рал мо торс“, који је де це ни ја ма држао ту по зи ци ју. Нај већу про да -
ју оства ру је у Се вер ној Америци (и то у САД), где про да је на јвећи број сво јих
ау то мо би ла, го то во трећину укуп не про да је. За тим ве ли ку про да ју оства ру је
и на тржиш ти ма Азије (где Кина пред став ља на јвеће по је ди нач но тржиш те),
Евро пе (на јвећи куп ци су Фран цу зи, Руси и Бри тан ци) и Блис ког ис то ка (у
арап ским зем ља ма Пер сиј ског за ли ва). У сле дећем пре гле ду пред став ље на је
про да ја ау то мо би ла по ре ги о ни ма у све ту, чиме су по ткреп ље не пре тход не
кон ста та ци је. Оно што је из табеле очигледно је и чињеница да је у Јапану
потрошња производа домаћег порекла на високом нивоу.
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1)  По да ци за 2022. го ди ну од но се се на пе ри од ја ну ар-окто бар.
2)  Разврста ва ње држа ва по кон ти нен ти ма није усклађено са ге ог раф ским пра ви ли ма, већ је у скла -

ду са по тре ба ма пред узећа (на при мер, на осно ву међусоб не бли зи не фаб ри ка).



Та бе ла бр.3 - Про да ја ау то мо би ла ком па ни је „То јо та“ 
по ре ги о ни ма (број воз и ла)

Извор: Интер нет сајт, www.toyota-global.com (01.12.2022)3

Свој ве ли ки успех у међуна род ним окви ри ма „То јо та“ ду гу је про фе си о -
нал ном од но су пре ма раду, кон ти ну и ра ним по бољ ша њи ма по сло ва ња и одго -
вор ном при сту пу про бле ми ма. На и ме, по ред ве ли ких успе ха које је оства ри ла
у току свог це ло куп ног по сто ја ња, ком па ни ја је ма ни фес то ва ла и пра ви од нос
пре ма теш коћама у по сло ва њу, што је по себ но дош ло до из ра жа ја по след њих
го ди на када су про бле ми ес ка ли ра ли. Епи де ми ја ко ро на ви ру са угро зи ла је
лан це снаб де ва ња овог пред узећа и усло ви ла мањи број како про из ве де них
тако и про да тих ау то мо би ла, што се види из пре тход но пре зен то ва них та бе -
ла. Међутим, по ред пре тход но на ве де них став ки по сто ји још је дан би тан фак -
тор који је зна чај но доп ри нео ве ли ком успе ху овог ја пан ског пред узећа, а то је
кре и ра ње је ди нстве не стра те ги је и дефинисање њене чврсте везе са јасно
формулисаним системом мера перформанси, чиме је истакнута про фе си о нал -
на посвећеност имплементацији исте.

Јапан ско пред узеће „То јо та“на пра ви ло је ве ли ки успех у ау то мо бил ској
ин дус три ји, што је ре зул тат за ла га ња за оства ри ва ње по став ље них ци ље ва
кроз де фи ни са ње кре а тив не и ам би ци оз не стра те ги је. На и ме, „То јо та“ је фор -
му ли са ла сво ју по слов ну стратегију као синтезу више генеричких стратегија.

„То јо та“ про из во ди јако ди фе рен ци ра не про из во де, али ис тов ре ме но има
и ни ске трош ко ве по сло ва ња. Дру гим ре чи ма, пред узеће ком би ну је стра те ги -
ју ди фе рен ци ја ци је и стратегију лидерства у трошковима.

Ово успеш но ја пан ско пред узеће је по ка за ло да по сто ји из ра же на по тре ба
за кре и ра њем сис те ма мера пер фор ман си ком пле мен тар ног по слов ној стра -
те ги ји. Ме ре ње пер фор ман си неће слу жи ти само као до каз који по ткреп љу је
им пле мен та ци ју стра те ги је, већ ће се у већој мери ко рис ти ти као инстру мент
унап ређења по сло ва ња пред узећа. С об зи ром на то да је ком па ни ја фор му ли -
са ла је ди нстве ну стра те ги ју, паралелно томе креирала је и напредан систем
мера перформанси.
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2.1. Кон ци пи ра ње по слов не стра те ги је ком па ни је „То јо та“

Још од свог осни ва ња, ком па ни ја „То јо та“ на сто ја ла је да доп ри не се про -
спе ри те ту друш тва кроз про из вод њу ау то мо би ла, при чему је сво је по сло ва -
ње увек фо ку си ра ла на ква ли тет. Пос ле се дам де це ни ја про фе си о нал ног рада
и кон стан тног на прет ка у по сло ва њу, чини се да је ком па ни ја дос тиг ла сво је
ци ље ве. Да бис мо то об јас ни ли, у на став ку раду об јас нићемо ми си ју, водеће
при нци пе и ви зи ју „То јо те“, из којих проистиче пословна стратегија (веб-сајт:
www.toyota-global.com).

Ми си ја ја пан ског пред узећа гла си: Слу жи ти куп ци ма и друш тву, доп ри но -
сећи мо бил нос ти, ква ли те ту и ино ва ци ја ма. Дру гим ре чи ма, сми сао по сто ја -
ња пред узећа је про из вод ња ау то мо би ла, који су диз ај ни ра ни да по мог ну љу -
ди ма ши ром све та и, како сто ји у зва нич ној пре зен та ци ји пред узећа, да им до -
не су срећу. Упра во у томе, пре ма ре чи ма ге не рал ног директора Акио Тојоде,
„Тојота“ налази инспирацију.

Основ на фи ло зо фи ја по сло ва ња овог успеш ног пред узећа је тра же ње хар -
мо ни је са  друш твом и гло бал ним при род ним окру же њем кроз мо но зу ку ри
(про из вод њу). Од свог осни ва ња, „То јо та“ је стал но на сто ја ла да доп ри не се
одржи вом раз во ју друш тва кроз про из вод њу и пру жа ње ино ва тив них и ква -
ли тет них про из во да и услу га, који иду чак и ис пред свог вре ме на. Мо тор на
воз и ла знат но шире сло бо ду кре та ња, при чему ути чу и на ве ли ки број друш -
тве них и еко лош ких пи та ња. Има јући то у виду, пред узеће паж љи во ослуш ку -
је потрошаче и прати пословне потезе својих конкурената ради уна п ре -
ђивања пословања.

У сво јој по слов ној бази, ау то мо бил ској про из вод њи, пред узеће раз ви ја
еко лош ка воз и ла и ула же у нове по слов не под ухва те у об лас ти ма би о тех но ло -
ги је, по шум ља ва ња, енер ге ти ке, на ути ке, при чему раз ви ја и ини ци ја ти ве које 
се фо ку си ра ју на жи вот ну средину, безбедност саобраћаја и образовање.

Са ки ши То јо да, осни вач ком па ни је „То јо та“, де фи ни сао је пет глав них при -
нци па ко ји ма је пред узеће до да нас оста ло вер но. Они гласе: 
1. Увек бу ди те вер ни сво јим дуж нос ти ма, чиме се доп ри но си пред узећу и

све у куп ном доб ру.

2. Увек бу ди те сту ди оз ни и кре а тив ни, на стој те да бу де те у ко рак са
вре ме ном.

3. Увек бу ди те прак тич ни и из бе га вај те без вред не и три ви јал не ак тив -
нос ти.

4. Увек се тру ди те да из гра ди те топ лу и при ја тељ ску ат мос фе ру на
послу.

5. Увек имај те по што ва ња за ду хов не ства ри, и не за бо ра ви те да бу де те
за хвал ни у сва ком тре нут ку.
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Мо ди фи ка ци јом на ве де них при нци па кре и ра ни су 1992. го ди не водећи при -
нци пи на осно ву ко јих пред узеће спро во ди сво је по слов не ак тив нос ти. То су:
1. Ода ти по част је зи ку и духу за ко на сва ке на ци је и пред узи ма ти от во -

ре не и фер по слов не ак тив нос ти пред став ља јући доб рог кор по ра тив -
ног грађанина света.

2. Пош то ва ти кул ту ру и об и ча је сва ког на ро да и доп ри не ти еко ном ском 
и со ци јал ном раз во ју кроз по слов не ак тив нос ти у њиховим з а јед ни -
ца ма.

3. Пос ве ти ти по сло ва ње об ез беђива њу чис тих и без бед них про из во да и
по бољ ша њу ква ли те та жи во та у глобалним размерама.

4. Раз ви ја ти на пред не тех но ло ги је и об ез беђива ти из ван ред не про из во -
де и услу ге који ис пу ња ва ју по тре бе купаца широм света.

5. Усво ји ти кор по ра тив ну кул ту ру која ува жа ва и ин ди ви ду ал ну кре а -
тив ност и вред ност тим ског рада, уз уза јам но по ве ре ње и по што ва ње
између запослених и менаџера.

6. Те жи ти рас ту кроз хар мо ни ју са гло бал ном за јед ни цом кроз ино ва -
тив ни менаџмент.

7. Сарађива ти са по слов ним пар тне ри ма у ис тра жи ва њу и про из вод њи,
ради по сти за ња ста бил ног и ду го роч ног рас та са уза јам ним ко рис ти -
ма, али ис тов ре ме но бити отворен за нова партнерства.

Ви зи ја де тер ми ни ше на чи не ства ра ња вред нос ти за све учес ни ке у по -
слов ном жи во ту пред узећа. Њом се де фи ни ше будуће ста ње у које пред узеће
жели да дође. Сва ко пред узеће има жељу да буде број је дан у сво јој де лат нос -
ти, али ви зи ја „То јо те“ не об ухва та само оства ри ва ње жеље за осва ја њем врха
свет ске ау то мо бил ске ин дус три је, већ као сво је будуће ста ње „То јо та“ види
ду го роч но на ста њи ва ње на тро ну. То се за кљу чу је из ак тив нос ти које ово
пред узеће сва код нев но пред узи ма на свим по љи ма (фи нан сиј ском, про из вод -
ном, ино ва тив ном, еко лош ком), како би себе што више из дво ји ло од кон ку ре -
на та и по ста ви ло врло ви со ке и спе ци јал не кри те ри ју ме за сва ког по тен ци јал -
ног ри ва ла.

Ово пред узеће фор му ли са ло је сво ју по слов ну стра те ги ју као син те зу
више ге не рич ких стра те ги ја. На и ме, „То јо та“ про из во ди јако ди фе рен ци ра не
про из во де, али ис тов ре ме но има и ни ске трош ко ве по сло ва ња. Пре ду зеће се
опре де ли ло за ком би на ци ју стра те ги је ди фе рен ци ра ња и стра те ги је ли де -
рства у трош ко ви ма, при чему ко рис ти пред ност ни ских трош ко ва, како би
об ез бе ди ло већу ди фе рен ци ја ци ју про из во да, на кон чега ре ин вес ти ра про -
фит са ци љем да љег сни жа ва ња сво јих трошкова.

На осно ву сво је по слов не фи ло зо фи је „кли јен ти су увек први“, „То јо та“ раз -
ви ја и про из во ди ино ва тив не, си гур не, ви со кок ва ли тет не, јед ном реч ју из ван -
ред не про из во де и услу ге, који за до во ља ва ју ши рок спек тар за хте ва ку па ца,
при чему об огаћују жи во те људи ши ром све та. Пре ду зеће кон стан тно тежи
кон ци пи ра њу без бед ни јих, чис ти јих и су периорни јих тех но ло ги ја које ће за -
до во љи ти, с јед не стра не, рас туће по тре бе друш тва за мо бил ношћу и, са дру ге
стра не, по тре бу пред узећа да се из дво ји од сво јих кон ку ре на та.

Т. СТЕВАНОВИЋ, Љ. АНТИЋ, А. АРСЕНИЈЕВИЋ - КРЕИРАЊЕ 
СИСТЕМА МЕРА ПЕРФОРМАНСИ ПРЕМА ИЗАБРАНОЈ 
ПОСЛОВНОЈ СТРАТЕГИЈИ НА ПРИМЕРУ КОМПАНИЈЕ „ТОЈОТА“ 13 



Ве ли ка и пра вов ре ме на ула га ња у нове еко лош ке тех но ло ги је и ау то ма ти -
за ци ју воз и ла до не ла су ре зул та те то ком го ди на. „То јо та“ је прва у све ту пус -
ти ла у про да ју хиб рид но воз и ло на ком би но ва ни елек трич ни и бен зин ски по -
гон (мо дел „при јус“) и прва је у све ту у про да ју пус ти ла ау то мо бил са тзв. „го -
рив ном је ди ни цом“, који по се ду је елек трич ни мо тор, при чему се за го ри во
ко рис ти во до ник. Успеш ним лан си ра њем лук суз ног брен да „лек сус“, ком па -
ни ја је у про тек лих не ко ли ко го ди на у ве ли кој мери и пре вла да ла имиџ про из -
вођача који пра ви ква ли тет на, по узда на и трај на воз и ла ко ји ма не дос та ју ле -
по та и гла мур. По ред пред нос ти у раз во ју еко лош ких воз и ла које има у од но су
на тра ди ци о нал не пред став ни ке ау то мо бил ске ин дус три је, већ више го ди на
ради и на ау то ма ти за ци ји вож ње и умре жа ва њу ау то мо би ла са дру гим воз и -
ли ма на путу и јав ним служ ба ма, па се смат ра да ће бити у ста њу да се одуп ре
из а зо ву који до но си укљу чи ва ње ком па ни ја из об лас ти ин фор ма ци о них тех -
но ло ги ја у про из вод њу воз и ла.

Ком па ни ја де це ни ја ма спро во ди сво ју фи ло зо фи ју кон стан тног унап -
ређива ња кроз аку му ла ци ју ма лих, сва код нев них по бољ ша ња. То до во ди до,
по не кад, ра ди кал них одлу ка, као што је одлу ка из 2014. го ди не када је по вук -
ла 6,76 ми ли о на воз и ла са тржиш та Јапа на, САД, Евро пе и оста лих ма њих
тржиш та, због раз них про бле ма при мећених у функ ци о ни са њу по је ди них мо -
де ла. Бит но је на гла си ти да ова ком па ни ја не чека рек ла ма ци је ку па ца или са -
об раћајне не среће, које ће от кри ти не дос тат ке ње них воз и ла, већ па ра лел но
са раз во јем но вих мо де ла унап ређује по сто јеће. Дру гим ре чи ма, „То јо та“ тежи
по бољ ша њи ма која ће пре ва зићи оче ки ва ња ку па ца и на тај на чин повећава
њи хо во по ве ре ње.

Пре ду зеће је кон ци пи ра ло сво ју стра те ги ју тако да она под ра зу ме ва и ра -
ци о на ли за ци ју про из вод ног про це са, уки да ње праз ног хода и су виш них опе ра ци -
ја, што води ка по бољ ша њу трош ков не по зи ци је пред узећа. Сис тем про из вод -
ње ове ком па ни је, који се по не кад на зи ва „lean про из вод ни сис тем“ (То до ро -
вић и Чупић, 2016) или „Just in time сис тем“, по стао је пре поз нат љив у све ту.
Овај сис тем је успос тав љен на осно ву ви ше го диш њих кон ти ну и ра них по бољ -
ша ња, са ци љем про из вод ње воз и ла по на руџ би ни на на јбржи и на је фи кас ни -
ји на чин, како би се воз и ла ис по ру чи ла што је могуће брже.

Про из вод ни сис тем „То јо те“ кон ци пи ран је на осно ва ма два кон цеп та: „ји -
до ка“ и „тач но на вре ме“. Кон цепт „ји до ка“ се може пре вес ти као „ау то ма ти за -
ци ја са људ ским осећајем“, што зна чи да када се по ја ви про блем, ма ши на се за -
устав ља одмах, чиме се спре ча ва про из вод ња не ис прав них про из во да. Дру -
гим ре чи ма, об ез беђује се про из вод ња само ви со кок ва ли тет них про из во да,
од но сно про из во да без греш ке. То омо гућава да је дан кон тро лор над гле да
већи број ма ши на, што ре зул ти ра огром ним по бољ ша њем про дук тив нос ти.
„То јо ти не“ фаб ри ке ко рис те сис тем ви зу ел не кон тро ле на зван „ан дон“, који
омо гућава кон тро ло ру да иден ти фи ку је про блем у про из вод ној ли ни ји на
осно ву само јед ног по гле да.
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Сли ке бр.1 и 2 - Сис тем кон тро ле „ан дон“ и ви зу ел на кон тро ла

Извор: Интер нет сајт, www.toyota-global.com (01.12.2022)
Кон цепт „тач но на вре ме“ под ра зу ме ва да тре ба про из во ди ти само оно

што је по треб но, када је по треб но и у ко ли чи ни у ко јој је по треб но, од но сно
сва ки про цес про из во ди само оно што је по треб но сле дећем про це су у не пре -
кид ном току. Пре ма овом кон цеп ту, до сма њи ва ња трош ко ва могуће је доћи и
повећањем ефи кас нос ти рас по ре да опре ме у пред узећу. Ма ши не се гру пи шу
пре ма оче ки ва ним сек вен ца ма у про из вод њи и не доз во ља ва се про из вод ња
било које ком по нен те пре него што је исту могуће укљу чи ти у на ред ну фазу
про це са про из вод ње. Увођење сис те ма „тач но на вре ме“ усме ре но је на ели -
ми ни са ње свих врста гу би та ка, од но сно свих ак тив нос ти које не повећава ју
вред ност про из во да за куп це. Дру гим ре чи ма, овај сис тем под ра зу ме ва ели -
ми ни са ње, или ба рем ре ду ко ва ње, свих оних ак тив нос ти које повећавају
трошкове предузећа, као што су: разни празни ходови, премештања, скла диш -
те ња, инспекције, чекања у реду и слично.

„Just in time“ сис тем на бав ке за хте ва ре а ран жи ра ње про из вод ног про це са
и не пос ред ни ју са рад њу са паж љи во одаб ра ним до бав ља чи ма, ко ји ма се унап -
ред де таљ но об раз ла жу про из вод ни рас по ре ди, пре ма ко ји ма су они дуж ни да
пра вов ре ме но и у ма лим ко ли чи на ма об ез бе де ис по ру ке не опход них ма те ри -
ја ла или де ло ва. Да би до бав ља чи овог пред узећа ушли у фаб ри ку, тре ба да
уба це кар ти цу за ау то мат ско от ва ра ње ка пи је, која се неће от во ри ти уко ли ко
про из вод ни про цес није спре ман да при хва ти ис по ру ку одређеног ма те ри ја -
ла, дела или склопа. Управо на тај начин елиминишу се инспекције, примања,
руковање материјалима, складиштења.

На осно ву ових основ них кон це па та ефи кас но и брзо се про из во де ау то мо -
би ли врхун ског ква ли те та, је дан по је дан, који у по тпу нос ти за до во ља ва ју за -
хте ве ку па ца. Такође,“кан бан“ сис тем је је ди нстве на ме то да за кон тро лу про -
из вод ње, која се ко рис ти у овом пред узећу. „Кан бан“ зна чи „идент кар та ма те -
ри ја ла“, од но сно кар ти ца која доз во ља ва про из вод њу или по вла че ње ма те ри -
ја ла. На тај на чин се иден ти фи ку је сад ржај па летe ма те ри ја ла и из врша ва
нова по руџ би на када је па ле та праз на. Дру гим ре чи ма, тек када се де фи ни ше
по тре ба за сле дећим про це сом, пре узи ма ју се по треб ни де ло ви у пре тход ном
про це су у из но су у ко јем је по треб но, чиме се по бољ ша ва ефи кас ност про из -
вод ње. Прет ход ни про цес више не може да про из во ди су виш не де ло ве и ис по -
ру чу је их сле дећем про це су уко ли ко не по сто ји по тре ба за тим деловима.
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У ли те ра ту ри је упра во из прак се „То јо те“ пре узет тер мин „ка и зен“, који
под ра зу ме ва укљу чи ва ње мо ти ви са ног рад ни ка у про цес про из вод ње. Ово
пред узеће по шту је сво је за пос ле не и ве ру је да је успех пред вођен кре а тив -
ношћу сва ког по је дин ца и доб рим тим ским ра дом. Такође, оно об ез беђује фер
усло ве рада и без бед ну рад ну сре ди ну, сти му ли ше лич ни раз вој за пос ле них и
кроз ко му ни ка ци ју и ди ја лог гра ди вре дан од нос уза јам ног по ве ре ња и
међусоб не одго вор нос ти, што доп ри но си успе ху и за пос ле них и ком па ни је.
Мо ти ва ци ја и по свећеност рад ни ка стал ним унапређивањем пословног
процеса резултира побољшањем дугорочне трошковне позиције предузећа.

2.2. Сис тем мера пер фор ман си у ком па ни ји „То јо та“

Сис тем мера пер фор ман си тре ба да буде по ве зан са по слов ном стра те ги -
јом и кри тич ним фак то ри ма успе ха како би доп ри нео ре а ли за ци ји ци ље ва
пред узећа. Поз на јући зна чај сис те ма мера пер фор ман си и ње го вог ути ца ја на
им пле мен та ци ју стра те ги је, пред узеће „То јо та“кон ци пи ра ло је ин тег ра лан,
стратегијски и напредан систем мера перформанси.

То ком више деце ни ја, воз и ла пред узећа „То јо та“ про на ла зе пут до пре ко 170
зе ма ља ши ром све та. Како до ла зи до ек спан зи је ње го вог из во за, тако се ло ка ли -
зу ју ње го ве про из вод не базе, у скла ду са по ли ти ком „про из во ди ти воз и ла тамо
где по сто ји траж ња за њима“, што доп ри но си сма ње њу транс пор тних трош ко ва,
вре ме на ис по ру ке, као и ели ми ни са њу про бле ма де виз них кур се ва.

Пос то ји више пре пре ка које пред став ље на гло ба ли за ци ја про из вод ње мора
да пре ва зиђе, али на јваж ни је је об ез беђење ква ли те та, што за хте ва да, без об зи -
ра где се про из во де, воз и ла има ју исти ви сок ниво ква ли те та. У дек ла ра ци ји воз -
и ла овог пред узећа не сто ји „про из ве де но у Јапа ну“ или „про из ве де но у САД“, већ
за сва воз и ла, без об зи ра где су про из ве де на, сто ји „То јо тин про из вод“, у чему се,
за пра во, суб ли ми ра ју кри тич ни фак то ри успе ха овог пред узећа.

Сет по кре тач ких сна га „То јо те“ по ве зан је са орга ни за ци јом (про це си, ме -
на џе ри, за пос ле ни, орга ни за ци о на струк ту ра, орга ни за ци о на кул ту ра) и по -
тро ша чи ма (са тис фак ци ја, ло јал ност). Сис тем мера пер фор ман си тре ба да об -
ез бе ди да се про цес пла ни ра ња по ве же са ак ци ја ма, да се ци ље ви пред узећа
ускла де са ци ље ви ма ње го вих под сис те ма и да се утврди доп ри нос рада под -
сис те ма укуп ном раду пред узећа, односно допринос сета покретачких снага
укупном резултату предузећа.

У пре тход ном делу раду об раз ло жи ли смо кри тич не фак то ре успе ха пред -
узећа „То јо та“ (ква ли тет, по узда ност, бла гов ре ме ност, флек си бил ност, мо ти -
ви са ност за пос ле них и ме на џе ра, ино ва тив ност, раз вој тех но лош ких спо соб -
нос ти, са тис фак ци ја по тро ша ча), при чему тре ба зна ти да сва ки од иден ти фи -
ко ва них фак то ра на јчешће за хте ва више паж љи во одаб ра них мера пер фор -
ман си (Parmenter, 2007). Инстру мен та ри јум који об ез беђује саг ле да ва ње ре а -
ли за ци је стра те ги је кроз више из аб ра них мера пер фор ман си сис те ма ти зо ва -
них у че ти ри пер спек ти ве назива се Balanced Scorecard.

Пре ду зеће „То јо та“ ко рис ти Balanced Scorecard како би про блем им пле -
мен та ци је стра те ги је био све ден на ми ни мум, од но сно како би ко му ни ци ра -
ње ме на џе ра и за пос ле них било под иг ну то на виши ниво. Дру гим ре чи ма,
Balanced Scorecard об ез беђује ефи ка сан и ефек ти ван сис тем мера пер фор ман -
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си, који се за сни ва на ци ље ви ма пред узећа, ко ор ди ни ра ном доношењу одлука 
и формулисаној пословној стратегији.

За озбиљ но, пред а но и кон сек вен тно ме ре ње пер фор ман си не опхо дан је
на пре дан инстру мент, који пред став ља миље из кога тре ба паж љи во одаб ра -
ти мере пер фор ман си које су има нен тне кон крет ном пред узећу. Balanced
Scorecard на сто ји да про нађе ба ланс између крат ко роч них, сред њо роч них и
ду го роч них мера пер фор ман си, вођених и водећих мера пер фор ман си, фи нан -
сиј ских и не фи нан сиј ских мера пер фор ман си, мера пер фор ман си ек стер них и
интерних стејкхолдера предузећа (Milad и други, 2012).

У сле дећој та бе ли пред став љен је Balanced Scorecard „То јо те“ са сво је че ти -
ри пер спек ти ве за које су де фи ни са ни стра те гиј ски ци ље ви, вођене и водеће
мере перформанси.

Та бе ла бр. 4: Balanced Scorecard пред узећа „То јо та“

Пер спек ти ва Стра те гиј ски ци ље ви
Мере пер фор ман си

Вођене мере пер фор ман си Водеће мере пер фор ман си

 Фи нан сиј ска 
пер спек ти ва

• Повећање 
про фи та бил нос ти

• Повећање про да је на
рас тућим тржиш ти ма

• Одржи ви фи нан сиј ски
раст

• Раст мар ги нал ног про фи та
• Тржиш но учешће на рас тућим

тржиш ти ма
• Нов ча ни ток

• Оства ре ни при ход
• Оства ре на про да ја
• Инвес ти ци је у мар ке тинг
• Инвес ти ци је у ис тра жи -

ва ње и раз вој
• Трош ко ви за со ци јал не

ак тив нос ти

Пер спек ти ва 
по тро ша ча

• Одржа ти по ве ре ње 
по тро ша ча

• Кре и ра ти  свет ски пре -
поз нат љив бренд

• По бољ ша ти ка на ле ко -
му ни ка ци је са куп ци ма

• Етич ки при ступ 
куп ци ма

• По ве ре ње у бренд
• Пре поз на ва ње брен да
• Пов рат на веза са по тро ша чи ма
• Број по зи ва по про из во ду
• Ку му ла тив но сма ње ње 

еми си је CO2

• Број дис три бу и ра ног еду ка ци -
о ног ма те ри ја ла о без бед нос ти 
у са об раћају

• За до во љство по тро ша ча
• Зад ржа ва ње кли је на та
• Флук ту а ци ја кли је на та
• Број при мље них на гра да 

од кли је на та

Пер спек ти ва 
ин тер них 
по слов них
про це са

• Оја ча ти ин тер не 
сис те ме са ци љем 
унап ређива ња 
ква ли те та

• По бољ ша ти про цес
раз во ја про из во да

• Одржи ви про из во ди
као ре зул тат ис тра жи -
ва ња и раз во ја

• Ино ва тив ни 
про из во ди

• При хо ди од но вог про из во да
• % укуп ног при хо да који је

оства рен про да јом 
но вих про из во да

• % унап ређених про це са
• Отпад по је ди ни ци про из во да
• Упот ре ба воде по је ди ни ци

про из во да
• Сто па ре цик ли ра ња 

по про из во ду
• Број де ло ва куп љен 

од до бав ља ча
• % не и зврше них 

днев них за да та ка
• Ниво за ли ха

• Утро ше но вре ме 
на тре нинг за пос ле них

• Пот реб но вре ме 
да про из вод изађе 
на тржиш те

• Вре ме од при је ма 
по руџ би не до ис по ру ке
про из во да
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Пер спек ти ва 
уче ња и 
рас та

• Унап ре ди ти спо соб ност
брзог одго ва ра ња на
про ме не у за хте ви ма 
ку па ца по пи та њу 
ква ли те та

• Обо гаћива ње базе зна ња
• Повећати мо ти ва ци ју

за пос ле них
• Тре нин зи за унап -

ређива ње спо соб нос ти
за пос ле них

• Број за пос ле них који су 
били на об уча ва њу

• Број су гес ти ја по рад ни ку
• % при мље них су гес ти ја
• % ло кал них (ја пан ских) 

за пос ле них унап ређен у 
ме на џе ре фи ли ја ла 
у инос тра нству  

• Наг ра де за тим ски рад
• Са тис фак ци ја за пос ле них
• Флук ту а ци ја за пос ле них
• Раз вој за пос ле них
• % за пос ле них који

осећају свој со пстве ни
раз вој

Извор: Christoforidis и дру ги, 2013, стр. 18. и ин тер нет сајт www.toyota-global.com

У пре тход ној та бе ли, мере пер фор ман си у окви ру сва ке пер спек ти ве по ве -
за не су са по став ље ним стра те гиј ским ци ље ви ма од но сне пер спек ти ве. Мере
пер фор ман си под е ље не су на вођене и водеће мере пер фор ман си. Не оп ход не
су обе гру пе мера, јер без по кре та ча пер фор ман си не мо же мо зна ти како мо же -
мо по стићи сво је ре зул та те (вођене мере) и мере нам могу сиг на ли зи ра ти
глав на по бољ ша ња у це лом пред узећу, а да при томе не от кри ва ју по бољ ша ња 
у од но си ма са кли јен ти ма и фи нан сиј ским ре зул та том (водеће мере). На при -
мер, у окви ру пер спек ти ве уче ња и рас та број за пос ле них који су били на об уча -
ва њу мера је пер фор ман си усав рша ва ња веш ти на за пос ле них из кога про и зи -
ла зи по сле дич на мера пер фор ман си у виду развоја компетенција запослених.

Такође, „То јо та“ је сво јим Balanced Scorecard-ом по ка за ла да по ред фи нан -
сиј ских мера пер фор ман си, она схва та и ве ли ки зна чај не фи нан сиј ских мера
пер фор ман си, које ука зу ју на будуће ре зул та те и пред сто јеће успе хе. Пос то ји
више не фи нан сиј ских мера које су при вук ле паж њу ау то ра, али међу њима из -
два ја ју се: % ло кал них (ја пан ских) за пос ле них унап ређен у ме на џе ре фи ли ја ла у
инос тра нству, чиме се доп ри но си ши ре њу орга ни за ци о не кул ту ре у свим фи -
ли ја ла ма у инос тра нству, што ће по сле дич но об ез бе ди ти исти ви сок ква ли тет 
сва ког воз и ла без об зи ра на мес то про из вод ње и кон ти ну и ра на унап ређива -
ња про це са про из вод ње (без де фе ка та), као и % за пос ле них који осећају со -
пстве ни раз вој са мом чи ње ни цом што су за пос ле ни овог пред узећа, а с об зи -
ром да, углавном, цео свој радни век проводе у овом предузећу, треба да
допринесе мотивацији за свакодневна побољшања и иновације.

Овај Balanced Scorecard сад ржи и ме ша ви ну урав но те же них крат ко роч -
них, сред њо роч них и ду го роч них мера пер фор ман си без пре фе ри ра ња било
ког вре мен ског хо ри зон та. Ду го роч на мера пер фор ман си, на при мер, била би
ин вес ти ци је у ис тра жи ва ње и раз вој, јер ду го роч но до но си про фит, за тим
сред њо роч не мере ве зу ју се за са тис фак ци ју за пос ле них, која је ре зул тат ак -
тив нос ти ме на џе ра и њи хо вог под сти ца ња тим ског рада, док се крат ко роч на
мера од но си на број по зи ва по про из во ду, чиме се исказује заинтересованост
потрошача у једном временском интервалу.

Истов ре ме но са раз во јем Balanced Scorecard-а за пред узеће као це ли ну,
кре и ран је и Balanced Scorecard за сва ку фи ли ја лу, пре вођењем стра те гиј ских
ци ље ва на ло кал не ци ље ве и мере које ће реф лек то ва ти по себ не при ли ке и
кон ку ре нтско окру же ње сваке појединачне филијале.
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Стра те гиј ска и опе ра тив на кон тро ла ба зи ра не на ова ко по став ље ном сис -
те му мера пер фор ман си доп ри но се ефи кас нос ти спро вођења кон тро ле на ни -
воу пред узећа као це ли не. Више од кон тро ле, ова ко де фи ни сан сис тем мера
пер фор ман си об ез беђује по бољ ша ња у сва ком по гле ду, виши ква ли тет –
нижи трош ко ви, што је пословна филозофија овог предузећа.

Зак љу чак

Пре ду зеће може оства ри ти сво је ци ље ве само уко ли ко сво ју по слов ну
стра те ги ју кон ци пи ра на осно ву ми си је, водећих при нци па и ви зи је. При ли -
ком фор ми ра ња стра те ги је тре ба пре циз но де фи ни са ти глав ни из вор кон ку -
ре нтске пред нос ти на кон крет ном тржиш ту, од но сно утврди ти сет по кре тач -
ких сна га пред узећа. Кри тич ни фак то ри успе ха пред став ља ју мост између
стра те ги је и сис те ма мера пер фор ман си кре и ра них за над зор им пле мен та ци -
је стратегије и унапређивање пословних процеса предузећа.

За ним љив из бор по слов не стра те ги је и њој ком пле мен тар ног сис те ма
мера пер фор ман си, који је на пра ви ла ком па ни ја „То јо та“, пред став љао је
пред мет ин те ре со ва ња ау то ра овог рада. Ово ја пан ско пред узеће пред став ља
јед но од на јус пеш ни јих пред узећа ау то мо бил ске ин дус три је, што је ре зул тат
де фи ни са ња кре а тив не и ам би ци оз не стра те ги је, по тпу но при ла гођене ди на -
мич ном окру же њу у коме пред узеће по слу је. „То јо та“ про из во ди из ра зи то ди -
фе рен ци ра не про из во де, али ис тов ре ме но има и ни ске трош ко ве по сло ва ња,
што представља резултат минорних континуираних усавршавања у свим
аспектима пословног процеса.

Па ра лел но де фи ни са њу по слов не стра те ги је, по сто ји из ра же на по тре ба
за кре и ра њем сис те ма мера пер фор ман си. У циљу об ез беђива ња ин тег рал ног, 
стра те гиј ског, ефи кас ног и ефек тив ног сис те ма мера пер фор ман си, пред -
узеће ко рис ти Balanced Scorecard. Balanced Scorecard про на ла зи рав но те жу
крат ко роч них, сред њо роч них и ду го роч них мера пер фор ман си, вођених и
водећих мера пер фор ман си, фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских мера пер фор -
ман си, мера перформанси екстерних и интерних стејкхолдера предузећа.

Син те зом стра те ги је ди фе рен ци ра ња и стра те ги је вођства у трош ко ви ма
оства ру ју се си нер гиј ски ефек ти, који об ез беђују не за бе ле же не ре зул та те у
ау то мо бил ској ин дус три ји. Тиме што сва ког дана у сва ком по гле ду све више
на пре ду је, „То јо та“ на свој не сва ки даш њи на чин де мо нстри ра свим ком па ни -
ја ма у све ту да кон ти ну и ра но побољшање треба да постане интегрални део
савременог пословања.
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Creating a Performance 
Measurement System Based on 
Chosen Business Strategy on the

Example of “Toyota” Company
Abstract

Different strategies coexist in different market environments and depend on the unique 
internal characteristics of the company. A clear and widely communicated strategy
throughout the company has positive effects on the management of the company and
the achievement of its strategic goals. Serious and dedicated performance
measurement requires the use of a system of financial and non-financial measures
immanent to a specific company.

Multiplied competitive advantage, achieved through the creation of an adequate
strategy and  its firm connection with the selected  system  of performance
measurement, is more difficult to duplicate by existing and potential competitors. The
automotive industry is one of the industries that record constant growth and bring
about great technical and technological innovations.

The value of the automotive market is measured in the billions of dollars, but it is
constantly growing, so much so that it has attracted the attention of companies from
the field of information technology, which are known for extremely high profits.
Accordingly, the main goal of the paper is examining the connection between
formulating a business strategy and a system of performance measures through the
example of a specific company in the automotive industry.

The basic methodological approaches used in this paper are adapted to the specifics of
the research subject and the stated goal. In the paper, the methods of induction and
deduction, the method of verification and the comparative method will be applied.

Keywords: business strategy, performance measurement system, financial per for -
man ces, non-financial performances.
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Ре зи ме

Примeнa aлaтa инфoрмaциoнo-кoму ник aциo них тeхнoлoгиja (ICT) у oбрaзoв -
нoм прoцeсу ниje нoвa тeмa. Ипaк, нoвинa кojу je дoнeлa пaндeмиja COVID-19 je
из нeнaдaн и при нудaн прeлaзaк сa трaди циoнaлнe (face-to-face) нa oнлajн
нaстaву. Пoрeд брojних дру гих питaњa, jeднo кoje сe свe чeшћe пoстaвљa у
нaучнoj и стручнoj jaвнoсти oднoси сe нa квaлитeт и eфeктивнoст oнлajн
нaстaвe. Eфeктивнoст oнлajн нaстaвe зaви си oд вeликoг брoja фaктoрa, a
oдрeђeни брoj фaктoрa упрaвo сe oднoси нa при мeњeнe ICT aлaтe и рaд у oнлajн
oкруж eњу. Oтудa, oснoвни циљ oвoг рaдa je дa сe ис пит ajу пeрцeпциje
нaстaвникa рaч унoвoдствeних дис цип линa o eфeкт ивнoсти oнлajн нaстaвe у
кoнтeксту IT oкружeњa, oднoснo при мeнe рaзли чи тих ICT aлaтa. Брojнa
истрaживaњa укaзу jу нa прeднoсти и нeдoстaткe oнлajн нaстaвe. Нaмeрa je дa 
сe крoз eмпи риj ску aнaли зу идeнти фи ку jу стaвoви нaстaвникa у вeзи сa при -
мeнoм ICT aлaтa и рaдoм у oнлajн oкруж eњу, кaкo би сe сaглeдaлe мoгућнoсти
зa унaпрeђeњe oбрaзoвнoг прoцeсa и пoвeћaњe њeгoвe eфeкт ивнoсти, a от кло -
ни ли и/или убла жи ли из aзoви и прoблeми.
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Увoд

Увoђeњe ICT у oбрaзoвни прoцeс зa сврхe њeгoвoг унaпрeђeњa ниje
нoвинa. Joш крajeм 90-их гoдинa ис тичe сe дa je тo jeдaн oд при oритeтa у
oбрaзoвaњу рaчунoвoђa, будући дa je oд кључнoг знaчaja зa унaпрeђeњe
рaчунoвoдствeнe прoфeсиje. Taкoђe, при мeнa ICT у нaстaви и e-учeњe пoстajу
нaрoчитo пoпу лaрни у пoслoвним шкoлaмa ширoм свeтa вeћ у првoj дeцeни jи
21. вeкa. Зa oпи сивaњe при мeнe ICT у oбрaзoвнoм прoцeсу чeстo сe кoристe
тeрми ни e-учeњe, учeњe нa дaљи ну, учeњe пoмoћу рaчунaрa, учeњe зaснoвaнo
нa вебу (web-based learning) и вир ту алнo учeњe (Sing, Thurman, 2019). E-учeњe
пoдрaзумeвa мoдeл oбрaзoвaњa кojи oмoгућaвa пружaњe oбрaзoвaњa билo
кoмe, билo кaдa и билo гдe. Пoдрaзумeвa пoстojaњe кoму ник aциoнoг aлaтa
зaснoвaнoг нa интeрнeту (web-based) кojи сту дeнтимa oмoгућaвa при ступ
рaзли чи тим aлaтимa и рeсур симa зa учeњe. У литeрaту ри сe гoвoри o три
мoдeлa e-учeњa (Algahtani, 2011). У првoм мoдeлу (adjunct e-learning), e-учeњe
je сaмo дoпунa (пoмoћ) трaди циoнaлнoм учeњу и пружa рeлaтивнo вис oку
нeзaвиснoст прeдaвaчимa и сту дeнтимa (нeзaвиснo при ступaњe нaстaвним
мaтeриj aлимa и сл.). Дру ги, хиб рид ни мoдeл je кoмбинoвaнo учeњe (blended
e-learning) и пoдрaзумeвa при мeну и трaди циoнaлнe нaстaвe и e-учeњa. Tрeћи
мoдeл je oнлajн учeњe, тj. учeњe пу тем интeрнeта (мрeже) бeз фи зичкoг при -
суствa. Рeч je o учeњу нa дaљи ну, штo пoдрaзумeвa дa сe нaстaвник и сту дeнти
нaлaзe нa рaзли чи тим лoкaциjaмa и кoму ни цир ajу путeм интeрнeтa. Oнлajн
учeњe пoдрaзумeвa истoврeмeнo при суствo нaстaвникa и студeнтa нa oнлajн
чaсу. Taкoђe, пoдрaзумeвa сe дa je прoцeс учeњa фoрмaлнo и систeмaтски
oргaнизoвaн. У oвoм рaду пojaм oнлajн нaстaве из jeднaчaвa сe сa e-учeњeм.

Пoчeткoм пaндeмиje COVID-19 трaди ц иoнaлну нaстaву (face-to-face)
ширoм свeтa зaмeњуje oнлajн нaстaвa. Oбрaзoвни прoцeс сe прeнoси у вир туe -
лну ствaрнoст и рeaли зуje у фoрми прeдавaњa у рeaлнoм врeмeну, сни мљeних
видeo-прeдaвaњa, видeo-прeзeнтaциja, oнлajн кoнсу лтaциja (chatting – чeт),
oнлajн квизoвa, тeстoвa, aплoудoвaњa нaстaвних мaтeриjaлa, a у oдрeђeним
сл учajeвимa и oнлajн ис пи тивaњa и oцeњивaњa. Дaклe, пaндeмиja крeирa
пoтпунo нoву рeaлнoст, нужнoг прeлaскa нa oнлajн oкружeњe. Oвa прe крeт -
ницa je дoнeлa пунo из aзoвa зa ин сти ту циje висoкoг oбрaзoвaњa. Кључ ни сe
oднoсe нa рaспoлoживoст oдгoвaрajућих ICT нa фaку лтeтимa, дoступнoст ICT
сту дeнтимa и oспoсoбљeнoст свих учeсникa у oбрaзoвнoм прoцeсу зa aдeк -
вaтну при мeну ICT. Нajвишe дилeмa из aзивa питaњe eфeкт ивнoсти oнлajн
нaстaвe, oднoснo питaњa вeзaнa зa учи нкoвитoст и пoстиг нућa студeнaтa у
нo вим oкoлнoстимa.

Oтудa, oснoвни циљ oвoг рaдa je дa сe ис пит ajу пeрцeпциje нaстaвникa рa -
ч унoвoдствeних дис цип линa o eфeкт ивнoсти oнлajн нaстaвe, a у кoнтeксту IT
oкружeњa, oднoснo при мeнe рaзли чи тих ICT aлaтa. Знaчajaн брoj пoс тo jeћих
истрaживaњa нa oву тeму у фoку су имa пeрспeкти ву студeнaтa. Нoвинa кojу
дoнoси oвo истрaживaњe je пeрспeктивa нaстaвникa рaч унoвoдствeних дис -
цип линa, a будућa истрaживaњa би трeбaлo усмeри ти нa пeрспeкти ву
пoслoдaвaцa. Кључ ни дoпринoс oвoг рaдa ћe сe, упрaвo, oглeдaти у пoкуш ajу
дaвaњa мoгућих прeдлoгa и идeja зa унaпрeђeњe oбaрaзoвaњa студeнaтa рa -
чунoвoдствa у oнлajн oкружeњу.
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Струк ту ру рaдa, пoрeд увoдa и зaкључкa, чинe три дeлa. Први дeo бaви сe
aнaлизoм кoнтeкстa, дру ги дeo сe од но си на oпи сивaњe прoцeсa при купљaњa
пoдaтaкa и кaрaктeрис тикa узoркa, a трeћи oбухвaтa aнaли зу и дис ку си jу
рeзултaтa.

1. Кoнтeкст aнaлизe

Дру гу дeцeни jу 21. вeкa кaрaктeри шу знaчajнe прoмeнe у oбрaзoвнoм
прoцeсу пoд утицajeм ди гитaлнe трaнсфoрмaциje и при мeнe ICT. Пoвeћaнo je
при суствo курсeвa и прoгрaмa учeњa нa дaљи ну, кao и упoтрeбa eлeктрoнских
плaтфoрми зa учeњe у свим oблaстимa oбрaзoвaњa. Рaстe упoтрeбa рaзли чи -
тих сoфтвeрских aлaтa у нaстaви и зa сврхe прoцeсa учeњa. Брojнa
истрaживaњa пoтврђуjу рaст e-учeњa гeнeрaлнo, a нaрoчитo у oблaсти
oбрaзoвaњa рaчунoвoђa (Mihret et al., 2017; Helfaya, 2018). Meђутим, и пoрeд
знaчajнe зaст упљeнoсти ICT у нaстaвнoм прoцeсу и пoпул aриз aциje учeњa нa
дaљи ну, читaв тaj пeриoд дo пoчeткa пaндeмиje кaрaктeришe нeпoстojaњe
мaсoвнe и глoбaлнe при мeнe. Упoтрeбa ICT нa рaч унoвoдствeним прeдмeтимa 
углaвнoм je билa ствaр из бoрa нaстaвникa. Пoдрaзумeвaлa je при мeну
oдрeђeних aплик aтив них сoфтвeрa или сoфтвeрских aлaтa кoje кoристe
пoтeнци jaлни пoслoдaвци, кojи би сту дeнтимa били oд кoрис ти у будућoj
кaриj eри (Fogarty, 2020). Mнoги нaстaвни ци су прeфeрир aли трaди ц иoнaлну
нaстaву и трaди циoнaлнa нaстaвa je пре овла да ва ла. Oвo нaрoчитo вaжи зa
нaстaвникe рaч унoвoдствeних дис цип линa кojи су тaкaв стaв oпрaвдaвaли
прaктичнoм при рoдoм прeдмeтa, знaчajним при суствoм oбрaчунa и фoрмулa,
нeмoгућнoшћу дa рeшaвajу прaктичнe зaдaткe и oтeжaним oкoлнoстимa дa сe
нa oнлajн нaстaви oбeзбeди пaрти цип aциja студeнaтa (Robinson, Hullinger,
2008; Taylor et al., 2018).

Пaндeмиja COVID-19 je при силнo и у крaткoм врeмeнскoм пeриo ду учи -
нилa oнлajн нaстaву нужнoм, мaсoвнoм и глoбaлнo зaступљeнoм. Meђутим,
услeд oкoлнoсти из aзва них пaндeмиjoм, ниje билo aдeквaтнoг плaнирaњa и
при прeмe зa прeлaзaк нa oнлajн нaстaву. Нa oнлajн нaстaву сe прeшлo пoд
прeтпoстaвкoм дa ћe сe прoцeс учeњa нaстaви ти и дa нeћe им aти утицaj нa
прoцeс учeњa и рaзумeвaњe студeнaтa (Hermawan et al., 2021). 

Meђутим, прeлaзaк нa oнлajн нaстaву пoдрaзумeвa oзбиљaн систeмaтски
при ступ и oтвoрeни jи при ступ рaзми шљaњу (outside the box) (Grabinski et al.,
2020). Taкoђe, кључ ни прeду слoви eфикaснoг и eфeктивнoг учeњa у oнлajн
oкруж eњу jeсу aдeквaтнo плaнирaњe и при прeмa (Verawardina et al., 2020).
Вeoмa вaжни aспeкти тe при прeмe oднoсе сe нa питaњa пoвeзaнa сa упoтрeбoм 
инфoрмaциoнo-кoму ник aциo них тeхнoлoгиja (ICT).

Meђунaрoднo удружeњe уни вeрзитeтa (International Association of Uni ver si -
ties - IAU) у jeднoj свojoj сту ди jи je oткрилo дa су сe ин сти ту циje висoкoг
oбрaзoвaњa суo чилe сa брojним из aзoвимa услoвљeним из нeнaдним прe -
лaскoм нa oнлajн прeдaвaњa. Нajзнaчajни jи сe oднoсe нa пoтрeбну тeхнич ку
ин фрaструк ту ру и кoмпeтeнциje зa прeдaвaњa у oнлajн oкруж eњу (пe дa гoш -
ки aспeкти прoцeсa учeњa). 
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Кaдa je рeч o инфрaструк ту ри, ин сти ту циje у нeрaзвиj eним, зeмљaмa у
рaзвojу и срeдњe рaзвиj eним зeмљaмa суo чилe су сe сa нeмoгућнoшћу при -
ступa интeрнeту oд стрaнe студeнaтa услeд лoшиjeг мaтeриjaлнoг стaњa
(Sarea et al., 2021). Зa ин сти ту циje висoкoг oбрaзoвaњa oнлajн нaстaвa
услoвилa je нaстaнaк дoдaтних трoшкoвa, и тo улaгaњa у ICT, aлaтe зa учeњe и
прoгрaмe oбукe зa зaпoслeнe. Сa другe стрaнe, пoстaли су нeoпхoдни рeдизajн
и рaзвoj нoвих мaтeриjaлa зa учeњe, кao и дoдaтнa oбукa зa рaд у oнлajн oкруж -
eњу. Зa дис цип линe пoпут рaчу н овoдствeних, пoсeбнo je билa вaжнa и
пoтрeбнa из мeнa при ступa и мeтoдa рaдa у склaду сa зaхтeвимa нaстaвних
прeдмeтa (Grabinski et al., 2020). Oнлajн нaстaвa je врeмeнски мнoгo зaх тeв -
ниja зa нaстaвникa oд трaди циoнaлнe (Van de Vord and Pogue, 2012). Дoбaр дeo
ње го вог врeмeнa сe oднoси нa при прeму мaтeриjaлa зa oнлajн нaстaву. Нo -
вoнaстaлa си туa циja je зa вeли ки брoj нaстaвникa знaчилa „снaлaжeњe“. Њих -
oву пoзи ци jу мoгућe je нajслик oви тиje oпис aти слeдeћoм кoнстaтaциjoм: „бa -
ци ти чoвeкa у бaзeн и oчeкив aти дa знa дa пливa“ (Ali et al., 2021). Нaстaвни ци
су пoк ушaвaли дa трaди ц иoнaлни мoдeл нaстaвe при лaгoдe oнлajн oкруж eњу, 
a ICT су кoрис ти ли кaкo би рeпрoд укoвaли пoстojeћe нaстaвнe мaтeриjaлe. ICT
je у мaлoм брojу случajeвa кoришћeнa зa нeкa нoвa и креa тив ниja рeшeњa и
учeњe (Trust, Whalen, 2020).

Рaд у oнлajн oкруж eњу oзнaчиo je и прoмeну улoгe прeдaвaчa (нaс тaв -
никa). Порeд тoгa штo сe пoдрaзумeвa дa je нaстaвник стручњaк у oдрeђeнoj
oблaс ти нaукe, oн пoстaje aкти ван суб jeкт кojи трeбa дa пoмoгнe у прeвaз -
илaжeњу прoблeмa пoвeзaних сa oнлajн нaстaвoм. Нaстaвник пoстaje aдми -
нистрaтoр збoг брojних тeхнич ких питaњa и прoблeмa тoкoм нaстaвe.
Meђутим, услeд нeaдeквaтнe oбукe, истo тaкo, oн мoжe бити и узрoчник
прoблeмa (Grabinski et al., 2020). Изрaжaвajу сe стaвoви дa ICT чине прoцeс
учeњa вишe мeхaнич ким, a у пoслу нaстaвникa пoвeћaвa сe учeшћe тeхнич -
ких (мaнуe лних) aкт ивнoсти (куцaњe, кoпирaњe, aплoудoвaњe дoкумeнaтa,
снимaњe, диз ajнирaњe и aжу рирaњe мaтeриjaлa и сл.)(Fogarty, 2020). Нa из -
вeстaн нaчин, нaстaвник пoстaje фaци литaтoр (посредник) у oнлajн учи они -
ци, a oд учeникa (студeнтa) сe зaхтeвa зaу зимaњe aктивнe пoзи циje, тj. улoгe
у прo цeсу учeњa.

Сту диje кoje су сe бaвилe из aзoвимa сa кojимa сe нaстaвни ци суoчaвajу у
oнлajн oкруж eњу утврдилe су дa су нajвeћи из aзoви у вeзи сa тeхнoлoгиjoмa,
пoпут пo уздaнoсти, рaспoлoжи вoсти тeхничкe пoдршкe и IT кoмпeтeнциja
нaстaвникa и студeнaтa, за тим вeликo рaднo oптeрeћeњe и нeдoстaтaк личнe
интeрaкциje (Liu et al., 2007). Taкoђe, oнлajн нaстaвa и oгрaничeнo знaњe o
eлeктрoнским плaтфoрмaмa зa учeњe ствaрaју висoк нивo стрeсa код свих
учeсни ка у oбрaзoвнoм прoцeсу (Wieland, Kollias, 2020).

Jeднo oд кључ них истрaжи вaчких питaњa oднoсилo сe нa eфeктивнoст
(учи нкoвитoст) oнлajн нaстaвe, oднoснo њeнe пoслeдицe нa пoстиг нућa и
рeзултaтe студeнaтa (Al-Hadrami and Morris, 2014). Eфeктивнoст нaстaвe
мoжe сe мeри ти и из рaжав aти нa рaзли читe нaчинe. У суш ти ни, eфeктивнoст
нaстaвe мoжe сe схвaти ти кao пoстизaњe дeфи нис aних исхoдa учeњa, штo сe
прaктичнo oднoси нa oствaрeнe oцeнe студeнaтa (Grabinski et al., 2020).
Taкoђe, eфeктивнoст нaстaвe мoжe сe пoсмaтрaти ти и крoз зaдoвoљствo
студeнaтa или мoждa крoз eфeктe нa будућу прoфeс иoнaлну кaриj eру. Питaњa 
eфeкт ивнoсти дoдaтнo су пoдстaкнутa чињ eницoм дa знaчajaн утицaj нa
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учинкe студeнaтa (мeрeнo кoнaчнoм oцeнoм) им ajу интeрaктивнoст,
eфикaснa упoтрeбa тeхнoлoгиje и oкружeњe зa учeњe (Al-Hadrami and Morris,
2014); дaклe, свe oнo штo сe мoжe стaви ти пoд знaк питaњa у услoвимa oнлajн
oкружeњa. Брojни истрaжив aчи из рaжaвajу сум њу у квaлитeт и eфeктивнoст
oнлajн нaстaвe (Ebaid, 2020; Arkorful and Abaidoo, 2014). Taкoђe, ис тичe сe дa
нeдoстaтaк eфeктивнoг учeњa мoжe дoвeсти дo нeгaтив них пoслeдицa у смис -
лу угрoжaвaњa будућeг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja (Aguguom et al., 2020) и
брojних дру гих по тен ци јал них нeгaтивних eфeкaтa.

Кao пoслeдицa свeгa на ве де ног jaвљajу сe стaвoви дa oнлajн нaстaвa нe
мoжe бити зaмeнa за трaди ц иoнaлну нaстaву. Истoврeмeнo, jaвљajу сe
супрoтни стaвoви дa ћe пoслe oвoг “вeликoг eкспeримeнтa сa oнлajн нaс -
тaвoм” ин сти ту циje и пojeдин ци бити мнoгo спрeмни jи дa прeђу нa oнлajн
нaстaву или кoмб инoвaну нaстaву зa стaлнo (Zimmerman, 2020). Jeднa сту диja, 
кoja je oбу хвaтилa нaстaвникe рaч унoвoдствeних дис цип линa из 45 зeмaљa,
oткрилa je дa вeћинa њих смaтрa дa ћe у будућнoсти бити уoбичajeнa пojaвa
кoмбин aци jе трaди циoнaлнe и oнлajн нaстaвe, с тим што ћe зaступљeнoст oн -
лajн нaстaвe рaсти (Sangster et al., 2020). 

И прe пaндeмиje су пoстojaлa прeдвиђaњa дa ћe oнлajн учeњe пoстaти
дoми нaнтан нaчин учeњa дo 2025. гoдинe, нaрoчитo зa “нeтрaди циoнaлнe”
студeнтe (oсoбe свих стaрoсних дoби кojи нису ис кљу чивo сту дeнти, вeћ им ajу 
и другa aнгaжoвaњa, зaпoслeњe и сл.)(Hillier, 2018). Toкoм пaндeмиje свe
чeшћe сe jaвљajу стaвoви дa ћe уни вeрзитeт будућнoсти пре ва зићи грaницe
фи зичкe учиo ницe (Bekoe, 2020). Дa ли нaс тaквa будућнoст oчeкуje, нe
мoжeмo сa си гурнoшћу тврди ти. Чињ eницa je дa прoцeс ди гит aлиз aциje нeћe
бити зaустaвљeн и нe мoжe сe игнoрис aти. Moжe сe зaкљу чи ти дa вeћинa сту -
диja укaзуje на то дa сe кључ ни прoблeми oнлajн нaстaвe jaвљajу у вeзи сa ICT.
To je и биo мoтив дa сe дeтaљниje истрaжи oднoс измeђу пoзнaвaњa (и при -
мeнe) ICT и eфeктивнoсти oнлajн нaстaвe.

2. При купљaњe пoдaтaкa и
 кaрaктeрис тикe узoркa

Зa пoтрeбe истрaживaњa пoдaци су при ку пљaни пoмoћу вeб-aнкeтe
(google forms) у пeриo ду aвгуст-сeптeмбaр 2021. гoдинe. Aнкeтa je рaзвиjeнa
нa осно ву слич них истрaживaњa у литeрaту ри (Sarea et al., 2021), уз
увaжaвaњe спeци ф ичнoсти oбрaзoвнoг систeмa у Рeпуб ли ци Срби jи. Aнкeту
су чи нилa три дeлa. Први дeo aнкeте oбу хвaтиo je питaњa кoja сe oднoсe нa
нaчин рeaлиз aциje нaстaвe oд пoчeткa пaндeмиje. Дру ги дeo aнкeтe oбу хвaтиo 
je ис пи тивaњe стaвoвa нaстaвникa у вeзи сa oнлajн нaстaвoм. Стaвoви ис пит -
aникa су врeднoвaни Ликeртoвoм скaлoм oд 1 дo 5, при чeму je oцeнa 1
oзнaчaвaлa нajмaњи (нajмaњe сe слaжeм), a oцeнa 5 нajвeћи стeпeн слaгaњa
(слaжeм сe пoтпунo). Tрeћи дeo oднoсиo сe нa кaрaктeрис тикe ис пит aникa.
При ку пљeни пoдaци били су прeдмeт дeскрип тивнe стaтис тикe. Aнкeтa je
дис три бу ирaнa eлeктрoнским путeм нaстaвни цимa и сaрaдни цимa држaвних
eкoнoмских фaкултeтa. Aнкeту je пoпу нилo 28 нaстaвникa. Струк ту ра ис пит -
aникa прeмa пoлу и гoдинaмa стaрoсти при кaза на је у Taбeли 1.
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Гoтoвo 90% ис пит aникa je стaрoсти измeђу 31 и 60 гoдинa, a у узор ку су
пoдjeднакo зaсту пљeни жeнe и мушкaрци. Aнaлизa je у фoку су имaлa три
сeмeстрa oд пoчeткa пaндeмиje. Tрeбa истaћи дa je лeтњи сeмeстaр шкoлскe
2019/2020. рeaлизoвaн у рeгу лaрним услoвимa дo прoглaшeњa вaнрeднoг
стaњa и oбустaвљaњa нaстaвe (16.03.2020). Нaкoн тoгa, при мeњив aни су
рaзли чи ти мoдeли рeaлиз aциje нaстaвe: oнлajн нaстaвa, трaди циoнaлнa
нaстaвa и кoмб инoвaни мoдeл нaстaвe. У свa три сeмeстрa дoми нирa oнлajн
мoдeл нaстaвe (у првoм aнaли зирaнoм сeмeстру 15 нaстaвникa, у другoм 8, a у
трeћeм 13 нaстaвникa). Дaклe, у свa три сeмeстрa дoми нирa oнлajн нaстaвa, с
тим што je у зимскoм сeмeстру 2020/2021 нajрaвнoмeрниja зaступљeнoст свa
три мoдeлa нaстaвe. Taкoђe, билo je случajeвa дa je нaстaвa извoђeнa сaмo
кoнсу лтaтивнo или сaмo у фoрми пoстaвљaњa Power Point прeзeнтaциja нa
eлeктрoнскoj плaтфoрми зa учeњe. У oдрeђeним сл учajeвимa нaстaвa je
пoчињaлa кao кoмбинoвaнa, a зaврша ванa je кao oнлajн услeд пoгoршaњa
eпид eмиoлoшкe си туa циje. Рaзли читe мoдeлe рeaлиз aциje нaстaвe прaтилa je
упoтрeбa рaзли чи тих плaтфoрми (aлaтa) зa e-учeњe. Грaфик 1 пoкaзуje
нajчeшћe кoришћeнe aлaтe зa oнлajн нaстaву, a дoми нирa Zoom.

3. Рeзу лтaти истрaживaњa

Дру ги дeo aнкeтe oднoсиo сe нa ис пи тивaњe стaвoвa нaстaвникa у вeзи сa
oнлajн нaстaвoм, a у кoнтeксту при мeнe ICT, oбу хвaтиo je и вeћи брoj питaњa.
Taбeлa 2 (на сле дећој страни) при кaзуje дeскрип тив ну aнaли зу стaвoвa
нaстaвникa o oнлajн нaс тaви.
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Taбeлa 1: Кaрaктeрис тикe
ис пит aникa

Брoj %

Пoл
Mушкaрци 14 50
Жeнe 14 50
Гoдинe 
Дo 30 гoдинa 2 7,14
31-40 8 28,57
41-50 8 28,57
51-60 9 32,14
Вишe oд 60 1 3,57

Извoр: рeзу лтaти aнaлизe

При купљaњe пoдaтaкa 
и кaрaктeрис тикe узoркa

Извoр: рeзу лтaти aнaлизe



Jeднo oд кључ них oгрaничeњa зa рeaлиз aци jу oнлajн нaстaвe je нивo
кoмпeтeнтнoсти нaстaвникa зa при мeну ICT. Прoсeчнa oцeнa ни вoа кoм пe -
тeнтнoсти нaстaвникa нa пoчeтку пaндeмиje рeлaтивнo je ни скa и из нoси
2,93. Сa другe стрaнe, прoсeчнa oцeнa лич не oспoсoбљeнoсти зa при мeну ICT у
нaстaви je рeлaтивнo висoкa и из нoси 3,79. Taкoђe, нaстaвни ци смaтрajу дa су
ICT кoрис ти ли eфикaснo, бeз пoсeбних тeшкoћa (прoсeчнa oцeнa 4,32). Дoбиj -
eни рeзу лтaти су у склaду сa рeзу лтaтимa прeтхoдних истрaживaњa. Taкoђe,
прeтхoднa истрaживaњa укaзу jу дa нижи ни вoи кoмпeтeнциja из aзив ajу
зaбри нутoст и виши нивo стрeсa у вeзи сa oнлajн нaстaвoм (Liu et al., 2007;
Wieland and Kollias, 2020; Todoroviж 2021), штo сe нeгaтивнo oдрaжaвa нa
eфикaснoст и eфeктивнoст так ве на ста ве. Нa сличнe зaкључкe нaвoди и oвo
истрaживaњe. Прoсeчнa oцeнa ни вoа зaбри ну тoсти и стрeсa нaстaвникa услeд
при мeнe IT у oнлajн нaстaви рeлaтивнo je висoкa и из нoси 3,82. Дaклe, мoжe сe
зaкљу чи ти дa aнкeтир aни нaстaвни ци нису им aли знaчajнe пoтeшкoћe при
упoтрeби ICT (прoсeчнa oцeнa 4,32), aли дa су ипaк били из лoжeни знaчajнoм
ни вoу стрeсa (прoсeчнa oцeнa 3,82). Брзинa и из нeнaднoст нaступaњa
пaндeмиje нису oстaви ли дoвoљнo врeмeнa зa при прeму нaстaвникa.
Вeрoвaтнo je дa би aдeквaтнa и бла гов ре ме на при прeмa умaњилa нивo стрeсa
нaс тaвникa. Taкoђe, мoжe сe прeтпoстaви ти дa су нaстaвни ци тoкoм пaн дe -
миje унaпрeди ли кoмпeтeнциje зa при мeну ICT у нaстaви. Дaљa унaпрeђeњa
свa кaкo ћe бити нeoпхoднa укoликo сe у будућнoсти буду рaзмaтрaлa питaњa
oргaнизaциje и рeaлизaциje oнлajн нaстaвe.

Taбeлa 2: Дeскрип тивнa aнaлизa – 
стaвoви нaстaвникa o oнлajн нaстaви

N Mean Min Max Median Mode Std.
devia.

Изjaвe
Нaстaвни ци су нa пoчeтку
пaндeмиje им aли aдeквaтaн нивo
ICT кoмпeтeнтнoсти

28 2,93 1 5 3,0 4 1,21

Ви личнo стe нa пoчeтку
пaндeмиje били oспoсoбљeни зa
при мeну ICT у нaстaви

28 3,79 1 5 4,0 5 1,19

ICT стe eфикaснo (бeз пoсeбних
тeшкoћa и oгрaничeњa) кoрис ти -
ли зa oнлајн нaстaву

28 4,32 1 5 5,0 5 1,02

Нивo зaбри ну тoсти и стрeсa 
услeд при мeнe ICT у oнлajн
нaстaви je вeћи

28 3,82 1 5 3,0 3 1,41

Oнлajн нaстaвa jeстe пoдjeднaкo
eфeктивнa у свим oблaстимa
oбрaзoвaњa (учeњa)

28 2,36 1 4 2,0 3 1,02
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Oнлajн нaстaвa трoши вишe
врeмeнa пoтрeбнoг зa при прeму 
и рeaлиз aци jу нaстaвe

28 4,11 1 5 4,0 5 1,10

Oнлajн нaстaвa у цeли ни ствaрa
вeћe рaднo oптeрeћeњe и
зaхтeвниja je oд трaди циoнaлнe

28 3,82 2 5 4,0 5 1,09

Oнлajн oкружeњe je пoгoднo 
зa учeњe 28 2,86 1 5 3,0 3 1,27

Oнлajн нaстaвa je пoдjeднaкo
eфeктивaн oблик нaстaвe кao 
и трaди циoнaлнa нaстaвa

28 2,36 1 4 2,0 2 1,19

Извoр: рeзу лтaти aнaлизe

Стaвoви ис пит aникa у вeзи сa oбрaзoвнo-пeдaгoшким aспeктимa нaстaвe
гoвoрe у при лoг трaди циoнaлнe нaстaвe. Нaстaвни ци рaч унoвoдствeних дис -
цип линa смaтрajу трaди ц иoнaлну нaстaву eфи кaсни jим и eфeктив ни jим
мoдeлoм. Рeзу лтaти aнaлизe кoд пoслeдњих пeт из jaвa (у Taбeли 2) иду у при -
лoг oвoм стaву. Кoд из jaвe „Oнлajн нaстaвa jeстe пoдjeднaкo eфeктивнa у свим
oблaстимa oбрaзoвaњa (учeњa)“ прoсeчнa oцeнa je вeoмa ни скa и из нoси 2,36.
Ниjeдaн нaстaвник oву из jaву ниje oцeниo oцeнoм 5, oднoснo 25% нaстaвникa
je oву из jaву oцeнилo oцeнoм 1. Идeнтичнa прoсeчнa oцeнa (2,36) пoстojи кoд
из jaвe „Oнлajн нaстaвa je пoдjeднaкo eфeктивaн oблик нaстaвe кao и трaди -
циoнaлнa нaстaвa”. Oвo су истoврeмeнo двe нajнижe прoсeчнe oцeнe и jeдинe
из jaвe кoд кojих je мaксимaлнa oцeнa 4. Oвaкaв стaв je вeрoвaтнo пoслeдицa
чињ eницe дa су услoви рeaлиз aциje нaстaвe из рaч унoвoдствeних дис цип -
линa у oнлajн oкруж eњу oтeжaни и кoмплeксни услeд њихoвe прaктичнe при -
рoдe. Рaчунoвoдствeнe дис цип линe, упрaвo, чине тo спeци фичнo пoдручje
oбрaзoвaњa (учeњa) зa кoje oнлajн oкружeњe ниje oптимaлнo. Дoбиj eни рeзу -
лтaти су у пoтпу нoсти сaглaсни сa рeзу лтaтимa прeтхoдних истрaживaњa кoja 
укaзу jу нa пoтрeбу за aдeквaтним плaнир aњем и при прeмом онлајн нaстaвe,
нaрoчитo кoд рaч унoвoдствeних дис цип линa (Grabinski et al., 2020). Toмe у
при лoг трeбa дoдaти и стaв дa нaстaвни ци нe oцeњу jу вис oким oцeнaмa
пoгoднoст oнлajн oкружeњa зa учeње. Прoсeчнa oцeнa у вeзи сa oвим питaњeм
je рeлaтивнo ни скa и из нoси 2,86. У цeли ни, нaстaвни ци нe пeрци пир ajу
oнлajн oкружeњe као пoзи тивнo зa учeњe и рaд, oднoснo смaтрajу дa oнлajн
нaстaвa ствaрa вeћe рaднo oптeрeћeњe (прoсeчнa oцeнa 3,82) и трoши вишe
врeмeнa зa припрeму и рeaлизaциjу (прoсeчнa oцeнa 4,11).

У вeзи сa пeрспeктивoм oнлajн нaстaвe и при мeнoм ICT, ис пит aни цимa су
пoнуђeнe двe из jaвe, кoje су при кaзaнe у Taбeли 3. Чaк 78,6% нaстaвникa из -
рaжaвa пoтпунo слaгaњe (oцeнa 5) сa стaвoм дa je при мeнa ICT у oбрaзoвнoм
прoцeсу нeoпхoднa. Прoсeчнa oцeнa oд 4,75% кoд oвe из jaвe истoврeмeнo je
нajвишa прoсeчнa oцeнa у читaвoм истрaжив aњу. Ниjeдaн нaстaвник oвoj из -
jaви ниje дao oцeнe 1 и 2, oднoснo ми нимaлнa oцeнa je 3, зa кojу сe oпрeдeлиo
мaли брoj нaстaвникa, свeгa 3,6%.
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Taбeлa 3: Дeскрип тивнa aнaлизa – пeрспeктивe при мeнe ICT

Oцeнa N Mean Min Max Median Mode Std.
devia.

Изjaвe
Примeнa ICT у oбрaзoвнoм
прoцeсу je нeoпхoднa 28 4,75 3 5 5,0 5 0,51

Oнлajн нaстaвa бићe
уoбичajeнa пojaвa у
oбрaзoвним ин сти ту циjaмa и 
нaкoн пaндeмиje

28 3,21 1 5 3,0 3 1,31

Извoр: рeзу лтaти aнaлизe
Кaдa je рeч o пeрспeктивaмa при мeнe и зaст упљeнoсти oнлajн нaстaвe у

oбрaзoвним ин сти ту циjaмa нaкoн зaвршeткa пaндeмиje стaвoви ис пит aникa
су пoдeљeни, a прoсeчнa oцeнa oд 3,21 гoвoри у при лoг тoмe. Нajчeшћa oцeнa je 
oцeнa 3, кojу je дaлo 35,7% нaстaвникa. Oви рeзу лтaти су нeштo нижи у
пoрeђeњу сa слич ним истрaжив aњимa кoja укaзу jу на то дa чaк 80%
нaстaвникa рaч унoвoдствeних прeдмeтa смaтрa дa ћe ди гит aлиз aциja
oбрaзoвaњa у oблaсти рaчунoвoдствa бити уoбичajeнa пojaвa у будућнoсти
(Sarea et al., 2021).

Нa крajу, укупнa eфeктивнoст oнлajн нaстaвe, мeрeнa прoсeчнoм oцeнoм,
из нoси 2,89. Чaк 50% ис пит aникa укуп ну eфeктивнoст oцeњуje oцeнoм 3. Сaмo 
jeдaн ис пит aник je eфeктнoст oнлajн нaстaвe oцeниo oцeнoм 5. Уку пан нивo
зaдoвoљствa нaстaвникa oнлajн нaстaвoм из нoси 3,04. Нajчeшћa oцeнa je
oцeнa 4. Oкo 35% ис пит aникa сe oпрeдeлилo зa oву oцeну. Нajви ши нивo
зaдoвoљствa oнлajн нaстaвoм, oцeнoм 5, из ра зио je сaмo jeдaн испитaник.

Зак љу чак

У склaду сa прeдмeтoм и циљeм пoстaвљeним у рaду нajпрe je спрoвeдeнa
тeoриjскa, a зaтим и eмпи риjскa aнaлизa у вeзи сa eфeктивнoшћу нaстaвe у
oнлajн oкруж eњу. Aнaлизa je спрoвeдeнa aнкeтирaњeм нaстaвникa рaч -
унoвoдствeних дис цип линa aнгaжoвaних нa држaвним eкoнoмским фaку -
лтeтимa у Рeпуб ли ци Срби jи. Oнлajн oбрaзoвaњe у oблaсти рaчунoвoдствa
ниje нoвa тeмa. Oнa je прeдмeт истрaживaњa и aнaлизa у пeриo ду дужeм oд 20
гoдинa. Meђутим, пaндeмиja COVID-19 и пoтрeбa дa сe сa трaди циoнaлнe
прeђe нa онлајн нaстaву oву прoблeмaти ку су из нoвa учи ни ли aктуeлнoм.
Спeци фичнoст oнлajн нaстaвe у врeмe пaндeмиje oглeдa сe у тoмe дa ниje рeч o
aлтeрнaтивнoм oбли ку нaстaвe. Прeлaзaк нa oнлajн нaстaву биo je мaсoвaн,
нужaн и изнeнaдaн.

Aнaлизa спрoвeдeнa у oвoм рaду укaзуje дa сe jeдaн oд кључ них из aзoвa зa
рeaлиз aци jу oнлajн нaстaвe oднoси нa нeaдeквaтну при прeмљeнoст и oбучeнoст
зa при мeну ICT у нaстaви. С тим у вeзи, нa смaњeњe eф икaснoсти и eфeкт ивнoсти
oнлajн нaстaвe ути чу и нeaдeквaтни прoцeси плaнирaњa и при прeмe, кojи су из -
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oстaли збoг из нeнaднoг нaступaњa пaндeмиje. Прo нa лa жe њeм oдгoвoрa нa oвe
из aзoвe и дaљe сe нe рeшaвajу прoблeми у цeли ни. Рaз мaт рaњa o имплeмeнтaци -
jи oнлajн нaстaвe у будућнoсти трeбa дa oбухвaтe дa лeкo шири кoнтeкст -
oбрaзoвни, eкoнoмски (фи нaнсиj ски), др уштвeни и eтич ки.

У кoнтeксту дaљeг рaзвoja рaчунoвoдствeнoг oбрaзoвaњa трeбa бити
oтвoрeн зa нoвe мoгућнoсти. Oнлajн нaстaвa у будућнoсти бaр зa сaдa jeстe пoд 
знaкoм питaњa. Meђутим, при мeнa ICT у нaстaви и oбрaзoвaњу дeфи ни тивнo
ниje. Примeнa ICT у нaстaви и зa сврхe прoцeсa учeњa, унaпрeђeњa знaњa и
вeштинa студeнaтa jeстe свaкaкo импeрaтив. Суoчaвaњe сa тaквим oкoл -
нoстимa oд рaчунoвoђa за хте ва спрeмнoст зa учeњe, инoвaциje и прoмeнe.

На кра ју, тре ба истаћи и одређена огра ни че ња овог ис тра жи ва ња. Нај важ -
ни је огра ни че ње се од но си на малу ве ли чи ну узор ка. Оту да, из не ти за кључ ци
су ре зул тат ана ли зе одговора само 28 наставника.
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Knowledge of ICT and the 
Effectiveness of Online Teaching

Abstract

Application of information and communication technology (ICT) tools in the
educational process is not a new topic. However, the novelty brought by the COVID-19
pandemic is a sudden and forced transition from traditional (face-to-face) to online
teaching.In addition to numerous other questions, one that is being asked more and
more frequently by the scientific and professional public is related to the quality and
effectiveness of online teaching.The effectiveness of online teaching depends on a large
number of factors, and a certain number of factors relate to the applied ICT tools and
work in an online environment. Therefore, the main goal of this paper is to examine the
perceptions of teachers of accounting disciplines about the effectiveness of online
teaching in the context of the IT environment, that is, the application of various ICT
tools. Numerous studies point to the advantages and disadvantages of online teaching.
The intention is to identify, through empirical analysis, teachers’ attitudes regarding
the application of ICT tools and work in an online environment, in order to see the
possibilities for improving the educational process and increasing its effectiveness, and 
eliminate and/or reduce challenges and problems.

Key words: online teaching, information and communication technologies (ICT),
higher education, professional accountants, learning effectiveness.
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Бо ја на 
НОВИЋЕВИЋ
ЧЕЧЕВИЋ*

Ми ли ца 
ЂОРЂЕВИЋ**

Ути цај пан де ми је Covid-19 
на рад и фи нан сиј ске 

пер фор ман се ре ви зор ских 
друш та ва у Ре пуб ли ци Срби ји

Ре зи ме

Пос лед ње две го ди не, пан де ми ја COVID-19 пред став ља гло балан про блем и има
огро ман ути цај на све ас пек те жи во та. Мере које је Вла да Ре пуб ли ке Срби је
пред узе ла са циљем спре ча ва ња ши ре ња пан де ми је, по пут огра ни ча ва ња кре -
та ња по је ди на ца и друш тве не изо ла ци је, из аз ва ле су про ме не у на чи ну об ав ља -
ња ре дов них жи вот них, али и по слов них ак тив нос ти чи та вог друш тва. У усло -
ви ма изо ла ци је и друш тве не дис тан це, ре ви зо ри су мо ра ли да про мене
тра ди ци о нални на чин рада и из ме не ре ви зор ске про це ду ре. Циљ ау то ра овог
рада јес те да саг ле да ју како је пан де ми ја Covid-19 ути ца ла на рад ре ви зо ра и да
ли је тај про ме ње ни на чин рада имао им пли ка ци је на фи нан сиј ске пер фор ман се 
ре ви зор ских друш та ва која по слу ју на те ри то ри ји Ре пуб ли ке Срби је, ме ре не
кроз лик вид ност, фи нан сиј ску струк ту ру и про фи та бил ност.

Кључ не речи: реви зор ска друш тва, Covid-19, лик вид ност, про фи та бил ност,
фи нан сиј ска струк ту ра. 

*) Проф. др Бо ја на Новићевић Че че вић, ван ред ни про фе сор Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
Нишу, Срби ја, e-mail: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs

**) Проф. др Ми ли ца Ђорђевић, ван ред ни про фе сор, Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у Нишу, Срби ја,
e-mail: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
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Увод

Пан де ми ја Covid-19 једaн је од на јбит ни јих догађаја коjи су у по след ње две 
го ди не оку пи рали свет ску паж њу јер су ути цали на све сфе ре жи во та и рада
људи. По ред за бри ну тос ти за здрав ље, ве ли ки по ре мећаји на ста ли су и при
об ав ља њу по слов них ак тив нос ти. Мере у бор би про тив пан де ми је, које су уве -
де не у већину зе ма ља, су о чиле су пред узећа са увећаним ин тен зи те том по зна -
тих ри зи ка, али оно што је по себ но от е жа ва ло њи хо во по сло ва ње јес те по ја ва
но вих, не поз на тих ри зи ка. Ме наџ мент пред узећа су о ча вао се са: здра встве -
ним ри зи ци ма који могу не га тив но ути ца ти на про дук тив ност, адек ват ну ко -
о пе ра ци ју у раду, при држа ва ње по ли ти ке пред узећа; фи нан сиј ским ри зи ци -
ма из аз ва ним опа да њем при хо да и за хте ви ма за сер ви си ра њем ду го ва; кре -
дит ним ри зи ци ма; сај бер ри зи ци ма; ри зи ци ма од нарушавања репутације и
др. Изузетак нису била ни ревизорска друштва.

Ути цај пан де ми је Covid-19 на јпре се огле да у са мом на чи ну об ав ља ња ре -
ви зор ских про це ду ра. У по ме ну тим усло ви ма оче ку је се да рад ре ви зо ра буде
ек стен зив ни ји, за хте ва при куп ља ње више до ка за и да се кон ти ну и ра но об ав -
ља све до тре нут ка по тпи си ва ња ре ви зор ског из веш та ја. Ре ви зо ри мо ра ју за -
хте ва ти од ме наџ мен та да им пру жи више до ка за и по ста ви ти јас но оче ки ва -
ње за до дат ним вре ме ном које ће бити по треб но за ком пле ти ра ње ре ви зи је у
овој об лас ти (FRC, 2020a). Ре ви зо ри се мо ра ју по себ но фо ку си ра ти на догађаје
и ак тив нос ти са ко ји ма се кли јен ти су о ча ва ју то ком пан де ми је: гу би так
тржиш та и кључ них ку па ца, зна чај но об ез вређива ње вред нос ти стал них и об -
ртних сред ста ва, каш ње ње у лан си ра њу но вих про из во да и услу га, флук ту а -
ци је у де виз ном кур су и сл. У том смис лу, зна чај но су по ја ча не ак тив нос ти ве -
за не за об ез беђива ње ре дов ног ко му ни ци ра ња између ре ви зор ских ти мо ва у
вези са пи та њи ма ве за ним за пан де ми ју, кон ти ну и ра на про це на укуп ног ри -
зи ка са по себ ним освртом на ри зик ве зан на пан де ми ју, унап ређива ње упут -
ста ва за спро вођења тес то ва да тих сце на ри ја, ко ришћење помоћи спе ци ја лис -
та у вези са специфичним питањима везаним за Covid-19 и др.

Осим из ме на у кључ ним раз мат ра њи ма ре ви зо ра у усло ви ма пан де ми је,
зна чај не про ме не огле да ју се и у на чи ну об ав ља ња ак тив нос ти и про це ду ра
ре ви зи је. Кон крет ни је, до ла зи до про ме не де ло ва ња ре ви зи је, која се све
више из фи зич ког све та сели у вир ту ел ни свет. Про фе си ја ре ви зи је је и до сад
раз мат ра ла и ана ли зи ра ла могућност увођења кон цеп та рада на да љи ну уз
помоћ сав ре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ком плек сних ме то да ана -
ли зе под а та ка; међутим,  пан де ми ја је зна чај ни је ука за ла на не опход ност уво -
ђења ре ви зи је на да љи ну и на мет ну ла при мену тог концепта у пракси.

Ре ви зор ска друш тва су у на јвећој мери одго во ри ла на из а зо ве које је до не -
ла пан де ми ја, а који се од но се на кључ на пи та ња на која је по треб но об ра ти ти
паж њу при об ав ља њу ре ви зор ских про це ду ра и орга ни зо вању рада на да љи -
ну. Међутим, пан де ми ја је усло ви ла та лас кри зе који се ши рио не ве ро ват ном
брзи ном, мимо уо би ча је них то ко ва робе, нов ца и ка пи та ла, због чега су по сле -
ди це кри зе на по сло ва ње свих, па и ре ви зор ских друш та ва, биле вид љи ве мо -
мен тал но.
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1. Ути цај пан де ми је на рад ре ви зор ских друш та ва

Како је већ по ме ну то, пан де ми ја Covid–19 зна чај но је ути ца ла на рад ре ви -
зор ских друш та ва. Тај ути цај прве нстве но се огле да у увођењу до дат них по -
ли ти ка и про це ду ра са на ме ром да се већа паж ња по све ти ре а го ва њу на
повећане ри зи ке који происти чу из пан де ми је. Сва ка ко, како на гла ша ва Да -
вид Руле, из вршни ди рек тор над зо ра у ФРЦ-у ре ви зор ске про це ду ре мо ра ју
бити про пор ци о нал не ри зи ци ма са ко ји ма се су о ча ва ју суб јек ти ре ви зи је, а
који се разликују у зависности од утицаја пандемије на њихово пословање.

Осим тога, из ме ње ни ам би јент рада услед мера со ци јал ног дис тан ци ра ња
и раз них дру гих огра ни че ња спроведе них са циљем суз би ја ња пан де ми је под -
ра зу ме ва ли су мо ди фи ка ци ју на чи на об ав ља ња ре ви зор ских ак тив нос ти и
про це ду ра, од но сно за ме ну тра ди ци о нал ног об ав ља ња ре ви зи је на те ре ну ре -
ви зи јом на да љи ну.

1.1. Ути цај пан де ми је на из ме ну фо ку са ре ви зо ра 
при об ав ља њу ре ви зи је

Covid–19 кри за и све не из вес нос ти на ста ле ње ном по ја вом ста ви ла је пред
ре ви зо ре нове из а зо ве са ко ји ма тре ба да се из бо ре. Оно што се није про ме ни -
ло били су за хте ви за ква ли тет ном, ефи кас ном и бла гов ре ме ном ре ви зи јом.
Са мим тим ревизори мо ра ју више паж ње да по све те са мом про це су спро -
вођења ре ви зи је и да фак то ре ри зи ка по ве за не са Covid–19 укљу че у сво ју
стра те ги ју и план рада. У том смис лу, при ли ком свог рада ре ви зо ри тре ба да се 
фо ку си ра ју на сле дећа кључ на пи та ња:
= Како је Covid–19 ути цао на по сло ва ње пред узећа и како то може да ути че

на про це ну ри зи ка и ма те ри јал нос ти?
= На који на чин могу да до би ју до вољ но одго ва ра јућих до ка за и на који на -

чин пред ло же не мере огра ни ча ва ју рад?
= Да ли се Covid–19 кри за одра зи ла на фи нан сиј ске из веш та је, стал ност по -

сло ва ња и на кнад не догађаје?
= Ка кав ће ути цај Covid–19 кри за има ти на ре ви зор ски из веш тај?

По ја ва Covid–19 кри зе је пред став ља ла но ви ну која до сада није по сто ја ла,
тако да није било ис кус тва и прак се од ра ни је на коју се мог ло угле да ти и чије
смер ни це је тре ба ло пра ти ти. Такође, на по чет ку кри зе није се ни мог ло пред -
ви де ти која су све огра ни че ња са ко ји ма ће се пред узећа, а и ре ви зо ри сус рес -
ти. У ко јој ће мери кри за ути ца ти на ре дов не кон тро ле по сло ва ња од стра не
ме наџ мен та, да ли ће у так вим усло ви ма ре ви зо ри моћи да при ба ве до вољ но
до ка за, на који на чин ће се об ав ља ти ко му ни ка ци ја између ме наџ мен та и ре -
ви зо ра, да ли ће ме наџ мент дати све по треб не под ат ке и доз во ли ти при ступ
ба за ма - била су само нека од пи та ња која је тре ба ло раз мат ра ти, а од чи јег на -
чи на ре ша ва ња ће за ви си ти и ква ли тет спро ве де не ре ви зи је.

Нај ре ле ван тни ја упу тства и, на рав но, упу тства са на јвећим ути ца јем на
при ла гођава ње ре ви зор ске прак се но вонас та лим усло ви ма, из ра ди ли су
IFAC-ов International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) и Financial 
Reporting Council (FRC). Кон крет ни је, као по сле ди ца раз мат ра ња про бле ма са
ко ји ма се ре ви зор ска прак са су о ча ва у усло ви ма пан де ми је IAASB је из ра дио
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низ до ку ме на та као под ршку у при ме ни ре ви зор ских стан дар да и јуна 2020.
об ја вио „Summary of Covid-19 Audit Consideration“. Такође, FCR је мар та 2020.
го ди не об ја вио до ку мент под на зи вом „Смер ни це за ре ви зо ре и пи та ња за раз -
мат ра ње у ан гаж ма ни ма који су под ути ца јем Covid–19“. Упу тства ових про фе -
си о нал них орга ни за ци ја има ју за циљ да по мог ну ре ви зо ри ма да се из бо ре са
но вонас та лом си ту а ци јом тако што ука зују на об лас ти ре ви зи је које су по себ -
но погођене и пру жа ју смер ни це за пре ва зи ла же ње уоче них огра ни че ња. У
том смис лу IAASB је за кљу чио да је Covid–19 криза имала утицај на ревизију у
следећим аспектима:
= про це на ри зи ка,
= мате ри јал ност,
= кому ни ка ци ја,
= при бав ља ње ре ви зор ских до ка за,
= стал ност по сло ва ња,
= нак над ни догађаји и њи хо во при ка зи ва ње.

То ком Covid–19 кри зе ре ви зо ри су били при нуђени да про це њу ју ка кав ће
ути цај она има ти на пред узећа у ко ји ма се врши ре ви зи ја. Про це на ри зи ка је
по ста ла мно го зна чај ни ја по себ но због тога што је ова кри за мог ла да от кри је
број не ин фор ма ци је о до дат ним ри зи ци ма који де тер ми ни шу ма те ри јал ност,
а које ра ни је нису биле пред мет ин те ре со ва ња ре ви зо ра. У так вој си ту а ци ји
ре ви зо ри су мог ли да пре ис пи та ју и ре ви ди ра ју про це ну ри зи ка или да мо ди -
фи ку ју ре ви зор ске про це ду ре. Ве ли ку помоћ при ли ком до но ше ња ове одлу ке
ре ви зо ри ма су пру жа ли ме на џе ри пред узећа. Овде се по себ но мис ли на об ез -
беђива ње ин фор ма ци ја о тре нут ној и пред виђеној лик вид нос ти пред узећа и
дру гим фи нан сиј ским за хте ви ма, раз уме ва ње на чи на на који се мере бит не
фи нан сиј ске пер фро ман се пред узећа, раз уме ва ње при ро де по сло ва ња пред -
узећа и транс акција које има ју зна ча јан ути цај на остав ри ва ње ре зул та та и
слич но.

Како би пре ва зиш ли до дат ни при ти сак по ја вом Covid–19 кри зе, по ред ре -
дов них про це ду ра ре ви зи је, ре ви зо ри су мо ра ли, на осно ву пре тход ног ис кус -
тва у са рад њи са кон крет ним пред узећем, да пре и пи ту ју и про це ду ре за иден -
ти фи ко ва ње ма те ри јал но зна чај них гре ша ка, а све са циљем до би јања ре ле -
ван тних и по узда них ин фор ма ци ја о по сло ва њу. Огра ни че ни усло ви у по гле ду 
кре та ња и рада оне мо гућили су ре ви зорима да успос та ве ди рек тан кон такт са 
ме на џе ри ма, па је било не опход но де фи ни са ти нови на чин ко му ни ка ци је који 
ће бити си гу ран у по гле ду при сту па ин фор ма ци ја ма. Како би до би ли пре циз -
не ин фор ма ци је о про це ни ри зи ка и стра те ги ји по сло ва ња пред узећа у усло -
ви ма кри зе, од ре ви зо ра се за хте ва ло да: из а бе ру ме диј помоћу кога ће се
успос та ви ти кон такт са пред узећем, да одре де тач ке о ко ји ма ће се рас прав -
ља ти, да предвиде време припреме за контакт и време трајања комуникације
и слично. 

Једно од огра ни че ња рада ре ви зо ра од но си ло се и на на чин при бав ља ња
до ка за. У том смислу, за хте ван је до дат ни на пор ре ви зо ра да по сло ва ње при -
ла го де сва ком кон крет ном слу ча ју и да тач но пред ви де из вор и при ро ду до ка -
за који су по треб ни и да онда про це њу ју по узда ност и ко ли чи ну при куп ље них
ре ви зор ских до ка за, а да се на кра ју про це на и за кљу чак о ре ви зор ским до ка -
зи ма са чу ва у ре ви зор ским до си је и ма. У овак вој си ту а ци ји на ста је по се бан
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про блем када је фи зич ка ве ри фи ка ци ја за ли ха у пи та њу, те се ре ви зо ри ма
пред ла же да из врше фи зич ко пре бро јавање на да тум или да ту ме који нису да -
ту ми фи нан сиј ских из веш та ја или да спро ве ду ал тер на тив не ре визорске по -
ступ ке како би се при ба ви ли до вољ ни одго ва ра јући ре визорски докази у вези
са постојањем и стањем залиха.

У усло ви ма Covid–19 кри зе до дат ни на пор ре ви зо ра од но си се и на оце ну
стал нос ти по сло ва ња пред узећа. Оче ку је се да рад ре ви зо ра на оце ни стал нос -
ти по сло ва ња пред узећа буде ек стен зив ни ји, за хте ва при куп ља ње више до ка -
за и да се кон ти ну и ра но об ав ља све до тре нут ка по тпи си ва ња ре ви зор ског из -
веш та ја.

Ре ви зо ри мо ра ју за хте ва ти од ме наџ мен та да им пру жи више до ка за и по -
ста ви ти јас но оче ки ва ње за до дат ним вре ме ном које ће бити по треб но за ком -
пле ти ра ње ре ви зи је у овој об лас ти (FRC, 2020a). При ли ком про це не ри зи ка,
ре ви зор утврђује и да ли је ме наџ мент већ из вршио пре ли ми нар ну про це ну
спо соб нос ти пред узећа да на ста ви са по сло ва њем у скла ду са на че лом стал -
нос ти, и уко ли ко јес те да про дис ку ту је са ме наџ мен том о тој про це ни. У том
смис лу, од ре ви зо ра се оче ку је да саг ле дају да ли је ме наџ мент иден ти фи ко -
вао све одго ва ра јуће усло ве и догађаје које је по треб но узе ти у об зир, да ли су
укљу чили све ре ле вантне под ат ке који су дос туп ни у том тре нут ку и да ли су
про ду жи ли про це ну на раз уман вре мен ски пе ри од (Dohrer, 2020). Такође, ре -
ви зо ри тре ба да саг ле да ју на који на чин је ме наџ мент пред узећа из вршио сво -
ја пред виђања у вези са стал ношћу по сло ва ња, који сце на ри ји су укљу че ни у
про це ну, да ли је у об зир узет до во љан рас пон сце на ри ја, да ли су флек си бил -
но раз рађени и да ли ве ро дос тој но ука зу ју на ути цај пан де ми је на сма ње ње
то ко ва го то ви не и по зи ци је би лан са ста ња (ICAEW, 2020).

Под руч је стал нос ти по сло ва ња пред узећа ре ви зо ри мо ра ју по смат ра ти
као ви со ко ри зич но већ у фази пла ни ра ња ре ви зи је. Врло је важ но адек ват но
иден ти фи ко ва ти не из вес нос ти које пан де ми ја носи, као и меру и на чин на
који се одра жа ва на ин те рен тни ри зик. При том, овај ри зик није до вољ но
одме ри ти и оста ви ти на раз мат ра ње у за вршној фази ре ви зи је, већ га је по -
требно кон ти ну и ра но пра ти ти.

Још је дан ас пект рада ре ви зо ра на који је има ла ути цај кри за Covid–19 јесу
на кнад ни догађаји и њи хо во об е ло да њи ва ње. Нак надни догађаји и њи хо во
об е ло да њи ва ње пре вас ход но је одго вор ност ме наџ мен та пред узећа, а ре ви -
зор не за вис ном про це ном тре ба да дође до за кључ ка и про ве ри тврдње ме -
наџ мен та пред узећа. У том смис лу, ре ви зор тре ба да раз мот ри да ли ути цај на -
кнад них догађаја за хте ва при ла гођава ње или об е ло да њи ва ње у фи нан сиј -
ским из веш та ји ма и да про це ни да ли ће ови на кнад ни догађаји ути ца ти на
уклађеност по сло ва ња пре ма на че лу стал нос ти пословања.

Covid–19 кри за која ја по себ но усме ри ла фо кус ре ви зо ра на по је ди на пи та -
ња одсли ка ва се у ре ви зор ском из веш та ју који такође за хте ва из ра ду уз по -
себну пажњу. Прис ту па јући одго вор но и са про фе си о нал ним скеп ти цизмом
ре ви зо ри има ју по себ ну одго вор ност за ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња
у усло ви ма Covid–19. 
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1.2. Рад ре ви зо ра на да љи ну

Ре ви зи ја на да љи ну или вир ту ел на ре ви зи ја, како је мно ги на зи ва ју, под -
ра зу ме ва спро вођење ак тив нос ти ре ви зи је и при бав ља ња ре ви зиј ских до ка за 
при ме ном сав ре ме не тех но ло ги је. Кон крет ни је, ре ви зи ја на да љи ну је “про -
цес ко јим ре ви зо ри по ве зу ју ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је са
ана ли зом под а та ка како би кре и ра ли и про це ни ли елек трон ске до ка зе, ко му -
ни ци ра ли са суб јек том ре ви зи је и из веш та ва ли о тач нос ти фи нан сиј ских под -
а та ка и ин тер них кон тро ла, не за вис но од фи зич ке ло ка ци је ре ви зо ра” (*** et
al., 2010). То ком об ав ља ња по сла на да љи ну ре ви зо ри су у ин те рак ци ји са раз -
ли чи тим оде ље њи ма и функ ци ја ма у окви ру пред узећа и трећим стра на ма
пре ко ве ли ке уда ље нос ти, ко рис тећи тех но ло ги ју да љин ске ко му ни ка ци је
као што су веб-кон фе рен ци је и cloud сис те ми. Активности ре ви зи је (пла ни ра -
ње, при куп ља ње до ка за, об ав ља ње раз го во ра са суб јек ти ма и др.) при ли ком
рада на да љи ну зна чај но се раз ли ку ју од тзв. тра ди ци о нал ног при сту па ре ви -
зи је на те ре ну. Упо ред ни пре глед на чи на спровођења појединих активности и 
њихови потенцијали код традиционалног обављања ревизије уз физичко
присуство и рада на даљину дати су у Табели 1.

Та бе ла 1 - На чин спро вођења ак тив нос ти ре ви зи је 
на те ре ну и на да љи ну

Активности Рад на те ре ну Рад на да љи ну Обсер ва ци ја
Раз ме на ин фор ма ци ја са кли јен том

Ини ци јал ни сас та -
нак са кли јен том

Сас та нак 
ре ви зо ра са 
ру ко во ди о ци ма

Сас та нак пу тем 
ви део-кон фе рен ци је

Сас та нак ре ви зо -
ра са ру ко во ди о -
ци ма омо гућава
дуб ље рaзу ме ва -
ње под а та ка

Спро вођење 
ин тер вјуа

Сас та нак са 
кон крет ном
стран ком

Сас та нак се води
пу тем те ле фо на
или ви део-кон фе -
рен ци је

Не дос та так ви зу -
ел не ко му ни ка -
ци је укла ња
при страс ност, не -
вер бал на по врат -
на ин фор ма ци ја

Ма пи ра ње 
про це са

Прег лед до ку мен -
та ци је, об и лас ци
об јек та

Оце њи ва ње тока
ди јаг ра ма, про ве -
ра под а та ка у ЕРП 
сис те му

У за вис нос ти од
ап ли ка ци је, оба
при сту па су бит -
на

База под а та ка
Прег лед на и 
ажу ри ра на 
до ку мен та ци ја

Онлајн ажу ри ра на
и пре глед на 
до ку мен та ци ја

До ку мен та ци ја
тре ба да се ди ги -
та ли зу је и чува у
сис те ми ма за
управ ља ње елек -
трон сим 
под а ци ма
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При куп ља ње под а та ка

Ко ман дна таб ла Није 
при мен љи во

Ре ви зор до би ја
сиг нал  када про -
нађе тра же ни
под а так

Ре ви зијe се могу
об ав ља ти без 
из узе та ка

Про це на ри зи ка

Ру ко во ди лац ре -
ви зи је про це њу је
ри зик на осно ву
ин те рак ци је са ру -
ко во ди о ци ма и
пре ли ми нар не
ана ли зе

Кон ти ну и ра но
праћење ри зи ка
на осно ву кога се
об ез беђује ау то -
мат ско про фи ли -
са ње ри зи ка 

Аутоматска про -
це на унап ређује
пла ни ра ње 
ре ви зи је

Рад ни па пи ри
До ка зи се 
при куп ља ју и 
чу ва ју фи зич ки

До ка зи се при -
куп ља ју и чу ва ју у 
онлајн сис те ми ма

Онлајн сис те ми су
цен тра ли зо ва ни и
дос туп ни свим
чла но ви ма тима

Ре дук ци ја вре ме на при сту па

Кон ти ну и ра ни мо -
ни то ринг

Није 
при мен љи во

ЕРП сис те ми про -
ла зе кроз ана ли -
тич ка
ис пи ти ва ња

Ре ви зор до би ја
сиг на ле када
дође до сла бос ти
у кон тро ла ма

Кон ти ну и ра на по -
узда ност под а та ка

Није 
при мен љи во

По уз да ност базе
под а та ка је кон -
тро ли са на

Ре ви зор је упо зо -
рен уко ли ко по -
сто је сла бос ти у
про вери по узда -
нос ти базе

При каз под а та ка
При куп ље на до ку -
мен та ци ја је ажу -
ри ра на, ра ни је
вер зи је се чу ва ју

Ди ги тал на до ку -
мен та ци ја је ажу -
ри ра на и
ло ци ра на у онлајн
сис те ме у скла ду са 
по ли ти ком чу ва ња

Лак ше про на ла -
же ње под а та ка у
онлајн сис те ми ма

Извор: Teeter&Vasarhelyi, 4

Једна од кључ них пред нос ти ре ви зи је на да љи ну јес те кон ти ну и ра но
праћење пред ме та ре ви зи је, чиме се знат но ума њу је вре ме по треб но за при -
куп ља ње, ана ли зу и обрађива ње под а та ка. Тако, док се код тра ди ци о нал не
ре ви зи је вре ме об ав ља ња про це ду ра мери ми ну ти ма и са ти ма код ре ви зи је на 
да љи ну про це си се об ав љају за не ко ли ко сто ти на се кун ди. То ути че на зна чај -
но скраћива ње и по јед нос тав љи ва ње свих про це ду ра ре ви зи је, а по себ но на
пла ни ра ње које се за сни ва на про це ни ри зи ка. Зна чај но скраћива ње вре ме на
за об ав ља ње одго ва ра јућих про це ду ра, ума ње ње трош ко ва и на по ра
посећива ња суб јек та ре ви зи је иден ти фи ко ва ни су као при мар ни раз ло зи за -
што је ре ви зи ја на да љи ну по ста ла ат рак тив на за ре ви зо ре (Christ et al., 2021).
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Међутим, по ред тога на јзна чај ни је пред нос ти ре ви зи је на да љи ну су: оства ри -
ва ње веће ефи кас нос ти при ме ном сав ре ме них ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о -
них тех но ло ги ја, из бе га ва ње лич них по се та уда ље них об лас ти, увећање де -
лок ру га ре ви зи је, повећање ефи кас нос ти рада ре ви зор ског тима, дуп ла про -
ве ра до ку ме на та која об ез беђује знат но ре ле вантни је до ка зе, увећана упот ре -
ба тех но ло ги је по бољ ша ва и обезбеђује већу вредност документовања и
извештавања, логистичка подршка унутар ревизорског тима више није
потребна и др. (Serag & Daoud, 2021).

Обав ља ње ре ви зи је на да љи ну не сум њи во пру жа број не пред нос ти у од -
но су на тра ди ци о нал ну ре ви зи ју и на чин је за пре ва зи ла же ње мера које су до -
не ше не у циљу суз би ја ња пан де ми је Covid–19. Ипак, овом при сту пу при пи су ју
се и одго ва ра јући не дос та ци који се, прве нстве но од но се на не мо гућност
оства ри ва ња ди рек тне ко му ни ка ци је са кли јен том, ме наџ мен том и за пос ле -
ни ма и из врша ва ња одго ва ра јућих про це ду ра за које је по треб но лич но при -
сус тво. Због тога, са ста но виш та ути ца ја ре ви зи је на да љи ну на ниво ква ли те -
та спро ве де не ре ви зи је, раз ли чи ти ау то ри има ју опреч на миш ље ња. Прва гру -
па ау то ра (Bennett & Hatfield, 2018; Abu Saleem, 2021) смат ра да је ква ли тет ре -
ви зи је сма њен из раз ло га што ди рек тна по се та суб јек ту ре ви зи је и об ав ља ње
вер бал не ко му ни ка ци је омо гућава до би ја ње до дат них одго во ра и за кључ ке,
што код ре ви зи је на да љи ну није слу чај. Са дру ге стра не, Hawkins (2017) и
Carlisle (2018) су ге ри шу да рад на да љи ну по бољ ша ва ква ли тет ре ви зи је из
раз ло га што омо гућава не утрал ни ји став ре ви зо ра, ми ни мизовање ути ца ја
ме наџ мен та на ре ви зо ре, по ка зи ва ње ви шег ни воа скеп ти циз ма ре ви зо ра у
од но су када се у ко му ни ка ци ји са ме наџ мен том осла ња на ње го ве пре зен та -
ци је и др. Има јући ово у виду, да нас се чес то го во ри о увођењу ин тег ри са ног
при сту па у об ав љање ре ви зи је, које под ра зу ме ва ис тов ре ме но об ав ља ње ре -
ви зи је на те ре ну и рада на да љи ну, од но сно и фи зич ко и вир туално присуство
при обављању ревизорских процедура.

Уз одго ва ра јуће ко рис ти али и не дос тат ке које носи, ре ви зи ја на да љи ну
такође по став ља пред ре ви зи ју и одго ва ра јуће из а зо ве. Нај пре има мо у виду
убрза но ди ги тал но транс фор ми са ње ре ви зи је. Исти на, ди ги тал на транс фор -
ма ци ја у ре ви зи ји није но ви на коју је до не ла пан де ми ја Covid-19 јер је већ од
са мих по че та ка умре же ног ра чу на рства ре ви зор ска про фе си ја об ухва та ла
успос тав љање стра те ги је и ме то до ло ги је ре ви зи је која под разумева увођење
и при ме ну сав ре ме них ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них  тех но ло ги ја. Ипак,
има јући у виду да се на јвећи део про це са ре ви зи је за сни вао на фи зич ким сус -
ре ти ма и фи зич ком при сту пу до ка зи ма, у но вонас та лим усло ви ма по сто јеће
тех но ло ги је мо ра ле су да буду знат но по бољ ша не. Огра ни че ња на мет ну та
кри зом и из не надно увођење но вог при сту па рада – рада на да љи ну, за хте ва -
ла су знат но убрза ње ди ги тал не транс фор ма ци је ре ви зи је. Једи но на тај на -
чин омо гућила би се ко му ни ка ци ја на да љи ну, цен тра ли зо ва ло при куп ља ње
до ка за и об ез бе ди ла ко ор ди на ци ја уну тар ре ви зор ског тима. У том смис лу, да
би ре ви зијa очу ва ла сво ју сврху и у но вим усло ви ма рада било је по треб но да
се фо ку си ра на ино ва тив не ала те. Неке од тех но ло ги ја да љин ског по ве зи ва ња 
су: веб и ви део кон фе рен ци је, сис те ми за управ ља ње елек трон ским под а ци ма
и cloud ра чу на рство. Осим тога, убрза но ди ги та ли зо ва ње и об ез беђива ње
флек си бил нос ти ре ви зи је у по сто јећим усло ви ма за хте ва ис пу ња ва ње одго -
ва ра јућих пред усло ва. На првом мес ту је ин фрас трук ту ра јер у усло ви ма рада
на да љи ну није не о бич но да чла но ви ре ви зор ског тима имају дос та пре пре ка
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при об ав ља њу свог по сла. Си гур но по сто је чла но ви тима који се су о ча ва ју са
не а дек ват ним ра чу на ри ма, не ста бил ном ин тер нет ко нек ци јом или без бед -
ношћу под а та ка. То све носи по тре бу али и тро шак ула га ња у ин фрас трук ту ру
и без бед ност.

Такође, зна чај но пи та ње је и одго вор ност ре ви зо ра у усло ви ма рада на да -
љи ну као је дан је од основ них те ме ља ре ви зор ске про фе си је који се чес то ко -
рис ти како би се оправ да ло њено по сто ја ње и сврсис ход ност. Та одго вор ност
од но си се на са вес ност лица ан га жо ва них на по сло ви ма ре ви зи је при об ав ља њу 
рад них за да та ка, про це са и про це ду ра, као и ви сок ниво свес ти о зна ча ју пла ни -
ра ња и спро вођења ре ви зор ског ан гаж ма на на ква ли те тан и сврсис хо дан на -
чин, од но сно на чин који ће ство ри ти до дат ну вред ност за за ин те ре со ва не стра -
не. Одго вор ност је, на јпре, кључ на то ком фазе пла ни ра ња ре ви зор ског ан гаж -
ма на како би се по ста ви ли јас ни и лако мер љи ви ци ље ви на осно ву ко јих ће се
моћи одре ди ти под руч ја де ло ва ња сва ког чла на ре ви зор ског тима који је ан га -
жо ван на по сло ви ма спро вођења ре ви зи је. Даље, сва ки члан ре ви зор ског тима
тре ба да има свест о одго вор нос ти коју има при об ав ља њу одго ва ра јућих про -
це ду ра како би ис пу нио по став ље не ци ље ве. Смат ра се да, без озби ра што раде
на да љи ну, ре ви зо ри који осећају повећану одго вор ност могу по стићи ниво
про фе си о нал ног скеп ти циз ма који није зна чај но дру га чи ји у од но су на ниво
који по сто ји када су фи зич ки при сут ни код кли јен та (Sorensen & Ortegren,
2020). Ово из раз ло га што одго вор ност под ра зу ме ва са моп ре ис пи ти ва ње у
про це су со пстве ног про суђива ња те упућује на по тпу ни је ис пи ти ва ње ин фор -
ма ци ја при ли ком до но ше ња одлу ка и раз мат ра ње било ко јег до дат ног до ка за,
те по бољ ша ва до но ше ње одго ва ра јућег за кључ ка. Повећана одго вор ност је
успе шан ме ха ни зам за убла жа ва ње при страс нос ти у си ту а ци ја ма у ко ји ма је
могућ не а дек ва тан ис ход као ре зул тат не дос тат ка паж ње. Одго вор ност мо ти -
ви ше ула га ње већег на по ра, мо ти ви ше већу паж њу и дос лед ност у раду, што ре -
зул ти ра оства ри ва њем бо љих учи на ка рада. Повећање осећаја одго вор нос ти
мо ти ви ше ре ви зо ре да буду више под ути ца јем дос туп них до ка за и на тај на чин
им по ма жу да одржа ва ју свој про фе си о нал ни скеп ти ци зам. У сва ком слу ча ју,
одго вор ност води ка ква ли тет ни јем одлу чи ва њу.

2. Ути цај пан де ми је на фи нан сиј ске пер фор ман се 
ре ви зор ских друш та ва у Ре пуб ли ци Срби ји

Фи нан сиј ска ана ли за спро ве де на је пре ма под а ци ма из аг ре ги ра них фи -
нан сиј ских из веш та ја, на ста лих су ми ра њем ин ди ву ду ал них го диш њих фи -
нан сиј ских из веш та ја ак тив них ре ви зор ских  друш та ва у Ре пуб ли ци Срби ји
која по слу ју ми ни мум пет го ди на (под а ци дос туп ни на сај ту Агеније за при -
вред не ре гис тре – АПР). Анализа је из врше на за пе ри од 2018-2021. го ди не.
Пре ма под а ци ма из Ре гис тра друш та ва за ре ви зи ју дос туп ног на зва нич ном
сај ту Ко мо ре овлашћених ре ви зо ра – КОР 2022. го ди не на лис ти се на ла зи 78
ре ви зор ских друш та ва. Од тога два друш тва су у ли ви да ци ји, од но сно ак тив -
но је 76. Од тог бро ја 10 ре ви зор ских друш та ва по слу је краће од 5 го ди на, те су
она ели ми ни са на из узор ка јер није могуће утврди ти њи хо ве пер фор ман се
пре пан де ми је. У том смис лу ути цај пан де ми је на фи нан сиј ске пер фор ман се
ана ли зи ран је на узор ку од 66 ревизорских друштава.
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За по тре бу ана ли зе фи нан сиј ских пер фор ман си по смат ра на ре ви зор ска
друш тва под е ље на су у две гру пе: гру пу друш та ва која чине ве ли ку чет вор ку и
гру пу оста лих ре ви зор ских друш та ва која по слу ју на те ри то ри ји Ре пуб ли ке
Срби је.

Оства ре ни при хо ди, као је дан од зна чај них по ка за те ља по слов не ак тив -
нос ти ре ви зор ских друш та ва, у по смат ра ном пе ри о ду пред став ље ни су сле -
дећим гра фи коном.
Сли ка 1 - Кре та ње при хо да ре ви зор ских друш та ва у пе ри о ду 2018-2021.

Извор: кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР

Пос мат ра њем при хо да од из врше них услу га на јпре се, по тпу но оче ки ва но, 
уоча ва да ре ви зор ска друш тва која спа да ју у ве ли ку чет вор ку има ју знат но
више при хо де у од но су на оста ла ре ви зор ска друш та ва. Ипак, док су при хо ди
оста лих ре ви зор ских друш та ва у по смат ра ном пе ри о ду кон стан тно бе ле жи -
ли раст, при хо ди ве ли ке чет вор ке у 2020. го ди ни су об е ле жи ли пад, да би у
2021. по но во по рас ли.

2.1. Анализа ли вид нос ти ре ви зор ских друш та ва

Укуп на вред ност об ртне имо ви не ре ви зор ских друш та ва већа је од из но са 
укуп них крат ко роч них об а ве за, што не двос мис ле но ука зу је на при сус тво лик -
вид нос ти. Ра цио текуће лик вид нос ти је код обе гру пе друш та ва из над 1 то ком 
це ло куп ног пе ри о да по смат ра ња. Оно што из не нађује јес те да ве ли ка чет вор -
ка бе ле жи ниже вред нос ти текуће лик вид нос ти у од но су на оста ла ре ви зор -
ска друш тва. Ипак, код ве ли ке чет вор ке лик ви дост је ста бил ни ја за по смат ра -
ни период.
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Сли ка 2 - Кре та ње текуће и ри го роз не лик вид нос ти ре ви зор ских друш та ва

Извор: кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР

У пе ри о ду од 2018. до 2021. го ди не ре ви зор ска друш тва су лик вид но по -
сло ва ла, али при мећује се бла ги пад лик вид нос ти за обе гру пе друш та ва у
2020. и у 2021. го ди ни. За до во ља ва јући ниво лик вид нос ти за ре ви зор ска
друш тва у по смат ра ном пе ри о ду, по себ но у 2020. и 2021. го ди ни, је не оче ки -
ван ре зул тат на први по глед. Међутим, ана ли зом лик вид нос ти друш та ва у
узор ку по гор ша ње текуће лик вид нос ти по јед них друш та ва не утра ли са но је
рас том лик вид нос ти дру гих, услед чега је ра цио текуће лик вид нос ти це ло -
куп не по пу ла ци је остао на ре ла тив но ис том ни воу. Одсус тво зна чај ног по гор -
ша ња лик вид нос ти може се при пи са ти као за слу га из даш них фис кал них и мо -
не тар них мера које су убла жи ле при ти сак крат ко роч них об а ве за на сма ње не
приливе готовине из пословања. То се, пре свега, односи на мораторијуме на
финансијске обавезе и помоћ државе у исплати плата.

Вред нос ти ра циа текуће и ри го роз не лик вид нос ти за друш тва која при па -
да ју ве ли кој чет вор ци и оста лих ре ви зор ских друш та ва дате су у та бе ли.

Та бе ла 2 - Лик вид ност ре ви зор ских друш та ва

 2018 2019 2020 2021

Ве ли ка 
чет вор ка

Текућа 1,32 1,34 1,31 1,19
Ри го роз на 1,11 1,01 0,98 1,18

Оста ла 
ре ви зор ска 
друш тва

Текућа 2,03 2,48 2,34 1,93
Ри го роз на 1,88 1,99 2,16 1,88

Извор: кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР

У циљу до би ја ња јас ни је сли ке о фи нан сиј ском ста њу ре ви зор ских друш -
та ва ко рис но је саг ле да ти из нос при ли ва го то ви не на осно ву при хо да од про -
да је услу га. Про сеч ни ко е фи ци јент нето нов ча ног тока у при хо ди ма од про да -
је пред став љен је на сле дећој сли ци.
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Сли ка 3 - Кре та ње учешћа ННТ 
у при хо ди ма од про да је

Извор: кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР

На осно ву гра фи ко на јас но се види да је спо соб ност ве ли ке чет вор ке да ге -
не ри ше нов ча не то ко ве из ак тив нос ти про да је услу га зна чај но већа него што
је слу чај код оста лих ре ви зор ских друш та ва. Код оста лих ре ви зор ских друш -
та ва при ме тан је зна ча јан пад овог ко е фи ци јен та са 0,63 у 2019. на 0,18 у 2020.
го ди ни, док то није слу чај код друш та ва која при па да ју ве ли кој чет вор ци (њи -
хов ко е фи ци јент је ста би лан за по смат ра ни пе ри од). Нај већа вред ност овог
ко е фи ци јен та код ве ли ке чет вор ке оства ре на је у 2021. го ди ни и из но си чак
4,15, док је код оста лих ре ви зор ских друш та ва на јвећа вред ност овог ко е фи -
ци јен та 0,76 исто у 2021. го ди ни.

2.2. Анализа фи нан сиј ске струк ту ре 
ре ви зор ских друш та ва

По на ша ње фи нан сиј ске струк ту ре ре ви зор ских друш та ва у Срби ји суп -
рот но је тзв. те о ри ји хи је рар хиј ског по рет ка пре ма ко јој пред узећа на јпре
при бе га ва ју упот ре би ин тер них из во ра фи нан си ра ња (аку му ла ци ја и амор ти -
за ци ја), а тек онда не дос та јућа сре дства при бав ља ју из ек стер них из во ра
(Ден чић-Ми хај лов ет ал., 2015). Како се из гра фи ко на у на став ку види, учешће
об а ве за у укуп ној фи нан сиј ској струк ту ри за обе гру па ци је ре ви зор ских
друш та ва је до ми нан тно како код друш та ва која при па да ју ве ли кој чет вор ци
(про сек за пе ри од 80,81%), тако и код оста лих ре ви зор ских друш та ва (про сек
за пе ри од је 66,5%).
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Сли ка 4 - Фи нан сиј ска струк ту ра ре ви зор ских друш та ва

Извор: кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР

Из гра фи ко на се може уочи ти да су друш тва ве ли ке чет вор ке повећала
учешће об а ве за у фи нан сиј ској струк ту ри 2020. го ди не, а тренд рас та об а ве за
на ста вио се и у 2021. го ди ни. Ова друш тва при бег ла су за ду жи ва њу код ба на -
ка са циљем по крића фик сних трош ко ва, има јући у виду да су за ду жи ва ња
била одоб ре на под екстрем но по вољ ним усло ви ма јер је ре фе рен тна ка мат на
сто па НБС била спуш те на на ис то риј ски ми ни мум од 1%. Што се тиче фи нан -
сиј ске струк ту ре оста лих ре ви зор ских друш та ва, 2019. го ди не учешће об а ве -
за се повећало у од но су на 2018. го ди ну, да би се већ сле деће го ди не сма њило и 
одржало ста бил ност до кра ја по смат ра ног периода.

Та бе ла 3 - Инди ка то ри фи нан сиј ског ле ве ри џа

 2018 2019

Ве ли ка 
чет вор ка

Пок риће стал не 
имов.ка пи та лом 4,25 4,92

Пок риће ка ма та 29,19 86,69

Ре ви зор ска 
друш тва

Пок риће стал не 
имов. ка пи та лом 17,94 26,96

Пок риће ка ма та 4,95 2,08

Извор: Кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР

Анализом по ка за те ља по крића стал не имо ви не ка пи та лом може се уочи -
ти да је по криће стал не имо ви не ка пи та лом на ви со ком ни воу, што зна чи да
ре ви зор ска друш та сво ја ду го роч на сре дства фи нан си ра ју из ду го роч них из -
во ра. Такође, ра цио по крића ка ма том виши је код ре ви зор ских друш та ва ве -
ли ке чет вор ке него код оста лих ре ви зор ских друш та ва. Како је ра цио по -
крића ка ма том већи од је дан, то ука зу је да су сва ре ви зор ска друш тва била у
могућнос ти да из оства ре ног по слов ног ди бит ка по кри ју рас хо де за ка ма те,
не за вис но од пан де ми је.
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2.3. Анализа про фи та бил нос ти ре ви зор ских друш та ва

Про фи та бил ност ре ви зор ских друш та ва у по смат ра ном пе ри о ду оце ње на 
је на осно ву два по ка за те ља: стопе при но са на по слов на сре дства (Return on
Assets - RОА) и стопе при но са на со пстве ни ка пи тал (Return on Equity - RОЕ).
Кре та ње ових по ка за те ља из обе гру па ци је ре ви зор ских друш та ва пред став -
ље но је сле дећим гра фи ко ни ма1:

Сли ка 5 -По ка за те љи про фи та бил нос ти ре ви зор ских друш та ва

Извор: кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР
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1) При ли ком ана ли зе про фи та бил нос ти ре ви зор ских друш та ва у окви ру ве ли ке чет вор ке
уоче но је да је јед но друш тво у 2021. го ди ни оства ри ло нето гу би так ве ли ке вред нос ти. Тач -
ни је, за раз ли ку од успеш ног по сло ва ња у пе ри о ду 2018-2020. у 2021. го ди ни друш тво ис ка -
зу је нето гу би так, од но сно пад ре зул та та по сло ва ња за 482,15%. Како овај по ка за тељ зна -
чај но одсту па од про се ка гру па ци је, ово ре ви зор ско друш тво је из узе то из ана ли зе за 2021.
го ди ну.



Та бе ла 4 - Инди ка то ри про фи та бил нос ти ре ви зор ских друштава

  2018 2019

Ве ли ка 
чет вор ка

ROA 0,02 0,07
ROE 0,18 0,59

Ре ви зор ска 
друш тва

ROA 0,14 0,15
ROE 0,32 0,5

Извор: Кал ку ла ци ја ау то ра на бази под а та ка АПР
Анализа сто пе при но са на по слов на сре дства и сто пе при но са на со пстве -

ни ка пи тал ре ви зор ских друш та ва ука зује на то да пан де ми ја није зна чај но
ути ца ла на њи хо ву про фи та бил ност има јући у виду да се ови ко е фи ци јен ти у
по смат ра ном пе ри о ду не знат но ме ња ју. Ипак, оно што се уоча ва јес те бржи
раст RОЕ у од но су на RОА, што се може об јас ни ти ефек том по зи тив ног фи нан -
сиј ског ле ве ри џа услед ни ских ка мат них сто па. Такође, оно што је уоче но ана -
ли зом под а та ка јес те да је у 2020. го ди ни 61 ре ви зор ско друш тво по сло ва ло са 
нето до бит ком, 5 са нето гу бит ком, док нису за бе ле же ни слу ча је ви друш та ва
која су ис ка зала нулти профит.

Зак љу чак

Жи вот и рад људи по след њих го ди на ка рак те ри шу број не брзо на ста јуће 
про ме не и не из вес нос ти. Неке про ме не по зи тив но се одра жа ва ју на усло ве,
стил и на чин жи во та људи. Међутим, по сто је про ме не и по ја ве које се не могу 
ма те ри ја ли зо ва ти, а могу у ве ли кој мери ути ца ти на усло ве жи во та. Једна
так ва по ја ва је и пан де ми ја из аз ва на ви ру сом Covid-19. На и ме, про ме на усло -
ва по сло ва ња под де јством ек стер них фак то ра није се сада први пут до го ди -
ла, само што је сада де ло ва ло не ве ро ват но да се у да наш њем, ви со ко тех но -
лош ки опрем ље ном и мо дер ном друш тву, "не при ја тељ" не може ста ви ти
под кон тро лу. На и ме, ис тра жи ва ња су по ка за ла да се пан де ми је де ша ва ју у
ин тер ва лу од 10 до 50 го ди на, а да на ста ју као ре зул тат  по ја ве но вих под ти -
по ва ви ру са. На у ка, ко ли ко год да је на пре до ва ла, није у могућнос ти да спре -
чи њи хо ву по ја ву, већ само да убла жи њи хо ве им пли ка ци је на друш тво. Са
огра ни че њем по сло ва ња и не пред вид љи вим ре зи ци ма сус ре ли су се сви, не -
за вис но од дела све та у коме живе и по сла који об ав ља ју. Из тога није била
из узе та ни ре ви зор ска про фе си ја која је мо ра ла да се при ла гођава но вонас -
та лим усло ви ма по сло ва ња.

Како би били у могућнос ти да пла ни ра ју, при куп ља ју до ка зе, об ав ља ју
раз го во ре са суб јек ти ма и слич но, ре ви зо ри су мо ра ли да мо ди фи ку ју ре ви -
зор ске про це ду ре и пре ис пи та ју и ре ви ди ра ју про це ну ри зи ка. Пи та ња која су
по себ но била од важ нос ти јес те ка кав ће ути цај Covid 19 има ти на про це ну ри -
зи ка, ма те ри јал нос ти, ко му ни ка ци ју, про бав ља ње ре ви зор ских до ка за, стал -
ност по сло ва ња и на кнад не догађаје. Сва ки од ових ас пе ка та сада је пред ре ви -
зо ре ста вио нови из а зов, да се уз по што ва ње свих мера здра встве не за шти те
не угрозе ква ли тет и об јек тив ност ре ви зи је. Једи ни на чин об ав ља ња по сло ва
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био је рад на да љи ну, по сре дством одређених ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о -
них тех но ло ги ја. На овај на чин била је об ез беђена ко му ни ка ци ја ре ви зо ра са
суб јек ти ма, а у ли те ра ту ри се на во де број не пред нос ти и не дос та ци овак вог
на чи на рада. Неке од пред нос ти од но се се на оства ри ва ње веће ефи кас нос ти,
из бе га ва ње лич них по се та уда ље них об лас ти и сни жа ва ње трош ко ва пу то ва -
ња, увећање де лок ру га ре ви зи је, повећање ефи кас нос ти рада ре ви зор ског
тима, дуп ла про ве ра до ку ме на та која об ез беђује знат но ре ле вантније доказе,
већу вредност документовања и извештавања па самим тим логистичка
подршка унутар ревизорског тима више није потребна.

Код број них пред узећа про ме на на чи на рада узро ко ва ла је и про ме не фи -
нан сиј ских перформан си. У том смис лу, пред мет ин те ре со ва ња у раду је био
да се про це ни ка кав је ути цај про ме на рада ре ви зо ра има ла на фи нан сиј ске
пер фор ман се ре ви зор ских друш та ва. Ре во зор ска друш тва под е ље на су у две
ка те го ри је, јед на у који су сврта не друш тва ве ли ке чет вор ке и дру га коју чине
оста ла ре ви зор ска друш тва која по слу ју на те ри то ри ји Ре пуб ли ке Срби је.
Аутори су ана ли зи ра ли ли вид ност, фи нан сиј ску струк ту ру и про фи та бил ност 
ре ви зор ских друш та ва. Без об зи ра на от е жа не усло ве по сло ва ња, ре ви зор ска
друш тва нису има ла про блем са лик вид ношћу, али се при мећује бла ги пад
ових по ка за те ља у 2020. го ди ни да би се у 2021. они при бли жи ли вред нос ти ма 
које су биле пре пан де ми је. У фи нан сиј ској струк ту ри свих ре ви зор ских друш -
та ва до ми нат но је учешће об а ве за, а тренд повећања се при мећује и по смат ра -
ном пе ри о ду, што је по ве за но са по вољ ним усло ви ма кре ди ти ра ња. По ка за те -
љи про фи та бил нос ти ука зу ју на то да пан де ми ја није има ла зна ча јан ути цај на 
по сло ва ње ре ви зор ских друш та ва обеју група имајући у виду кретање стопе
приноса на пословна средства и стопе приноса на сопствени капитал.
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Impact of Covid-19 Pandemic
on Operations and Financial

Performance of Auditing Firms
in the Republic of Serbia

Abstract

For the past two years, the COVID-19 pandemic has been a global problem for the entire 
humankind and has had a huge impact on all aspects of human life. The measures taken 
by the Government of the Republic of Serbia in order to prevent the spread of the
pandemic, such as limiting the movement of individuals and social isolation, have
caused changes in everyday life and business activities of the entire society.

In conditions of isolation and social distancing, auditors had to change the traditional
way of working and modify audit procedures. The goal of the authors of this paper is to
see how the Covid-19 pandemic affected the way auditors perform their practice and
whether this altered way of work had implications for the financial performance of
audit firms operating in the territory of the Republic of Serbia, measured through
liquidity, financial structure and profitability.

Keywords: audit firms, Covid-19, liquidity, profitability, financial structure.
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Дра ган 
СТОЈАНОВИЋ**

Не ма ња 
ЈАКОВЉЕВИЋ***

Ре ви зи ја 
крип то ва лу та

Ре зи ме
Енти тети који су об вез ни ци ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја могу по сло ва ти са
крип то ва лу та ма. С об зи ром да ра чу но во дстве но об ухва та ње крип то ва лу та још
није јас но де фи ни са но, крип то ва лу те има ју одређени спе ци фи чан ри зик који на -
ста је као по сле ди ца не до вољ ног по зна ва ња крип то ва лу та, њи хо вог трет ма на и
не из вес нос ти са њи хо вим по сло ва њем, по смат ра но из пер спек ти ве ре ви зо ра.
Изно си који на ста ју као ре зул тат по сло ва ња ен ти те та са крип то ва лу та ма
могу да буду ма те ри јал но зна чај ни са ас пек та ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја, а
то зна чи да им ре ви зор мора по све ти ти паж њу. За ре ви зо ра је важ но да стек не
пре ли ми нар но раз уме ва ње о крип то ва лу та ма у окви ру по сло ва ња ен ти те та у
мери која му је до вољ на да одлу чи о при хва та њу ре ви зор ског ан гаж ма на или о
одби ја њу да спро ве де ре ви зи ју у ен ти те ту који по слу је са крип то ва лу та ма. Ако
при хва ти ан гаж ман, ре ви зор ће мо ра ти да стек не раз умно уве ра ва ње о ис прав -
нос ти ра чу но во дстве ног об ухва та, успос тав ље ним ИТ кон тро ла ма и сте пе ну
без бед нос ног ри зи ка, као и о по тен ци јал ним ути ца ји ма на кон ти ну и тет по сло ва -
ња. У овом раду де таљ ни је ће бити об раз ло же на про бле ма ти ка крип то ва лу та са
ста но виш та ре ви зо ра кроз ана ли зу при хва та ња кли јен та и на став ка ан гаж ма -
на, ис прав ност ра чу но во дстве ног об ухва та, оце на успос тав ље них ИТ кон тро ла и
сте пе на без бед нос ног ри зи ка и ути ца ја на кон ти ну и тет по сло ва ња.
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Увод

Пред мет овог рада је ана ли за из а зо ва и ри зи ка које има по сло ва ње са
крип то ва лу та ма од стра не ен ти те та који је пред мет ре ви зи је, а по смат ра но са
ас пек та ре ви зо ра. Ре ви зи ја фи нан сиј ских из веш та ја пред став ља ис пи ти ва ње
до ку ме на та, ис пра ва, из веш та ја и дру гих ин фор ма ци ја, ради при куп ља ња до -
вољ ног, адек ват ног и по узда ног до ка за за из ра жа ва ње миш ље ња да ли фи -
нан сиј ски из веш та ји суб јек та ре ви зи је ис ти ни то и об јек тив но при ка зу ју ње -
го во фи нан сиј ско ста ње, ре зул та те по сло ва ња и нов ча не то ко ве, у скла ду са
при хваћеним ра чу но во дстве ним на че ли ма и стан дар ди ма (За кон о Држав ној
ре ви зор ској ин сти ту ци ји ре пуб ли ке Срби је, „Сл. глас ник РС“, бр.
101/2005…44/2018 - др. за кон). По ред ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја по -
сто је ре ви зи је пра вил нос ти по сло ва ња, ре ви зи ја сврсис ход нос ти по сло ва ња
и ре ви зи ја ин фор ма ци о них сис те ма, као и дру ге услу ге уве ра ва ња. Ре ви зи ја се 
од но си на сти ца ње по ве ре ња јав нос ти. Ревизори служе поверењу јавности
тако што су независни од ком па ни ја чији фи нан сиј ски из веш та ји су пред мет
ревизије. Ре ви зи ја се односи на развијање радозналог ума и овладавање
доношењем одлука (Johnson R. и др, 2016, страна 6).

Крип то ва лу те су ди ги тал ни или вир ту ел ни но вац (Чи чак Ј, 2019, стра на
1), од но сно де цен тра ли зо ва ни ди ги тал ни но вац за сно ван на blockchain тех но -
ло ги ји. То су не ма те ри јал ни ди ги тал ни tokeni који се кре и ра ју пу тем
blockchain тех но ло ги је и који пру жа ју раз ли чи та пра ва ко ришћења. Крип то -
ва лу те су ди ги та лан ре сурс који може да буде пред мет влас ниш тва и кон тро -
ле од стра не ен ти те та који га по се ду је, као и ре сурс над ко јим се влас ниш тво и
контрола могу пренети да друге ентитете, односно на друга лица.

По се до ва ње крип то ва лу те од стра не ен ти те та пру жа могућност за ре а ли -
за ци ју ди рек тне међусоб не транс акције са дру гим ен ти те том који по се ду је
крип то ва лу ту. То је транс акција без по сред ни ка по пут бан ке, дру ге фи нан сиј -
ске ин сти ту ци је или било ког дру гог учес ни ка. Она је ба зи ра на на blockchain
тех но ло ги ји. Blockchain је у осно ви ди ги тал на књи га транс акција са је ди -
нстве ним осо би на ма, која је диз ај ни ра на на та кав на чин да кре и ра за пи се који 
су по узда ни и при сту пач ни. Blockchain тех но ло ги ја омо гућава пре нос раз ли -
чи тих кла са имо ви не без по тре бе за не за вис ним по сред ни ци ма (Wunsche А,
2016, стра на 7). То је де ље на или дис три бу и ра на ди ги тал на књи га транс -
акција пре ко мре же ра чу на ра који у њој учес тву ју. С об зи ром на чи ње ни цу да
она об ухва та уграђену peer-to-peer ко му ни ка ци ју између ра чу на ра који у њој
учес тву ју, ели ми ни са на је по тре ба за управ ља њем од треће стра не. Ра чу на ри
који учес тву ју у лан цу ко рис те ау то ма ти зо ва ни процес за потврду формата
трансакције који ће бити укључен у следећи блок. У тренутку када настане
усаглашавање, тада се подаци евидентирају у блок.

Удру же ње про фе си о нал них ра чу но вођа Ка на де је де фи ни са ло 9 догађаја
из по сло ва ња са крип то ва лу та ма који могу да ре зул ту ју на стан ком ма те ри -
јал но зна чај них по греш них ис ка за (CPA Canada, 2018, страна број 2). То су:
1. Енти тет до но си одлу ку да по слу је на бер зи крип то ва лу та која нема

успос тав ље не ефек тив не кон тро ле над транс акциј а ма које об ав ља у
име ен ти те та и које ди рек тно или ин ди рек тно могу да ути чу на ста ње 
и из нос нов ча них сред ста ва која се воде на ра чу ни ма ен ти те та;
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2. Енти тет ко рис ти ди ги тал ни нов ча ник за одла га ње крип то ва лу та који 
је за не ма рен са ас пек та без бед нос ног ри зи ка (ен ти тет све крип то ва -
лу те држи на јед ном мес ту);

3. Енти тет губи при ват ни кључ, на кон чега више не може да при сту пи
одло же ним крип то ва лу та ма;

4. Не ов лашћена стра на до ла зи до по се да при ват ног кљу ча ен ти те та и
кра де крип то ва лу те;

5. Енти тет по греш но пред став ља влас ниш тво над при ват ним кљу чем и
са мим тим и са по ве за ним крип то ва лу та ма које су тим кљу чем об ез -
беђене;

6. Енти тет при ли ком транс акције са крип то ва лу та ма шаље крип то ва лу -
ту на по греш ну ад ре су са које се крип то ва лу та не може по вра ти ти,
чиме транс акција није ре а ли зо ва на и до ла зи до трај ног гу бит ка крип -
то ва лу те;

7. Енти тет до го ва ра и ре а ли зу је транс акције у крип то ва лу та ма са стра -
ном која се не може иден ти фи ко ва ти услед ано ним нос ти стра на у
blockchain транс акциј а ма;

8. На кра ју пе ри о да по сто је зна чај на каш ње ња у об ра ди транс акција
крип то ва лу та;

9. Оте жа но је одређива ње вред нос ти по ко јој тре ба еви ден ти ра ти крип -
то ва лу те за по тре бе фи нан сиј ског из веш та ва ња.

1. Прих ва та ње кли јен та и на ста вак ан гаж ма на

Пре ду зеће који об ав ља по сло ве ре ви зи је има одго вор ност да у окви ру сво -
јих ин тер них ака та уре ди и де фи ни ше по ли ти ке и по ступ ке при хва та ња но -
вих кли је на та и на став ка ан гаж ма на код по сто јећих кли је на та, као и кон тро лу 
и до ку мен то ва ње по ме ну тих про це ду ра. Интер ним ак том тре ба ло би да буде
де фи ни са но и про пи са но које под ат ке би тре ба ло при ку пи ти и ана ли зи ра ти
пре при хва та ња но вих или на став ка ан га жо ва ња код по сто јећих кли јен та, као 
и одређене дру ге ас пек те (Пра вил ник о об ав ља њу по сло ва кон тро ле ква ли те -
та рада об ав ље них ре ви зи ја, кон тро ле ква ли те та рада друш та ва за ре ви зи ју,
са мос тал них ре ви зо ра и ли цен ци ра них овлашћених ре ви зо ра, „Сл. глас ник
РС“ број 64/2020-8, 2020).  Ове по ли ти ке и по ступ ци тре ба да буду уређени
тако да ре ви зо ру омо гуће јас ну и ква ли тет ну осно ву за сти ца ње раз умног уве -
ра ва ња о томе да ли ће да при хва ти, од но сно на ста ви ан гаж ман. Пос то ја ње
крип то ва лу та у по сло ва њу ен ти те та код кога тре ба раз мот ри ти ова пи та ња
може да из а зо ве по тре бу за сти ца њем до дат них ин фор ма ци ја при ли ком при -
хва та ња кли јен та или на став ка ан гаж ма на и може да от во ри пи та ње код ре ви -
зо ра, да ли је раз мот рио све ре ле ван тне чи ње ни це пре при хва та ња или на -
став ка ан га жо ва ња. Уко ли ко ен ти тет по слу је са крип то ва лу та ма и уко ли ко је
то по сло ва ње ма те ри јал но зна чај но са ста но виш та фи нан сиј ског из веш та ва -
ња и по се ду је ри зик по спро вођење ре ви зи је и из да ва ње ре ви зор ског ми ш ље -
ња, ре ви зор тре ба да об ра ти до дат ну паж њу и ода бе ре адек ва тан одго вор. Ре -
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ви зор тре ба да при хва ти, од но сно на ста ви ан гаж ман онда када (CPA Canada,
2018, страна 9):
1. ис пи та ин тег ри тет ен ти те та и не утврди ни шта што на ру ша ва ин тег -

ри тет ен ти те та, укљу чу јући и по слов ну сврху ради које ен ти тет пред -
узи ма транс акције и по сло ва ње са крип то ва лу та ма;

2. ис пу ња ва етич ке за хте ве;
3. по се ду је струч но зна ње о крип то ва лу та ма и ис пу ња ва дру ге усло ве у по -

гле ду по треб ног вре ме на и дру гих ре сур са за спро вођење ан гаж ма на.
У сврху ис пу ње ња ових за хте ва ре ви зор ће у упи те и ко му ни ка ци ју са ен -

ти те том ве ро ват но укљу чи ти и пи та ња која се од но се на по сло ва ње и транс -
акције са крип то ва лу та ма. Кључ но раз мат ра ње је да ли по сто је зна чај не
транс акције са крип то ва лу та ма у по сло ва њу ен ти те та које су из ван окви ра
ре дов ног по сло ва ња. Уко ли ко по сто је, ре ви зор тре ба да про це ни да ли то
узро ку је зна чај не ри зи ке (МСР 315, Иден ти фи ко ва ње и про це на ри зи ка од ма -
те ри јал но зна чај них по греш них ис ка за пу тем раз уме ва ња ен ти те та и ње го -
вог окру же ња), да ли су по ве за не стра не укљу че не (МСР 550 - По ве за не стра -
не) и да ли по сто ји лаж но фи нан сиј ско из веш та ва ње или про не ве ра имо ви не.
Пос ло ва ње и транс акције са крип то ва лу та ма могу да укљу чу ју пра ње нов ца,
фи нан си ра ње те ро риз ма или дру ге кри ми нал не рад ње. Упот ре ба blockchain
технологије која омогућава директну трансакцију уз очување анонимности
значајно отежава утврђивање криминалних активности.

2. Исправ ност ра чу но во дстве ног об ухва та

У по чет ку се може чи ни ти да крип то ва лу те тре ба ра чу на ти као го то ви ну
јер је то об лик ди ги тал ног нов ца. Међутим, крип то ва лу те се не могу смат ра ти
ек ви ва лен тним го то ви ни (ва лу ти) како је де фи ни са но у МРС 7 - Извеш тај о то -
ко ви ма го то ви не и МРС 32 - Фи нан сиј ски инстру мен ти, јер се не могу лако за -
ме ни ти за било које доб ро или услу гу. Иако све већи број ен ти те та при хва та
ди ги тал не ва лу те као плаћање, ди ги тал не ва лу те још нису ши ро ко при -
хваћене као средство размене и не представљају законско средство плаћања.

Го то вин ски ек ви ва лен ти се де фи ни шу као крат ко роч на, ви со ко лик вид на 
ула га ња која има ју спо соб ност да се у крат ком вре мен ском пе ри о ду транс фор -
ми шу у го то вин ске из но се и која су скло на ри зи ку да ће про ме ни ти вред ност,
ако он није зна чај ног ка рак те ра (МРС 7 - Извеш тај о нов ча ним то ко ви ма). Дак -
ле, крип то ва лу те се не могу кла си фи ко ва ти као го то вин ски ек ви ва лен ти јер
су под лож не зна чај ној во ла тил нос ти цена. Сто га се не чини да ди ги тал не ва -
лу те пред став ља ју го то ви ну или готовинске еквиваленте који се могу еви -
ден ти ра ти у складу са поменутим стандардом.

Инту и тив но би се мог ло чи ни ти да крип то ва лу ту тре ба књи жи ти по фер
вред нос ти, а по смат ра но као фи нан сиј ско сре дство у скла ду са МСФИ 9 - Фи -
нан сиј ски инстру мен ти. Међутим, чини се да ни ова кав трет ман не ис пу ња ва
де фи ни ци ју фи нан сиј ског инстру мен та јер не пред став ља ју го то ви ну, удео у
ка пи та лу ен ти те та или уго вор ко јим се успос тав ља пра во или об а ве за ис по ру -
ке или при ма ња го то ви не или дру гог фи нан сиј ског инстру мен та. Иако би се
сре дство које се на ла зи у ди ги тал ном об ли ку мог ло по смат ра ти и као влас -
нич ко ула га ње, крип то ва лу та ипак не може да буде влас нич ки улог, нити
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дуж нич ко обезбеђење. Стога се чини да криптовалута не би требало да се еви -
ден ти ра као финансијско средство.

Пос мат ра но са дру гог гле диш та, по сто ји могућност да се по мис ли да би
крип то ва лу те мог ле да ис пу не усло ве да се тре ти ра ју као не ма те ри јал на ула -
га ња у скла ду са МРС 38 - Не ма те ри јал на имо ви на. Он на во ди да је сре дство
могуће иден ти фи ко ва ти ако је одво ји во или ако суш тин ски про ис ти че из за -
кон ских или уго вор них пра ва. Смат ра се да је имо ви на одво ји ва ако је спо соб -
на да се одво ји од ен ти те та и про да или пре не се за јед но или по је ди нач но са
по ве за ним уго во ром, пре поз нат љи вим сре дством или об а ве зом (МРС 38 - Не -
ма те ри јал на имо ви на). Ово такође одго ва ра МРС 21 - Ефек ти про ме не де виз -
них кур се ва, у ко јем се на во ди да је суш тин ска ка рак те рис ти ка немонетарне
имовине одсуство права на примање (или обавезу испоруке) фиксног или
одредивог броја јединица валуте.

С об зи ром на чи ње ни цу да крип то ва лу та ма може да се тргу је на бер зи, по -
сто ји ре ал но и оправ да но оче ки ва ње да ће ен ти тет који тргу је крип то ва лу та -
ма оства ри ти при лив еко ном ских ко рис ти. Крип то ва лу те су под лож не ве ли -
ким флук ту а ци ја ма у вред нос ти и то у ве о ма крат ком вре мен ском пе ри о ду.
Оне као об лик нов ца који је у ди ги тал ном фор ма ту не ма ју фи зич ку суп стан цу.
Сто га је најприкладнија њихова класификација као нематеријално улагање.

Не ма те ри јал на имо ви на се у скла ду са МРС 38 - Не ма те ри јал на имо ви на,
вред ну је по на бав ној или по ре ва ло ри зо ва ној вред нос ти. Ко рис тећи мо дел
на бав не вред нос ти, не ма те ри јал на ула га ња се вред ну ју по на бав ној вред нос -
ти при по чет ном при зна ва њу и на кнад но се мере по трош ку ума ње ном за аку -
му ли ра ну амор ти за ци ју и гу бит ке од ума ње ња вред нос ти. Ко рис тећи мо дел
ре ва ло ри за ци је, не ма те ри јал на имо ви на се може ис ка за ти по ре ва ло ри зо ва -
ном из но су ако за њих постоји активно тржиште, али то можда неће увек бити
случај код свих криптовалута.

Не оп ход но је да ен ти тет из врши об јек тив ну и не за вис ну про це ну жи вот -
ног века крип то ва лу те коју по се ду је и да утврди да ли је он огра ни чен или не -
огра ни чен. Жи вот ни век крип то ва лу те је не огра ни чен у слу ча је ви ма када не
по сто ји могућност да се уз за до во ља ва јући ниво по узда нос ти пред ви ди огра -
ни че ње пе ри о да, од но сно тре нут ка када се са за до во ља ва јућим ни во ом по -
узда нос ти оче ку је да ће крип то ва лу та про из вес ти нето нов ча не при ли ве за
ен ти тет. Чини се да би за по тре бе МРС 38 -Не ма те ри јал на имо ви на, тре ба ло да 
се смат ра да крип то ва лу те има ју не одређени век тра ја ња. Не ма те ри јал но
улагање са неодређеним веком употребе се не амортизује, већ се мора
годишње тестирати на умањење вредности.

Под одређеним усло ви ма и спе ци фич ним тач но одређеним окол нос ти ма,
а прве нстве но у за вис нос ти од мо де ла по сло ва ња крип то ва лу те мог ле би се
еви ден ти ра ти пре ма МРС 2, За ли хе, који за ли хе де фи ни ше као:
1. Имо ви ну која се држи за про да ју у току ре дов ног по сло ва ња;
2. Имо ви ну која је у про це су про из вод ње;
3. Имо ви ну у об ли ку ма те ри ја ла за про из вод њу.
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На при мер, ен ти тет може да држи крип то ва лу те за про да ју у ре дов ном
току по сло ва ња и ако је то слу чај, крип то ва лу та би се мог ла тре ти ра ти као за -
ли ха. Обич но, би то зна чи ло при зна ва ње за ли ха по ни жој вред нос ти од цене
кош та ња и нето остваривој вред нос ти. Али уко ли ко ен ти тет по слу је као трго -
вац са крип то ва лу та ма, од но сно као бро кер, тада МРС 2 - За ли хе, одређује да
би за ли хе тре ба ло вред но ва ти по фер вред нос ти ума ње ној за трош ко ве про -
да је. Дак ле, овај ме тод ме ре ња мо гао би се при ме ни ти само у врло уским окол -
нос ти ма када је по слов ни мо дел про да ја крип то ва лу те у блис кој будућнос ти
са ци љем ге не ри са ња про фи та од ко ле ба ња цена.

С об зи ром на то да је у пре поз на ва ње и ме ре ње крип то ва лу та укљу че но
то ли ко расуђива ња и не си гур нос ти, по треб на је одређена ко ли чи на об е ло да -
њи ва ња како би се ко рис ни ци ин фор ми са ли у еко ном ском одлу чи ва њу. МРС 1 
- Пре зен та ци ја фи нан сиј ских из веш та ја, за хте ва од ен ти те та да об е ло да ни
одлу ке које је ње го во ру ко во дство до не ло у вези са ра чу но во дством по се до -
ва ња имо ви не, у овом слу ча ју крип то ва лу та, ако су оне део одлу ка које су има -
ле зна чај ни ји ефе кат на из но се при зна те у фи нан сиј ским из веш та ји ма.
Такође МРС 10 - Догађаји на кон из веш тај ног пе ри о да, за хте ва од ен ти те та до -
дат на об е ло да њи ва ња у по ме ну том кон тек сту. То зна чи да, уко ли ко су про ме -
не, од но сно ва ри ја ци је у фер вред нос ти крип то ва лу та до вољ но зна чај не да би
се мог ло смат ра ти да би њи хо во необелодањивање могло значајно да утиче
да доношење одлука од стране интересних група, оне би требало да буду
обелодањене и то на адекватан начин .

3. Успос тав ље не ИТ кон тро ле 
и сте пен без бед нос ног ри зи ка

Међуна род ни стан дар дни ре ви зи је за хте ва ју од ре ви зо ра да стек не раз -
уме ва ње о ин фор ма ци о ном сис те му ен ти те та и успос тав ље ним ИТ кон тро ла -
ма. То укљу чу је ин тер не про це ду ре ен ти те та помоћу ко јих се транс акције
ини ци ра ју, еви ден ти ра ју, обрађују и на осно ву ко јих се врши из веш та ва ње о
њима. Глав не крип то ва лу те ко рис те транс па рен тне јав не блок-лан це (енг.
blockchain). Све транс акције су трај но еви ден ти ра не на blockchain-u. Сва ко
може про чи та ти или об је ди ни ти за бе ле же не транс акције. Ове транс акције
могу се пра ти ти ко ришћењем иден ти фи ка ци о ног бро ја или ад ре се транс -
акције. По не кад се тврди да blockchain тех но ло ги ја ели ми ни ше по тре бу за по -
ве ре њем учес ни ка у транс акциј а ма. Чак и ако је ово у одређеној мери тач но,
ипак по сто је из а зо ви и ри зи ци у ко ришћењу blockchain тех но ло ги је и крип то -
ва лу те. Неки ас пек ти по сту па ка у вези са транс акциј а ма крип то ва лу та зна чај -
но ће се раз ли ко ва ти од оних које су ка рак те рис тич не за дру ге ва лу те. 

На при мер, транс акције крип то ва лу та укљу чу ју упот ре бу крип тог ра фи је,
нов ча ни ке за крип то ва лу те и blockchain. Могуће је да орга ни за ци ја која упот -
реб ља ва крип то ва лу те ко рис ти крип тог раф ски систем који није blockchain
(нпр. Ripple).

За по тре бе ре ви зи је и уве ра ва ња у по узда ност ИТ кон тро ла blockchain-а
сва ка ко се не може за о бићи Оквир и смер ни це за ре ви зи ју blockchain-а
(Quaranta R, 2020, стра на 8) коју је пуб ли ко ва ло међуна род но удру же ње ИТ
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ре ви зо ра ISACA1. По ред основ ног пре гле да blockchain тех но ло ги је, пре гле да
за ин те ре со ва них стра на, ва ри ја ци ја им пле мен та ци је, основ не ар хи тек ту ре
blockchain сис те ма, ин те ро пе ра бил нос ти, мо делa управ ља ња, при ват нос ти,
без бед нос ти и за хте ва које намеће ди ги тал на имо ви на, по себ но је зна ча јан
сет ИТ кон тро ла blockchain-а.

Ци ље ви ИТ кон тро ла у слу ча ју blockchain-а тре ба да об ез бе де си гур ност,
рас по ло жи вост и ин тег ри тет об ра де blockchain мре же и ње ног це ло куп ног
еко сис те ма, а они се за сни ва ју на 20 кон тро ла у пет домена ризика и то:
= Управ ља ње – се дам кон тро ла;
= Инфрас трук ту ра (об ухва та све дру ге функ ци о нал нос ти које не за ви се од

под а та ка у blockchain-u) – пет кон тро ла;
= По да ци – јед на кон тро ла;
= Управ ља ње кљу че ви ма – три кон тро ле;
= Па ме тан уго вор2 – че ти ри кон тро ле;

У сле дећем пре гле ду је при ка зан скуп општих за хте ва које ме наџ мент ен -
ти те та тре ба да об ухва ти ефи кас ним кон тро ла ма над свим под а ци ма и тех но -
ло ги ја ма у успос тав ље ним про це си ма blockchain-a.

I. Управ ља ње

Интер не и опште (про пи са не) смер ни це (за хте ви) које ме наџ мент тре ба
да ис пу ни у до ме ну управ ља ња об ухва та ју следеће:
= Г-1: Уве ри ти се/пре гле да ти усклађеност са свим про пи си ма у ре ги о ни ма 

који ути чу на мре жу (це ло ку пан сис тем са свим де ло ви ма);
= Г-2: Уве ри ти се да су сва сре дства (на при мер, крип то ва лу те и tokeni) ко -

ји ма се тргу је на BC/DLT мре жи, нису сан кци о ни са на, или бар нису за бра -
ње на сре дства у свим држа ва ма/ре ги о ни ма где по слу је мре жа или где
може да по слу је;

= Г-3: Управ љач ка кон фи гу ра ци ја/Про пи са ни про то кол;
= Г-4: Управ ља ње ка па ци те том/одржи вос ти мре же;
= Г-5: Оси гу ра ти при ступ чво ру/мре жи (ва ли да ци ја);
= Г-6: Обез бе ди ти све о бух ват ну ре ви зи ју и праћење BC/DLT мре же;
= Г-7: Прет ње цен тра ли за ци је и кон цен тра ци је моћи.
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1)  ISACA - Information Systems Audit and Control Association – Асоцијација за ре ви зи ју и кон тро лу ин -
фор ма ци о них сис те ма, https://www.isaca.org/ 

2) Smart Contract – па мет ни уго во ри су ап ли ка ци је у еко сис те му Blockchain-a, који ау то ма ти зо ва но
ак ти ви ра ју уго во ре не транс акције на осно ву ко јих се бе ле жи ин фор ма ци ја о тим транс акциј а ма
у сис тем Blockchain-a. Nick Szabo је па мет не уго во ре де фи ни сао као ди ги та ли зо ван скуп пра ва и
об а ве за са де фи ни са ним пра ви ли ма који об ез беђују да уго вор не стра не ис пу ња ва ју сво је.



II. Инфрас трук ту ра

Инфрас трук ту ра пред став ља сва ку функ ци о нал ност или спо соб ност која
је не за вис на од транс акције под а та ка у blockchain-u или између blockchain-a.
Кон трол не про це ду ре које треба предузети су:
= И-1: Код про то ко ла: Уве ри ти се да диз ајн blockchain про то ко ла и кода, на

одго ва ра јући на чин под ржа ва ци ље ве ко ришћења blockchain-а, пру жа -
јући адек ват ну без бед ност, дос туп ност, ин тег ри тет у об ра ди, по вер љи -
вост и при ват ност. Про то кол би тре ба ло да убла жи могућнос ти зло у пот -
ре бе и не овлашћеног об јав љи ва ња од стра не на па да ча;

= И-2: Ме ха ни зам кон сен зу са: Про ве ри те да ли је blockchain ме ха ни зам
кон сен зу са диз ај ни ран и да де лу је ефи кас но да ис пу ни ци ље ве мре же.
Кон сен зус тре ба пра ти ти да се ума њи могућност за пре ва ре или зло у пот -
ре бе на мре жи;

= И-3: Уграђене ра њи вос ти до бав ља ча;
= И-4: Ра њи вос ти ал го рит ма: Уве ри ти се да blockchain ко рис ти по себ не ал -

го рит ме и по не кад по себ ну опре му да за окру жи про цес жи вот ног цик лу -
са. Ра њи вос ти цик лу са могу бити за вис не од диз ај на са мог blockchain-а;

= И-5: На па ди хеш ко ли зи ја: Ко рис ти те пре вен тив не ау то ма ти зо ва не кон -
тро ле над гле да ња да бис те иден ти фи ко ва ли и от кло ни ли по тен ци јал не
на па де  ко ли зи ја где два улаз на низа хеш функ ци је дају исти хеш ре зул -
тат. Ци ље ви кон тро ле тре ба да по кри ва ју ма тич не под ат ке; ко ли зи је,
под ат ке о транс акциј а ма; двос тру ке по трош ње, не овлашћени унос, ва -
лид ност, не тач не под ат ке, об ри са не под ат ке, дуп ли ка те под а та ка итд;

III. По да ци

По да ци пред став ља ју ин фор ма ци је које се на ла зе из ван лан ца и које се чу -
ва ју и/или пре но се у ком пју тер ски чит љи вом фор ма ту са на ме ром њи хо ве
упот реб љи вос ти за трго ви ну или раз ме ну на blockchain мре жи или то могу
бити под а ци који по ти чу из blockchain мре же и тре ти ра ју се као из вор по узда -
нос ти у по слов не сврхе. Кон трол на процедура коју треба предузети је:
= Д-1: Интег ри тет под а та ка: BC/DLT мре жа мора бити диз ај ни ра на тако да

об ез бе ди ин тег ри тет и не по ре ци вост под а та ка, убла жа ва јући и дру ге
ри зи ке по ве за не са трај ним чу ва њем под а та ка;

IV. Управ ља ње кљу че ви ма

Управ ља ње кљу че ви ма об ухва та управ ља ње јав ним и при ват ним кљу че -
ви ма, а кон трол не про це ду ре које тре ба предузети су:
= КМ-1: Не до вољ на ен тро пи ја (без одго ва ра јуће сло же нос ти, осет љи ва на

ком про ми то ва ње/ха ко ва ње): Уве ри те се да су кљу че ви диз ај ни ра -
ни/ство ре ни са одго ва ра јућом сло же ношћу и ја ком шиф ром како би ума -
њи ли ри зик од ком про ми то ва ња;

= КМ-2: Без бед ност кљу че ва: Уве ри те се да је при ступ кљу че ви ма об ез -
беђен на си гу ран и одржив на чин;

= КМ-3: Чу ва ње кљу че ва: Уве ри те се да се ре зер вне ко пи је кљу че ва чу ва ју
на си гу ран и одржив на чин;
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V. Па ме тан уго вор

Па ме тан уго вор се од но си на ко ришћене DLT мре же, оracle3 по зи ве, ин тег -
ра ци о ни код између blockchain-а, сни ма ње ста ња и дру ге под а та ка о транс -
акциј а ма. Кон трол не про це ду ре које треба предузети су:
= СЦ-1: Управ ља ње па мет ним уго во ри ма: Ци ље ви кон тро ле управ ља ња су

по тен ци јал ни ре гу ла тор ни или прав ни ри зик сво јстве ни диз ај ну и раду
било ког над зор ног одбо ра, што може ре зул ти ра ти усклађеношћу или
прав ним по ступ ци ма про тив диз ај не ра/учес ни ка мре же;

= СЦ-2: Ри зик диз ај на је по тен ци јал ни свеп ри сут ни ри зик сво јствен диз ај -
ну било ког па мет ног уго во ра, који може до вес ти до угро жа ва ња пред -
виђене функ ци је па мет ног уго во ра и може укљу чи ва ти ри зик при мен -
љив на било који со фтвер ски код;

= СЦ-3: Спо љаш ње/ин тег ри са не за вис нос ти од па мет них уго во ра: Ово је
ри зик када ин те рак ци ја јед ног па мет ног уго во ра са дру гим па мет ним
уго во ри ма (укљу чу јући и са мог себе, по кре ну тог пре него што се за врши
прва вер зи ја), под а ци оracle или дру гим про це си ма или мреж ним ка рак -
те рис ти ка ма, што ства ра не пред виђене ра њи вос ти и ре зул ти ра угро жа -
ва њем па мет ног уго во ра и мре же (нпр. по нов ни ула зак и убриз га ва ње
по зи ва);

= СЦ-4: Ма ни пу ли са ње/ускраћива ње услу га у вези са па мет ним уго во ри -
ма: Може укљу чи ва ти било как ве по тен ци јал не ра њи вос ти па мет них
уго во ра које по ти чу из или из ван мре же које могу ма ни пу ли са ти под а ци -
ма на мре жи или огра ни чи ти чвор или ко рис нич ки при ступ мре жи.

ИТ кон тро ле тре ба да об ез бе де уве ра ва ње ко рис ни ку да су blockchain и
крип то ва лу те са чу ва не и увек дос туп не, лако про вер љи ве, доб ро чу ва не и об -
ез беђене од свих ри зи ка по ве за них са cloud технологијама.

4. По тен ци јал ни ути ца ји на кон ти ну и тет по сло ва ња

У сврху иден ти фи ко ва ња и про це не ри зи ка од ма те ри јал но зна чај них по -
греш них ис ка за ре ви зор би тре ба ло да утврди могуће ри зи ке при ли ком сти -
ца ња раз уме ва ња за ен ти тет и ње го во окру же ње под ра зу ме ва јући и  одго ва -
ра јуће и ре ле ван тне кон тро ле које се од но се на ри зи ке и узи ма јући у об зир
кла се транс акција, ста ња на ра чу ни ма и об е ло да њи ва ња (укљу чу јући кван ти -
та тив не или ква ли та тив не ас пек те так вих об е ло да њи ва ња). Пот реб но је из -
врши ти про це ну ри зи ка који су иден ти фи ко ва ни и на кон тога спро вес ти
адек ват не про це ду ре ко ји ма би се дош ло до за кљу ча ка да ли се утврђени ри -
зи ци од но се на по је ди нач не тврдње ис ка за не у фи нан сиј ским из веш та ји ма
или се од но се на фи нан сиј ске из веш та је у це ли ни. Ре ви зор тре ба да по ве же
иден ти фи ко ва не ри зи ке са оним што може да има не га ти ван ути цај на ни воу
тврдње, узи ма јући у об зир ре ле ван тне кон тро ле које на ме ра ва да тес ти ра. Ри -
зик од зна чај них по греш них при ка за ста ња или транс акције крип то ва лу те
може се иден ти фи ко ва ти када по сто ји услов или када на ста не догађај који је
ре ле ван тан за јед ну или више тврдњи у вези са ста њем и транс акциј а ма ен ти -
те та у крип то ва лу та ма у ко јој ен ти тет није при ме нио ин тер ну контролу како
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3) “Oracle” је со фтвер ско ре ше ње које омо гућава везу blockchain чво ро ва који су ван мре же.



би пружио разумно уверење да се резултати ових догађаја и услова
евидентирају на рачунима ентитета и који су наведени у финансијским
извештајима у складу са важећим оквиром финансијског извештавања.

Та бе ла број I: Догађаји који могу да ути чу на по сто ја ње ма те ри јал но зна -
чај них по греш них ис ка за, а који укљу чу ју крип то ва лу те (CPA Canada, 2018,
стране 15 и 16)

Р.б. Догађаји из по сло ва ња
Тврдње

A C CO E O P

1

Енти тет до но си одлу ку да по слу је на бер зи крип то ва лу та
која нема успос тав ље не ефек тив не кон тро ле над транс -
акциј а ма које об ав ља у име ен ти те та и које ди рек тно или
ин ди рек тно могу да ути чу на ста ње и из нос нов ча них
сред ста ва који се воде на ра чу ни ма ен ти те та;

T T T T T T

2
Енти тет ко рис ти ди ги тал ни нов ча ник за одла га ње крип то -
ва лу та који је за не ма рен са ас пек та без бед нос ног ри зи ка
(ен ти тет све крип то ва лу те држи на јед ном мес ту);

T

3 Енти тет губи при ват ни кључ, на кон чега више не може да
при сту пи одло же ним крип то ва лу та ма; T

4 Не ов лашћена стра на до ла зи до по се да при ват ног кљу ча
ен ти те та и кра де крип то ва лу те; T T

5
Енти тет по греш но пред став ља влас ниш тво над при ват ним 
кљу чем и са мим тим и са по ве за ним крип то ва лу та ма које
су тим кљу чем об ез беђене;

T T T

6

Енти тет при ли ком транс акције са крип то ва лу та ма шаље
крип то ва лу ту на по греш ну ад ре су са које се крип то ва лу та
не може по вра ти ти, чиме транс акција није ре а ли зо ва на и
до ла зи до трај ног гу бит ка крип то ва лу те;

T

7
Енти тет до го ва ра и ре а ли зу је транс акције у крип то ва лу та -
ма са стра ном која се не може иден ти фи ко ва ти услед ано -
ним нос ти стра на у blockchain транс акциј а ма;

T T

8 На кра ју пе ри о да по сто је зна чај на каш ње ња у об ра ди
транс акција крип то ва лу та; T

9 Оте жа но је одређива ње вред нос ти по ко јој тре ба еви ден ти -
ра ти крип то ва лу те за по тре бе фи нан сиј ског из веш та ва ња; T

Ле ген да:

A Accuracy – Тач ност

C Completeness – Ком плет ност

CO Cut-off – Раз гра ни че ње

E Existence – Пос то ја ње

O Occurrence – Нас та нак

P Rights, ownership – Пра ва, влас ниш тво
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Оче ки ва но је да ен ти тет ко рис ти мреж ну раз ме ну за ула зак у транс акције
са крип то ва лу та ма, а у ве ли ком бро ју слу ча је ва оче ку је се да ће ен ти тет ко -
рис ти ти и нов ча ник за крип то ва лу те. Раз мат ра ња при ода би ру мреж не раз -
ме не могу укљу чи ва ти сле деће (CPA Canada, 2018, стра на 19):
1. да ли бер за има из веш та је о ефек тив нос ти сво јих кон тро ла над транс -

акциј а ма и ра чу ни ма крип то ва лу та пред узе тих у име сво јих кли је на та;
2. как ва је лик вид ност и ко ли ки је обим трго ви не;
3. ко је влас ник, ко управ ља бер зом и как ва је њена ре пу та ци ја;
4. како се кон тро ли ше раз менa крип то ва лу та која се врши на бер зи;
5. која је држа ва у ко јој се на ла зи цен тра ла;

Енти тет мож да неће успе ти да об ра чу на је дан или више сво јих нов ча ни ка
за крип то ва лу те или сре дства крип то ва лу те ен ти те та и по ве за не транс -
акције неће бити еви ден ти ра не. Овај ри зик од ма те ри јал но зна чај них по греш -
них ис ка за у вези са ком плет ношћу имо ви не и транс акција крип то ва лу те
може бити теш ко про це ни ти. Упот ре ба јав них кљу че ва не об ез беђује јав ност
и транс па рен тност стра на које су учес ни ци у раз ме на крип то ва лу та и њи хо -
вих иден ти те та. Када ен ти тет нема ис то ри ју транс акција крип то ва лу та ма
која би се мог ла смат ра ти ре ле ван тном са ас пек та лица које тре ба да до не се
одређене за кључ ке ве за не за њих, ре ви зор би мо гао да има зна чај не про бле ме
у про це су при бав ља ња под а та ка које би мо гао смат ра ти по узда ним да на
њима осну је сво је оче ки ва ње да ма те ри јал но зна чај не раз ме не крип то ва лу та
нису адек ват но евидентиране.

Ако ре ви зор то ком ре ви зи је скре не паж њу на по сто ја ње нов ча ни ка који
пре тход но није ура чу нат, мож да по сто је на зна ке да је ње го во по сто ја ње на -
мер но сак ри ве но. Ово може ука зи ва ти на ри зик од пре ва ре, укљу чу јући ри зик
управ ља ња над ја ча ва њем кон тро ла у вези са нов ча ни ком крип то ва лу та. Про -
пуст да се иден ти фи ку је нов ча ник у влас ниш тву ен ти те та може бити не хо ти -
чан. Енти тет може има ти мно го нов ча ни ка, тако да кон тро ле у вези са ау то ри -
за ци јом за ства ра ње нов ча ни ка и на кнад но праћење нов ча ни ка мож да не де -
лу ју ефи кас но. Услед тога могуће су си ту а ци је у ко ји ма ен ти тет губи траг који
води ка јед ном нов ча ни ку или пре ма више нов ча ни ка. Успостављање јасних
линија одговорности у вези са стварањем и праћењем новчаника може ума -
њи ти такав ризик.

У слу ча је ви ма када ен ти тет оста не без при ват ног кљу ча, од но сно када
дође до ње го вог гу бит ка или кад је он на било који на чин оштећен и не може
да се ста ви у функ ци ју или вра ти у пређашње ста ње, на ста је про блем, јер ен ти -
тет ве ро ват но више неће бити у могућнос ти да при сту пи у по сед крип то ва лу -
та које су ве за не за из губ ље ни или оштећени при ват ни кључ. У том слу ча ју
могуће је кон ста то ва ти при вре ме ни или трај ни гу би так влас нич ких пра ва
која су по ве за на са так вим крип то ва лу та ма. Крип то ва лу та по ве за на са тим
при ват ним кљу чем ће, међутим, и даље по сто ја ти на ре ле ван тном блок-лан -
цу. Ипак, крип то ва лу та по ве за на са при ват ним кљу чем више не по сто ји као
имо ви на ен ти те та. Гу би так при ват ног кључа доводи до материјално
значајних погрешних исказа ако ефекат губитка није правилно евидентиран.

Ри зи ци од не овлашћеног при сту па нов ча ни ку могу се ума њи ти упот ре -
бом дво фак тор ске или ви ше фак тор ске по тврде иден ти те та како би се до био

62  Ра чу но во дство 1-2/2021



при ступ нов ча ни ку. Када под а ци сад ржа ни у нов ча ни ку под ле жу шиф ро ва њу, 
то може да об ухва ти и до дат ни ниво за шти те. Сва ка ко, ко ришћење нов ча ни ка 
у про це су улас ка у транс акције и у про це су чу ва ња кљу ча, има по тен ци јал да у
зна чај ној мери до ве де до ума ње ња ри зи ка гу бит ка кљу ча, од но сно од при сту -
па кљу чу од стра не лица која за то нису овлашћена. Енти тет може да одлу чи да 
се само ма њем делу ње го ве крип то ва лу те може при сту пи ти из врућег
новчаника, при чему се већина криптовалута чува у удаљеном новчанику.

Ре ша ва ње влас нич ког ри зи ка је теш ко, јер влас ниш тво над крип то ва лу -
том није лако уочљи во из блок лан ца због ано ним нос ти стра на у транс акцији.
По се до ва ње при ват ног кљу ча је јас на на зна ка у одређеном тре нут ку влас -
ниш тва над крип то ва лу том, ко јој се може при сту пи ти ко ришћењем тог кљу -
ча. У одређеним си ту а ци ја ма није јед нос тав но, па чак и није могуће при ва тан
кључ при пи са ти ис кљу чи во јед ном суб јек ту, а то зна чи да могу по сто ја ти си -
ту а ци је у ко ји ма је влас ниш тво над крип то ва лу та ма под е ље но између више
суб је ка та. Одго вор на пи та ње да ли ће при ват ни кључ (а са мим тим и срод на
крип то ва лу та) бити у влас ниш тву ен ти те та или у лич ном влас ниш тву једног
или више појединаца понекад може бити комплексан и може захтевати зна -
чај но време за разматрање.

По ред тога, ре ви зор се такође може сус рес ти са окол нос ти ма које ука зу ју
на то да ен ти тет који је пред мет ре ви зи је, на пре ва ру пред став ља да сам кон -
тро ли ше при ват ни кључ и да по се ду је по ве за ну крип то ва лу ту. Ре ви зор је ду -
жан да одржи про фе си о нал ни скеп ти ци зам то ком ре ви зи је, пре поз на јући
могућност по сто ја ња материјално значајних погрешних навода због преваре.

Сва ки блок-ла нац има свој про цес ко јим се про ве ра ва да ли су транс акције
крип то ва лу те ау тен тич не и да нису дуп ли ра не. За јед нич ка осо би на за све је
да у тре нут ку када се по тврди одређена транс акција, она од тог тре нут ка по -
ста је не пов рат на, од но сно не мо гуће ју је об ри са ти јер је трај но еви ден ти ра на.
Ова функ ци ја може до вес ти до тога да ен ти тет из гу би крип то ва лу ту ако је по -
сла та на не тач ну ад ре су. Особ ље суб јек та ревизије може унети нетачну адресу 
приликом слања криптовалуте.

У том слу ча ју могуће су две си ту а ци је. Прва је да ен ти тет који је при мио
крип то ва лу ту одлу чи да је доб ро вољ но вра ти ен ти те ту који ју је по слао, а дру -
га је да одлу чи да то ипак не учи ни и да за држи крип то ва лу ту. Обе си ту а ци је су 
ре ал не и могуће, али чи ње ни ца је да је дру га си ту а ци ја да ле ко ре ал ни ја од
прве и да би у слу ча ју њене ре а ли за ци је дош ло да трај ног гу бит ка влас ниш тва
над крип то ва лу том и то услед на стан ка грешке која је последица немарног
поступања са криптовалутама.

Иден ти те ти ку па ца и про да ва ца крип то ва лу те по не кад се на зи ва ју псе у -
до ни мом. Одређене ин фор ма ци је, по пут на зи ва учес ни ка у транс акциј а ма
нису вид љи ве у ад ре са ма у блок-лан цу, али по сто ји веза између тих ад ре са и
ствар них, од но сно пра вих ин фор ма ци ја о иден ти те ти ма учес ни ка у транс -
акциј а ма. И по ред ова ко утврђене струк ту ре, крај њи иден ти тет суб је ка та је у
ве ли ком бро ју слу ча је ва при лич но теш ко утврди ти или га је чак не мо гуће
утврди ти, како од стра не ре ви зо ра, тако и од стра не дру гих за ин те ре со ва них
стра на, укљу чу јући и ре гу ла тор на и за ко но дав на тела. Услед тога по сто ји ве -
ли ка не јас ноћа у до ме ну иден ти фи ко ва ња стра не са ко јом ен ти тет који је
пред мет ре ви зи је учес тву је у транс акциј а ма. Пос то је ве ли ке раз ли ке у брзи ни 
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ко јом блок лан ци по тврђују и обрађују по је ди нач не транс акције. Оне су у ве -
ли ком бро ју слу ча је ва под лож не про це су об ра де у ве о ма крат ком вре мен ском
пе ри о ду, чес то и до све га пар ми ну та, али у по је ди ним слу ча је ви ма обрада
трансакције може да буде успорена и да траје чак и неколико дана. Таква
облици кашњења могу се појавити у следећим случајевима када (CPA Canada,
2018, страна 23):
1. blockchain ру да ри дају мали при ори тет транс акциј а ма ен ти те та ако је

на кна да коју по ши ља лац при ста не да пла ти ру да ри ма знат но нижа од 
оне за дру ге транс акције, а обим ових транс акција са већим на кна да -
ма је ве ли ки;

2. дош ло је до об уста ве транс акција од стра не бер зе.
Сва ки ен ти тет има могућност да упот ре би одређене унап ред де фи ни са не

про це ду ре ко ји ма би вршио сис те ма ти чан над зор над транс акциј а ма са крип -
то ва лу та ма и то са на ро чи тим фо ку сом на дане који пре тхо де и који сле де на -
кон да ту ма који је одређен као да тум фи нан сиј ских из веш та ја. Пот ре ба за овак -
вим при сту пом про ис ти че из раз ло га који се од но си на из на ла же ње пра вил ног
одго во ра на пи та ње да ли се транс акције еви ден ти ра ју у ис прав ном из веш тај -
ном пе ри о ду. Са вез овлашћених ра чу но вођа Ка на де при мећује да је из ра же на
за бри ну тост да при ме на МРС 38 -Не ма те ри јал на ула га ња и ме ре ње крип то ва -
лу та по на бав ној цени нису ре фе рен тни за еко ном ску суш ти ну и не пру жа ју ре -
ле ван тне ин фор ма ци је ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја. У не ким слу ча -
је ви ма, фер вред ност крип то ва лу та може се ра чу на ти или от кри ти у фи нан сиј -
ским из веш та ји ма. По себ на пи та ња која тре ба узе ти у об зир у вези са про це ном
крип то ва лу те укљу чу ју сле деће (CPA Canada, 2018, стра на 24):
1. не ким крип то ва лу та ма се рет ко тргу је;
2. мно ге крип то ва лу те су не ста бил не и тржиш та могу оста ти от во ре на

24/7. Сто га може бити важ но вре ме у ко јем из веш тај ни ен ти тет про -
це њу је крип то ва лу ту;

3. у било ком тре нут ку може бити теш ко из ме ни ти зна чај ну ко ли чи ну
крип то ва лу те за кла сич ну ва лу ту по цени коју влас ник смат ра по ште -
ном, у раз умном року;

4. као и код за ли ха, по сто је на ло зи за ку по ви ну и про да ју, чес то са зна -
чај ним раз ма ком између одго ва ра јућих цена;

5. могуће су зна чај не раз ли ке у цени по ко јој се крип то ва лу том ис тов ре -
ме но тргу је на раз ним бер за ма. При ро да и сте пен ре гу ли са ња тржиш -
та крип то ва лу та ва ри ра ју у раз ли чи тим над леж нос ти ма. Чес то по с то -
ји мало про пи са који про и зи ла зе, између оста лог и из не дос тат ка јас -
ноће о на чи ну из веш та ва ња о це на ма.

Ако је дош ло до зна чај ног об и ма не дав них трго ви на крип то ва лу та ма на
бер за ма, трго вин ске цене могу пру жи ти до ка зе о фер вред нос ти. Али са дру ге
стра не, ако је не дав них трго ва ња било мало или ако их није било уопште по -
став ља се пи та ње које вред нос ти би мог ле да буду ре ле ван тне за раз мат ра ње
и да ли би се у не ким слу ча је ви ма мог ла од но си ти на цене које су одраз про да је 
или куп oви не на peer-to-peer бер зи. У том кон тек сту ко рис но је на по ме ну ти да
по сто је врсте транс акција које се при вре ме но еви ден ти ра ју на у при ват ном
блок-лан цу све до тре нут ка када учес ни ци не одлу че да се оне еви ден ти ра ју
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на јав ном блок-лан цу. По ред све га на ве де ног, могућа је си ту а ци ја и да ен ти тет 
одлу чи да упот ре би, од но сно да при ме ни мо дел који би под ра зу ме вао про це -
ну фер вред нос ти за одаб ра не крип то ва лу те. То би онда зна чи ло да би он мо -
гао да при ме ни про це ду ре које би има ле ефе ка та на фи нан сиј ско из веш та ва -
ње, а које су по ве за не са про це на ма крип то ва лу та. Ове по ли ти ке могу за хте ва -
ти, на при мер, да ме тод вред но ва ња и пре тпос тав ке врши над леж но особ ље, а
особ ље које такође није одго вор но за одоб ра ва ње транс акција крип то ва лу те
пре гле даће их и одобрити.

Зак љу чак

Иако су транс акције крип то ва лу та по ста ле уо би ча је на по ја ва у гло бал ној
еко но ми ји (Дмит ро вић В. и др, 2019, стра на 12), у ра чу но во дстве ним стан дар -
ди ма или стан дар ди ма ре ви зи је за сада је ве о ма мало сад ржа ја који се могу од -
но си ти или се од но се на крип то ва лу те. Про це на зна ча ја по тен ци јал них праз -
ни на је из а зов, с об зи ром на при ро ду еко сис те ма крип то и мо ви не и по ве за не
ри зи ке који се брзо раз ви ја ју. Прис туп праћењу крип то ва лу та који се окреће
ка будућнос ти може помоћи да се кре и ра осно ва за иден ти фи ко ва ње по тен -
ци јал них праз ни на и под руч ја ко ји ма тре ба дати при ори тет или на које се тре -
ба усред сре ди ти. Тех ни ке ре ви зи је у на ста ја њу, по пут ана ли ти ке под а та ка ре -
ви зи је, и нове тех но ло ги је, по пут веш тач ке ин те ли ген ци је, ро бот ске ау то ма -
ти за ци је про це са и блок лан ца, нуде и из а зо ве и могућнос ти који ће ути ца ти
на ре ви зи је фи нан сиј ских и не фи нан сиј ских ин фор ма ци ја у дог лед но вре ме. С 
об зи ром на брзу ево лу ци ју ре ви зор ских до ка за који су да нас доступни, од
пресудне је важности да ревизори имају робустан, издржљив скуп алата који
им омогућава да дају доследне процене о довољности и примерености до би је -
них ревизорских доказа.

Један од важ них из а зо ва за ре гу ла тор на тела и про фе си о нал не орга ни за -
ци је је про уча ва ње све веће сло же нос ти и раз но ли кос ти ин фор ма ци ја за ре ви -
зи ју, од ста рих еви ден ци ја за сно ва них на па пи ру до блок лан ца имо ви не и не -
ма те ри јал них ула га ња, ис ти чући важ ност по став ља ња чвршћих смер ни ца за
ре ви зи ју за сно ва ну на до ка зи ма, и про ве ре по узда нос ти ин фор ма ци ја. Одре -
ђене ин фор ма ци је које ће бити упот реб ље не као до ка зи у ре ви зи ји, било у па -
пир ном или елек трон ском об ли ку, пру жа ју до ка зе о по сто ја њу имо ви не. Оста -
ле ин фор ма ци је могу пру жи ти само неке до ка зе о по сто ја њу сре дства (на при -
мер, за пис који се гле да на блок лан цу може бити пред мет раз мат ра ња по узда -
нос ти са мог лан ца бло ко ва). Извршен увид у под ат ке који се од но се на тврдње 
о по сто ја њу не мора у сва ком слу ча ју да об ез бе ди и под ат ке о вред нос ти или
влас ниш тву над сре дстви ма крип то ва лу та. Исто тако врше ње пре гле да до ку -
мен та ци је која по тврђује по сто ја ње сред ста ва не ма те ри јал не имовине не
мора у сваком случају да осигура и податке о обавезама и правима субјекта у
вези са њима или о исправности њихове вредности исказане у пословним
књигама.

Раз мат ра ња ре ви зи је за крип то ва лу те у поређењу са тра ди ци о нал ном
имо ви ном и транс акциј а ма се у осно ви не раз ли ку ју, али их тре ба при ме ни ти
у сло же ни јим усло ви ма. То је де ли мич но због сло же нос ти ИТ окру же ња и не -
дос тат ка било как вог цен трал ног орга на. Не по сто ји цен трал на бан ка или
дру ги ау то ри тет за крип то ва лу те. До дат не сло же нос ти про ис ти чу из ано ним -
нос ти и не дос тат ка транс па рен тнос ти транс акција, што повећава ри зик од
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пра ња нов ца, као и не ста бил нос ти вред нос ти крип то ва лу та. Не по сто ји трећа
стра на ко јој бис те мог ли да се об ра ти те за ек стер ну ве ри фи ка ци ју. То није по -
пут бан ков них ра чу на, где бис те мог ли да тра жи те од бан ке кли јен та да ен ти -
тет код ње поседује рачун. Не постоји централна власт, па ревизори морају
више да се ослањају на непосредну инспекцију.

Упркос из а зо ви ма, по сто је одржи ви при сту пи ре ви зи ји крип то ва лу та.
Код до ка зи ва ња влас ниш тва над крип то ва лу та ма, може да се из врши мала
упла та и то је при хват љив на чин да се по тврди да је ен ти тет за ис та влас ник
крип то ва лу те за коју тврде да по се ду је. Проб лем „лаж ног плаћања“може се
ре ши ти тако што нов ча ни ци нису по ве за ни са ствар ним про це си ма иден ти те -
та. Ре ви зор ска фир ма би мог ла да по ста ви свој нов ча ник да ди рек тно при ма
малу лаж ну упла ту, коју ре ви зор може да по ша ље на зад. Пред ност већине
крип то ва лу та је у томе што су транс акције јав не, те је лако по тврди ти да се
транс акција до го ди ла. Пос то ји мно го веб-ло ка ци ја које ће вам омо гућити да
ви ди те транс акције ужи во између раз ли чи тих ад ре са нов ча ни ка. За већину
главних криптовалута постоје довољно велика тржишта која могу
обезбедити задовољавајући ниво поузданости.
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Audit Cryptocurrencies

Abstract

Entities that are required to audit financial statements may do business with
cryptocurrencies. As the accounting coverage of cryptocurrencies is not yet clearly
defined, cryptocurrencies have a certain specific risk that arises as a result of
insufficient knowledge of cryptocurrencies, their treatment and uncertainty with their
business from the auditor’s perspective. The amounts that arise as a result of the
entity’s operations with cryptocurrencies may be materially significant from the
aspect of the audit of financial statements, which means that the auditor must pay
attention to them. It is important for the auditor to gain a preliminary understanding
of the cryptocurrencies within the entity’s operations to the extent sufficient to decide
whether to accept the audit engagement or to refuse to conduct the audit in the
cryptocurrency entity. If it accepts the engagement, the auditor will need to obtain
reasonable assurance about the correctness of the accounting coverage, established IT
controls and the degree of security risk, as well as the potential impacts on business
continuity. This paper will explain in more detail the issue of cryptocurrencies from the
auditor’s point of view through the analysis of client acceptance and continuation of
engagement, correctness of accounting coverage, established IT controls and the
degree of security risk and impact on business continuity.

Keywords: audit; accounting; cryptocurrencies; blockchain. 
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У но вом Окви ру, IASB је ста вио већи на гла сак на ас пект ру ко вођења и управ ља -
ња ре сур си ма ен ти те та (stewardship) као део до но ше ња одлу ке о ко рис нос ти
ин фор ма ци је, по но во је увео опрез ност кроз ас пект не утрал нос ти, као и под -
нош љив ниво не из вес нос ти у вред но ва њу, умес то по узда нос ти која је пре тхо -
ди ла овом кон цеп ту, као сас тав ни део ве ро дос тој ног пред став ља ња.

Ре ви ди ра ни Кон цеп ту ал ни оквир за фи нан сиј ско из веш та ва ње из дат је 2018.
го ди не, али по пут Окви ра из 2010. го ди не, ни овај до ку мент није ре зул тат ко -
нач ног ре ви ди ра ња пре тход ног Окви ра. Изврше не про ме не на ла жу по тре бу
пре ис пи ти ва ња да ли са мос тал но ре ви ди ра ни Оквир пред став ља за окрет
IASB у од но су на про ме не које су из врше не у са рад њи са FASB или само про дуб љи -
ва ње за по че тог ре фор ми са ња фи нан сиј ског из веш та ва ња.

Кључ не речи: Кон цеп ту ал ни оквир за фи нан сиј ско из веш та ва ње, вред но ва ње,
при зна ва ње, пред став ља ње и об е ло да њи ва ње

Увод

Да би се смис ле но мог ло го во ри ти о про ме на ма кон цеп ту ал ног окви ра за
фи нан сиј ско из веш та ва ње не опход но је пре тход но раз уме ти шта је кон цеп ту -
ал ни оквир и шта пред став ља кон цеп ту ал ни оквир за фи нан сиј ско из веш та -
ва ње. Или, како је то го во рио Ка тон Ста рији (рођен 234. пре Хрис та)
“Rem tene, verba sequentur“, од но сно “вла дај пред ме том (о коме го во риш),
речи ће до ла зи ти саме од себе”. Међутим, још увек није дат смис лен и по тпун
одго вор на ово пи та ње (ви де ти: Dennis, 2018). Умес то тога се об ич но го во ри о
циљу кон цеп ту ал ног окви ра или о ње го вој сад ржи ни. Ми сао Мар се ла Прус та
(M. Proust) да је „сва ка за ми сао лака кад се не узме у об зир ствар ност“ адек ват -
но се може при ме ни ти и у кон тек сту дек ла ри са них ци ље ва кон цеп ту ал ног
окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње и његовој сврси.

По лаз на тач ка ре фе ра та за сно ва на је на пре ми си да се мора раз уме ти про -
шлост да би се раз уме ла са даш њост, од но сно да се са даш њост не може раз уме -
ти без раз уме ва ња про шлос ти. Због тога се у првој гла ви овог ре фе ра та из ла -
же ис то ри ја на стан ка и раз вој кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш -
та ва ње. Будући да су сви по сто јећи кон цеп ту ал ни окви ри уте ме ље ни у
FASB-овом кон цеп ту ал ном окви ру, у дру гој гла ви се ука зу је на кри ти ке сис -
тем ског ка рак те ра овог окви ра. У трећој гла ви се ела бо ри ра кон цеп ту ал ни
оквир IASC, а у че твртој кон цеп ту ал ни оквир на стао као ре зул тат за јед нич ког
про јек та FASB и IASB. На ве де но је било не опход но, јер се без тога не могу суш -
тин ски раз уме ти про ме не у но во до не том IASB-овом кон цеп ту ал ном окви ра,
које су из ло же не у петој глави.

1. Нас та нак Кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње

Кон цеп ту ал ни оквир за фи нан сиј ско из веш та ва ње на стао је као одго вор на
мно ге на па де на ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња то ком кри зе у САД шез -
де се тих го ди на два де се тог века (Gore 1992: 10), као и на све спор ни ја ра чу но -
во дстве на пи та ња о ко ји ма су Ко ми си ја за хар ти је од вред нос ти (SEC),
Амерички ра чу но во дстве ни ин сти тут, који је пре тход ник AICPA– (AIA) и
Одбор за ра чу но во дстве не про це ду ре (CAP) рас прав ља ли (Ви де ти: Zeff, 1999;
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Gore, 1992). На и ме, за та даш њу кри зу је оце ње но да је по сле ди ца: (а) на чи на
до но ше ња ра чу но во дстве них стан дар да; (б) флек си бил нос ти у могућнос ти
при ме не ра чу но во дстве них ме то да; и (ц) фи нан сиј ских пре ва ра и уло ге ре ви -
зо ра у њи хо вом от кри ва њу. (Gore, 1992, стр. 8). Услед снаж них кри ти ка по сто -
јећег сис те ма фи нан сиј ског из веш та ва ња, ро ди ле су се између оста лог и иде је
и да вла да или Ко ми си ја за хар ти је од вред нос ти (SEC) пре узму над леж ност
над до но ше њем ра чу но во дстве них стан дар да или да се осну је неко ново тело
на које би се пре на ле ове над леж нос ти (ви де ти опшир ни је у Gore, 1992). У
стра ху од гу бит ка било как ве кон тро ле над по ступ ком до но ше ња стан дар да,
AICPA је у де цем бру 1970. го ди не орга ни зо ва ла по себ ну кон фе рен ци ју на ко јој 
су раз мат ра не по је ди не могућнос ти пре ва зи ла же ња кри зе у про це су до но ше -
ња стан дар да и на ко јој је одлу че но да AICPA офор ми два ко ми те та која би раз -
мат ра ла ова пи та ња: Wheat-ов ко ми тет и Trueblood-ов ко ми тет. Wheat–ов ко -
ми тет је пре по ру чио успос тав ља ње Одбо ра за стан дар де фи нан сиј ског ра чу -
но во дства (FASB), док је дру га ис тра жи вач ка гру па из да ла Trueblood из веш -
тај, по свећен ци ље ви ма фи нан сиј ских из веш та ја, који је пред став љао и глав -
ну осно ву за кон цеп ту ал ни оквир FASB. Као ре зул тат рада ових ко ми те та, но -
во фор ми ра ни FASB је по кре нуо 1973. го ди не про је кат изградње кон цеп ту ал -
ног оквира.

Фор ми ра ње Wheat и Trueblood ко ми си је, на осно ву чи јег рада је на стао
FASB-ов кон цеп ту ал ни оквир, оце њу је се као очиг лед на стра те ги ја пре жив ља -
ва ња AICPA која није била вољ на да пре пус ти Ко ми си ји за хар ти је од вред нос ти
(SEC) или вла ди ин ге рен ци је до но ше ња ра чу но во дстве них стан дар да то ком
шез де се тих го ди на два де се тог века, а као по сле ди ца број них кри ти ка на ра чун
ква ли те та фи нан сиј ског из веш та ва ња. (Пре ма: Alexander, Le Manh-Bena,
Ramond, 2013, стр. 6)

Како на во ди Sprouse (1988), по тпред сед ник FASB-а од 1975. до 1985., FASB
је био под стак нут да раз ви је кон цеп ту ал ни оквир, пре све га због Trueblood из -
веш та ја, а за тим и због по тре бе за кон цеп ти ма на осно ву ко јих би били раз ви -
је ни шест тех нич ких про је ка та из аген де. (Исто) Кон цеп ту ал ни оквир за фи -
нан сиј ско из веш та ва ње може се по смат ра ти као ре ше ње не успе ха у до но ше -
њу стан дар да од AICPA из 1930-их. AICPA је кри ти ко ва на због одба ци ва ња
уни фор мног ра чу но во дстве ног сис те ма, што је има ло за по сле ди цу број не
опци је које су сма њи ле пер ци пи ра ни ква ли тет фи нан сиј ског из веш та ва ња.
(Исто) Не дос та так кон зис тен тних ци ље ва и при нци па от е жа вао је на ме та ње
општеп рих ват љи вих ра чу но во дстве них ре ше ња, те је због тога кон цеп ту ал -
ни оквир био пре су дан за оправ да ва ње стан дар да и њи хо ву при хват љи вост.
Hines (1989, стр. 81) на гла ша ва: “Глав ни раз лог који је FASB на вео за пред узи -
ма ње про јек та из град ње кон цеп ту ал ног окви ра био је пру жа ње ко хе рен тне
кон цеп ту ал не осно ве која би омо гућила по став ља ње те о риј ски уте ме ље них и
кон зис тен тних, а не про из вољ них и ад хоц стан дар да“. (Пре ма: Alexander, Le
Manh-Bena, Ramond, 2013, стр. 4)

Дак ле ис то ри ја нас учи да одлу ка о из град њи кон цеп ту ал ног окви ра није
нуж но била усме ре на на опе ра тив не ефек те, већ да је била пре суд на са по ли -
тич ког ста но виш та, будући да су при ват ни до но си о ци стан дар да мог ли на
овај на чин по стићи зна ча јан кон сен зус у про це су стан дар ди за ци је ра чу но во -
дства. Зап ра во, пре ма раз ним ау то ри ма, укљу чу јући Power-а (1993: 47), кон -
цеп ту ал ни оквир игра „кри тич ну уло гу у одржа ва њу про фе си о нал не моћи“ и
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по себ но је би тан за при ват ног до но си о ца стан дар да када за ин те ре со ва ни суб -
јек ти до во де у пи та ње ње гов ле ги ти ми тет (Peasnell 1982) или када се кре ди -
бил ност стан дар да фи нан сиј ског из веш та ва ња до во ди под сум њу (Solomons
1986). (Пре ма: Alexander, и др., 2013, стр. 6)

Ина че, иде ја за раз ви ја њем кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш -
та ва ње није била нова. Пот ра га за кон цеп ту ал ним окви ром по јав љу је се у аме -
рич кој ра чу но во дстве ној ли те ра ту ри још 20-их го ди на два де се тог века ра дом 
Paton-а (1922) и на кнад но Canning-а (1929). Првим ин сти ту ци о нал ним по ку -
шај из град ње кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва ње смат ра се
из ра да из веш та ја “Пре ли ми нар на из ја ва о ра чу но во дстве ним при нци пи ма
који ути чу на кор по ра тив не из веш та је“ (Tentative Statement for Accounting
Principles Affecting Corporate Reports) коју је 1936. го ди не об ја ви ла Америчка
ра чу но во дстве на асо ци ја ци ја (AAA). Од 1936. до 1966. го ди не AAA је из да ла
не ко ли ко дру гих из ја ва о ра чу но во дстве ним при нци пи ма (Hendriksen и Van
Breda, 1991.), укљу чу јући два важ на до ку мен та. Го ди не 1940, AAA је из да ла
сту ди ју коју су на пи са ли Paton и Littleton (1940), а која се може смат ра ти одго -
во ром на мо ног ра фи ју коју су на пи са ли Сан дерс и са рад ни ци у из да њу
Америчког ин сти ту та сер ти фи ко ва них јав них ра чу но вођа (AICPA) 1938. Од
зна ча ја су и ра чу но во дстве не сту ди је Moonitz-а о те ме љи ма, од но сно по сту ла -
ти ма ра чу но во дства из 1961. го ди не и сту ди је Moonitz-а и Sprouse-а о ра чу но -
во дстве ним при нци пи ма из 1962. го ди не. У по след њем из веш та ју који је AAA
из да ла 1966. го ди не, по знат као „ASOBAT“ (A Statement of Basic Accounting
Theory), по први пут је про мо ви са на (ко рис нич ка) те о ри ја ра чу но во дства
ори јен ти са на на ко рис ни ка, која је била од ве ли ког ути ца ја на пре по ру ке
Trueblood ко ми си је (AICPA 1973), док је Trueblood-ов из веш тај, по свећен ци ље -
ви ма фи нан сиј ских из веш та ја био глав на осно ва за FASB-ов кон цеп ту ал ни
оквир (Пре ма: Gore, 1992; Zeff 1999; Alexander, Le Manh-Bena, Ramond, 2013)

2. Кри ти ке FASB-овог Кон цеп ту ал ног окви ра

Мно го наде је по ло же но у иде ју из град ње кон цеп ту ал ног окви ра за фи -
нан сиј ско из веш та ва ње, те су оче ки ва ња од FASB-а за ис та била ве ли ка. Како
ис ти че Alexander са са рад ни ци ма (2013, стр.7), “сва кој ва лид ној дис цип ли ни
која има са мо пош то ва ње тре ба успос тав љен на чин раз миш ља ња”, а од кон -
цеп ту ал ног окви ра се оче ки ва ло да се то и у ра чу но во дстве ној стру ци по стиг -
не. FASB-ов кон цеп ту ал ни оквир пред став ља на јду жи, на јскуп љи и не сум њи -
во на јваж ни ји фор мал но кон сти ту и са ни ис тра жи вач ки про грам у ис то ри ји
ра чу но во дства. (Gore, 1992, стр. 1).

FASB је из вор но опи сао кон цеп ту ал ни оквир као “из град ња ко хе рен тног
сис те ма међусоб но по ве за них ци ље ва и при нци па који могу до вес ти до кон -
зис тен тних стан дар да и који опи су ју при ро ду, функ ци ју и огра ни че ња фи нан -
сиј ског ра чу но во дства и фи нан сиј ских из веш та ја “ (FASB, 1976., стр. 2). Boyle
(2010) на во ди да пра вил но и паж љи во раз ви јен кон цеп ту ал ни оквир пру жа
здра ву осно ву за из ра ду стан дар да, сма њу јући по ли ти за ци ју про це са до но ше -
ња ра чу но во дстве них стан дар да. За ис та, ро бус тан кон цеп ту ал ни оквир чини
одлу ке до но си о ца стан дар да још оправ да ни јим и сма њу је при сти сак ин те рес -
них кон сти ту и тив них учес ни ка (пар ти ци пантс) у по ступ ку до но ше ња стан -
дар да. (Пре ма: Alexander, Le Manh-Bena, Ramond, 2013, стр. 17)
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Међутим, мно ги прак ти ча ри као и број ни ис тра жи ва чи (Dopuch, Sundern
1980; Anthony, 1987; Solomons 1986; Gerboth 1987; Hines, 1989; Macve, 1997; и
др.) су про је кат из град ње кон цеп ту ал ног окви ра оце ни ли не успеш ним. Macve 
(1997) на во ди да „чес то није сас вим јас но шта људи мис ле када го во ре о кон -
цеп ту ал ном окви ру.“

Истра жи ва чи су ука за ли на не пот пу ност, не дос лед ност, круж но ре зо но ва -
ње и не опе ра тив ност окви ра, те је ко рис ност FASB-овог кон цеп ту ал ног окви -
ра већ била до ве де на у пи та ње 1980-их (Gore, 1992; Alexander, и др. 2013).
Осим тога, стан дар ди об јав ље ни пре сту па ња на сна гу окви ра нису ре ви ди ра -
ни и као так ви нису били дос лед ни, што је до ве ло и до еx-пост про бле ма окви -
ра. (Пре ма: Alexander, и др. 2013, стр.5) Међутим, чак и нови стан дар ди нису
увек били саг лас ни са до не тим кон цеп тул ним окви ром. Mozes (2003) об јаш -
ња ва како су не јас ноћа и ниво апстрак ци је FASB-овог кон цеп ту ал ног окви ра
омо гућили Ко ми си ји за хар ти је од вред нос ти да се суп рот ста ви пред ло зи ма
FASB-а по пи та њу об ра чу на опци ја за ак ци је за пос ле них 1993. го ди не. (Исто)
Како и сам Gore (1992, стр. ви), који је био за ду жен за по је кат пре ис пи ти ва ња
кри ти ка упућених аме рич ком кон цеп ту ал ном окви ру, на во ди, “на по чет ку
рада на про јек ту био сам ен ту зи јас тич ки под ржа ва лац кон цеп ту ал ног окви ра
за фи нан сиј ско из веш та ва ње, јер кон цеп ту ал ни оквир про сто тре ба да омо -
гући до но ше ње бо љих стан дар да него што су ак ту ел ни стан дар ди који су до -
но ше ни на осно ву не ко хе рен тних пра ви ла. На кра ју ис тра жи ва ња сам и даље
био уве ре ња да по сто јећи стан дар ди, као и на чин њи хо вог до но ше ња нису за -
до во ља ва јући, али сам био мање опти мис ти чан да кон цеп ту ал ни оквир може
ове про бле ме и да реши.” И даље: “На жа лост, још увек по сто ји јаз између оно га
што кон цеп ту ал ни оквир може да пру жи и оно га што се од њега оче ку је.“
(Gore, 1992, стр. ви)

Када су FASB и IASB 2004 год не за по че ли за јед нич ки про је кат ре ви зи је
кон цеп ту ал ног окви ра, кон цеп тул ни оквир је де фи ни сан као “ко хе рен тан
сис тем међусоб но по ве за них ци ље ва и при нци па који опи су ју при ро ду, функ -
ци ју и огра ни че ња фи нан сиј ског из веш та ва ња. (FASB, 2004б, п. 1) Нак над но
об јаш ње ње да је “об јец ти вес” иден ти фи ку ју “го алс” и сврхе фи нан сиј ског из -
веш та ва ња, док при нци пи пред став ља ју основ не кон цеп те фи нан сиј ског ра -
чу но во дства и из веш та ва ња“ (FASB, 2004б, стр. 1) Како се уоча ва, ово об јаш -
ње ње се теш ко може пре вес ти на српски је зик, будући да се и речи “об јец ти ве”
и “гоал”, који се по вре ме но и на ен глес ком је зи ку ко рис те као си но ни ми, на
српском пре во ди као циљ. Ово по јаш ње ње је корићено, у мало дру га чи јој вер -
зи ји, у за јед нич ком про јек ту IASB-а и FASB-а ре ви ди ра ња кон цеп ту ал них
окви ра. Како ис ти че Dennis (2018), про блем са овим об јаш ње њем је тај што је
он не пот пун и што се може про ту ма чи ти на раз ли чи те на чи не. Шта се тач но
под ра зу ме ва под “сис те мом” или “сис те мом међусоб но по ве за них ци ље ва”?
Шта су “при нци пи”? Како при нци пи могу „до вес ти до кон зис тен тних стан дар -
да“? За не ма ри ва ње ис пи ти ва ња ових тер ми на у на став ку још је је дан до каз за -
не ма ри ва ња „кон цеп ту ал них раз мат ра ња“ од стра не чла но ва одбо ра који су
ко нстру и са ли кон цеп ту ал ни оквир. (Den nis, 2018)

Како ар гу мен то ва но из но си Dennis (2018), упркос више од чет рде сет го -
ди на ис тра жи ва ња раз во ја кон цеп ту ал ног окви ра за фи нан сиј ско из веш та ва -
ње, до дана да наш њег није адек ват но одго во ре но на пи та ње „Шта је кон цеп -
ту ал ни оквир?“ Dennis (2018) ис ти че да не по сто ји саг лас ност око раз уме ва ња 
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иде је кон цеп ту ал ног окви ра и при ро де из ја ва које су укљу че не, будући да је
не до вољ на паж ња по свећена иде ји или кон цеп ту кон цеп ту ал ног окви ра и
иде ји из чега се он сас то ји. Про пуш те но је да се ис пи та при ро да кон цеп ту ал -
ног окви ра и из ра за који се у њему ко рис те за ње го во опи си ва ње. (Исто) Део
про бле ма је у томе што по сто ји не а дек ват но „кон цеп ту ал но ис пи ти ва ње“ из -
ра за „кон цеп ту ал ни оквир“ и тер ми на које се ко рис те за опи си ва ње кон цеп ту -
ал ног окви ра. (Исто) Ре зул тат тога је да они који ко нстру и шу кон цеп ту ал не
окви ре нису вођени јас ним кон цеп том кон цеп ту ал ног окви ра, док је раз мат -
ра ње кон цеп ту ал них окви ра под ри ве но раз ли ка ма у раз уме ва њу шта они у
ства ри јесу. (Исто) Dennis (2018) за кљу чу је да “сас тав ља чи кон цеп ту ал них
окви ра још уви јек не по зна ју мес то које су то ли ко дуго по ку ша ва ли на се ли ти”, 
и да “што се више ства ри ме ња ју, то је ствар више иста.” Има јући у виду да су
FASB-ов оквир ими ти ра ле и дру ге про фе си о нал не асо ци ја ци је ра чу но вођа
које су за по че ле про је кат до но ше ња кон цеп ту ал ног окви ра, ова кри ти ка
Dennis-а се од но си на све по сто јеће кон цеп ту ал не окви ре укљу чу јући и Кон -
цеп ту ал ни оквир IASB из 2018. године.

Уве ре ње да кон цеп ту ал ни оквир јес те све оно што по је ди ни ау то ри пре -
тен ду ју да буде не спа де у раз умна уве ре ња. Опи си ва ње како се на осно ву ци -
ље ва из веш та ва ња де фи ни шу ква ли та тив не ка рак тер си ти ке које ин фор ма -
ци је тре ба да ис пу не, те да се на осно ву тога де фи ни шу кри те ри ју ми за при -
зна ва ње, а за тим вред но ва ње и на јзад на чин пре зен то ва ња тих ин фор ма ци ја
у фи нан сиј ским из веш та ји ма се ис пос тав ља про бле ма тич ним чим се мало
дуб ље “за гре бе”. Уос та лом, и у са мом кон цеп ту ал ном окви ру се ис ти че да
стан дар ди које до но си Одбор не мо ра ју бити за сно ва не на кон цеп ту ал ном
окви ру. Како на во ди Christensen (2010а), ра чу но во дство би тре ба ло да по све -
ти више паж ње греш ка ма, јер греш ке су кључ не за пре ис пи ти ва ње уве ре ња.
Овај Christensen-ов на вод се од но си на сва уве ре ња, укљу чу јући и уве ре ња шта 
кон цеп ту ал ни оквир пред став ља. Како на во де Norreklit и са рад ни ци, је зик на -
уке је усме рен на опи си ва ње и овла да ва ње по ја ва ма, а ка рак те ри шу га
расуђива ње и пре циз ност у опи си ва њу по ја ва и од но са, а са вес ни ис тра жи ва -
чи ни ка ко не би сме ли при ме њи ва ти кри те ри ју ме за саз на њем уко ре ње не у
вери, која је флек си бил на и одво је на од саме по ја ве која је пред мет ис пи ти ва -
ња. (Norreklit, и др. 2012, стр. 492. Пре ма: Пав ло вић, 2015) Како ће се при ка за -
ти у на став ку, од но си међу ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма не да нису јас -
но опи са ни, већ чес то нису уопште ни описани.

3. Изград ња и кри ти ке IASC-овог Кон цеп ту ал ног окви ра

 IASC-ов кон цеп ту ал ни оквир је на стао под ин сти ту ци о нал ним при стис -
ци ма, будући да је то ком 1980-их пи та ње кон цеп ту ал ног окви ра по ста ло
глав но пи та ње у ра чу но во дстве ној за јед ни ци, а без експли цит ног кон цеп ту -
ал ног окви ра, IASC би било јако теш ко да кре и ра стан дар де који би били при -
хва љи ви ра чу но во дстве ној за јед ни ци. (Пре ма: Alexander, и др. 2013, стр. 6)
Ина че, IASC је до нео први стан дард 1974. го ди не (IAS 1), док је одлу ку о раз ви -
ја њу кон цеп ту ал ног окви ра до нео тек у но вем бру 1986. го ди не. У про це су до -
но ше ња стан дар да у пе ри о ду који је пре тхо дио до но ше њу кон цеп ту ал ног
окви ра, IASC је углав ном по ку ша вао да хар мо ни зу је по сто јеће на ци о нал не
стан дар де који су раз ви је ни на раз ли чи тим кон цеп ци ја ма ци ље ва фи нан сиј -
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ских из веш та ја. (Исто) Дак ле, одсус тво уни вер зал но при хваћених ци ље ва фи -
нан сиј ског из веш та ва ња није била пре пре ка за до но ше ње стандарда.

Зву ча ло би ло гич но по ста ви ти пи та ње: Заш то IASC-ов про је кат из град ње
кон цеп ту ал ног окви ра није за сно ван на ујед на ча ва њу кон цеп ту ал них окви ра
про фе си о нал них ра чу но во дстве них асо ци ја ци ја чла ни ца IASC? Одго вор на
ово пи та ње је врло про ст, и гла си: Зато што је у том тре нут ку је ди ни кон цеп ту -
ал ни оквир који је по сто јао на све ту био FASB-ов оквир. С тога и не чуди што је
IASC-ов кон цеп ту ал ни оквир грађен под снаж ним ути ца јем FASB-овог кон -
цеп ту ал ног окви ра. Ина че, про јек ти кон цеп ту ал ног окви ра су ис тов ре ме но
пред узе ти у три држа ве са ан гло-сак сон ском ра чу но во дстве ном тра ди ци јом
(Аустралија, Ка на да и Ве ли ка Бри та ни ја), док се суп рот но томе, кон цеп ту ал -
ни окви ри фор мал но не ко рис те за утврђива ње стан дар да у ев роп ско-кон ти -
нен тал ним државама.

IASC-ов оквир је усво јен 1989. го ди не, дак ле 16 го ди на на кон што је то учи -
нио FASB. Alexander и са рад ни ци (2013, стр.6) на во де да је IASC-ов кон цеп ту -
ал ни оквир про и за шао из FASB-овог кон цеп ту ал ног окви ра, те да су ве о ма
слич ни, ако суш тин ски нису чак и сас вим исти. Међутим, слич ношћу ова два
окви ра не тре ба за сни ва ти само на чи ње ни ци да је FASB-ов оквир био (је ди но
по сто јећи) мо дел за сас тав ља ње IASC окви ра, већ и на чи ње ни ци да је и сам
IASC био под снаж ном до ми на ци јом ан гло сак сон ске праксе.

Ипак, одређене раз ли ке између ова два окви ра су биле при сут не као ре -
зул тат на сто ја ња раз ли чи тих ра чу но во дстве них тра ди ци ја да сво ја гле диш та
и ра чу но во дстве ну прак су ин кор по ри ра ју у кон цеп тул ни оквир. Како на во де
Camfferman и Zeff (2007, стр. 261), не желећи да се ство ри ути сак да је пре ви ше
под ути ца јем аме рич ког кон цеп ту ал ног окви ра, одбор за ду жен за про је кат
из град ње кон цеп ту ал ног окви ра, укљу чио је и еле мен те који по ти чу из раз ли -
чи тих ра чу но во дстве них тра ди ци ја, по пут “ис ти ни тог и фер при ка за” или
увођење “stewardship” у ци ље ве из веш та ва ња. (Пре ма: Alexander, и др., 2013,
стр.6) Ко ли ко су ове раз ли ке има ле и суш тин ског зна ча ја на про цес до но ше ња 
стан дар да је дру го питање.

4. Изград ња и кри ти ке Кон цеп ту ал ног окви ра про и заш лог 
из про јек та усаг ла ша ва ња кон цеп ту ал ног окви ра IASB и FASB

Сна жан раз вој свет ског фи нан сиј ског тржиш та и по ја ва, пре све га но вих
фи нан сиј ских инстру ме на та ин те зи ви ра ли су већ дуже вре ме на при сут не
при тис ке круп ног ка пи та ла за међуна род ном “хар мо ни за ци јом” ра чу но во -
дстве не ре гу ла ти ве. У ан гло сак сон ској ра чу но во дстве ној ли те ра ту ри се про -
цес ујед на ча ва ња ре гу ла ти ве чес то озна ча ва по јмом “хар мо ни за ци ја”.
Међутим, ве ли ко је пи та ње да ли тер мин “хар мо ни за ци ја” за ис та одра жа ва
по ја ву о ко јој је овде реч. Тер мин хар мо ни за ци ја је фи ло зоф ски тер мин ко јим
се озна ча ва склад, је ди нство, сраз мер ни од нос де ло ва који су сас тав ни део це -
ли не, а у у пси хо лош ком смис лу под ра зу ме ва склад ност ин те рак ци је између
раз ли чи тих чи ни ла ца који учес тву ју у раз во ју по је дин ца, де ло ва њу гру пе или
ре цип ро ци те та у од но си ма по је дин ца, гру пе и за јед ни це. Овај тер мин пре узет
је и у му зи ци и ли ков ној умет нос ти, док ње го ва упот ре ба у еко но ми ји увек
усме ре на на из а зи ва ње по зи тив них осећања. Исто ри ја нас међутим учи да
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када је реч о еко ном ским ин те ре си ма, тер мин “ујед на ча ва ње” да ле ко пре циз -
ни је одра жа ва суш ти ну про це са од термина “хармонизовање”.

Спо ра зу мом IASB и FASB у Нор wалк-у 2002. го ди не, фор мал но је за по чет и
про цес ујед на ча ва ња стан дар да које из да ју ова два одбо ра. Будући да се кон -
цеп ту ал ни оквир за фи нан сиј ско из веш та ва ње саг ле да ва као оквир за уоб ли -
ча ва ње будућих стан дар да и ре ви зи ју по сто јећих, при род но се про је кат ујед -
на ча ва ња кон цеп ту ал них окви ра на мет нуо као за да так од прво раз ред ног
зна ча ја. Про је кат ре ви зи је и кон вер ген ци је за по чет је 2004 го ди не, а IASB и
FASB су одлу чи ли да про је кат под е ле на осам фаза (фазе од А до Х), при чему је
сва ка фаза под ра зу ме ва ла раз ли чи те де ло ве кон цеп ту ал ног окви ра. За јед -
нич ки про је кат из град ње кон цеп ту ал ног окви ра FASB и IASB мо ти ви сан је ис -
пу ње њу за хте ва ин вес ти то ра о упо ре ди вос ти фи нан сиј ских ин фор ма ци ја ши -
ром све та. На и ме, те о риј ски по смат ра но, усаг ла ше ни кон цеп ту ал ни окви ри
би тре ба ли да има ју за по сле ди цу и до но ше ње стан дар да који би на ис тим
осно ва ма тре ти ра ли исте транс акције, а то зна чи да би фи нан сиј ске ин фор ма -
ци је сад ржа не у фи нан сиј ских из веш та ји ма ком па ни ја које из веш та је сас тав -
ља ју на осно ву МСФИ и GAAP биле упоредиве.

Међутим, про је кат ре ви зи је кон цеп ту ал ног окви ра об устав љен је 2010.
го ди не. Про ме на при ори те та и спор на пре дак има ли су за по сле ди цу на пуш -
та ње овог про јек та тек на кон дов ршет ка Фазе А прво бит ног за јед нич ког про -
јек та, и што су у сеп тем бру 2010. го ди не у по сто јећи Оквир уве де на по глав ља
1 и 3. Фаза Д која је об ухва та ла об јав љи ва ње до ку мен та за дис ку си ју (dis cuss -
ion paper) и на црт за об ја ву (exposure draft) ни ка да није фи на ли зи ра на. Одбо ри 
су о фа за ма Б и Ц рас прав ља ли при лич но опсеж но, али ни је дан до ку мент за
раз мат ра ње није из дат, док рад од Е до Х фазе углав ном није ни от по чет.

Дак ле Кон цеп ту ал ни оквир за фи нан сиј ско из веш та ва ње који је за ме нио
Оквир за при пре му и пред став ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, није био ре зул -
тат крај њег ујед на ча ва ња кон цеп ту ал них окви ра, већ ре зул тат укљу чи ва ња
два по глав ља као ре зул тат дов ршет ка прве фазе про јек та ре ви зи је кон цеп ту -
ал ног оквира.

Кон цеп ту ал ни оквир из 2010. го ди не сад ржи не ко ли ко важ них из ме на у
од но су на Кон цеп ту ал ни оквир из 1989. го ди не. На и ме, из врше но је су жа ва ње
циља фи нан сиј ског из веш та ва ња на ко рис ност ин фор ма ци је за одлу чи ва ње,
изо став ље но је “stewardship” као за се бан циљ из веш та ва ња, за ме ње на је “по -
узда ност” са “ве ро дос тој ним пред став ља њем” и одус та ло се од “опрез нос ти”
за коју је оце ње но да је у су ко бу са не утрал ношћу (Barker, 2015). (Пре ма:
Pelger, 2019) Ре ви ди ран кон цеп ту ал ни оквир из 2010. одра жа ва ори јен та ци ју
одбо ра пре ма ра чу но во дству фер вред нос ти (Whittington, 2008), те се ис ти че
да су про ме не и врше не у сврху под сти ца ња при ме не фер вред нос ти као по -
жељ ни је осно ве вред но ва ња у од но су на ис то риј ски тро шак. (Barth, 2014;
O’Brien, 2009; Power, 2010). (Пре ма: Pelger, 2019, стр. 4) У том кон тек сту тре ба
раз уме ти и ели ми ни са ње “по узда ност” из Кон цеп ту ал ног оквира.

Испос тав ља се да су еле мен ти који по ти чу из ев роп ско кон ти нен тал не ра -
чу но во дстве не тра ди ци је, а који су ин кор по ри ра ни у кон цеп ту ал ни оквир
IASC из 1989. “како се не би ство рио ути сак да је IASC пре ви ше под ути ца јем
FASB” (Camfferman, Zeff, 2007, пре ма: Pelger) изо став ље ни у кон цеп ту ал ном
окви ру који је ре зул тат за јед нич ког рада IASB и FASB. Сто га и не из е нађује на -
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вод Pelger-а (2019, стр. 4), да се раду FASB и IASB ис по љио до ми нан тан ути цај
ан гло сак сон ске прак се, на во дећи на ро чи то сна жан (и до ми нан тан) по ло жај
чла но ва FASB и IASB из САД-а који су били у ста њу да на мет ну сво је по зи ци је
упркос ши ро ком про тив ље њу кон сти ту и тив них пар ти ци па на та, па и по јед -
них чланова IASB.

Не ус пех про јек та усаг ла ша ва ња FASB и IASB у вези кон цеп ту ал ног окви ра, 
от ва ра ста ро пи та ње да ли је могуће има ти исти ра чу но во дстве ни сис тем у
друш тви ма са раз ли чи тим прав ним и фи нан сиј ским сис те ми ма, при чему се
по себ но апос тро фи ра ју раз ли ке међу држа ва ма у смис лу раз ви је нос ти еко -
ном ског и фи нан сиј ског сис те ма. (Ви де ти опшир ни је у: Elkhashen, Ntimb,
2018) Или мало дру га чи је фор му ли са но пи та ње: Да ли је у усло ви ма раз ли чи -
тих фи нан сиј ских и еко ном ских сис те ма могуће усво ји ти уни фор мни кон цеп -
ту ал ни оквир који неће бити кри ти ко ван због ви со ког ни воа апстрак ци је, не -
пре циз нос ти и број них до пуш те них ал тер на ти ва? Јер та кав оквир не може ис -
пу ни ти крај њи циљ окви ра, од но сно та кав оквир не би до вео до јед но об раз -
них фи нан сиј ских из веш та ја ен ти те та који при ме њу ју GAAP и МСФИ, од но сно
не би имао за по сле ди цу упо ре ди ве фи нан сиј ске ин фор ма ци је сад ржа не у
овим из веш та ји ма. Ово, на рав но под усло вом да су стан дар ди који се до но се у
саг лас ју са кон цеп ту ал ним окви ри ма, што пре ма са мом кон цеп ту ал ном окви -
ру не мора да буде увек случај.

5. Нови Кон цеп ту ал ни оквир 
за фи нан сиј ско из веш та ва ње

То ком са ве то ва ња о аген ди за 2011. го ди ну, мно ги учес ни ци су смат ра ли
по треб ним да IASB по но во ак ти ви ра и фи на ли зу је про је кат кон цеп ту ал ног
окви ра. Ве ли ки број от во ре них кон цеп ту ал них пи та ња која су се јав ља ла у
текућим про јек ти ма, пред став ља ла су глав ни по кре тач за при сти сак на IASB
да дов рши за по че ти по сао ре ви ди ра ња кон цеп тул ног окви ра. Као ре зул тат
тога, IASB је зва нич но по но во уврстио овај про је кат у сво ју аген ду 2012. го ди -
не. Међутим, овај пут је овај про је кат де фи ни сан само као IASB-ов про је кат.
На и ме, када је у мају 2012. го ди не про је кат о ре ви зи ји кон цеп ту ал ног окви ра
по но во став љен на днев ни ред, IASB је одлу чио да на ста ви про је кат без
FASB-а, као по сле ди ца по теш коћа које су два одбо ра има ла у раду на фази А
про јек та, до ми нан тног по ло жа ја чла но ва FASB и IASB из САД и за не ма ри ва њу
ста во ва кон сти ту и та тив них учес ни ка и чла но ва IASB који нису из ан гло-сак -
сон ског сис те ма, те све већим по теш коћама у ре а ли за ци ји кон вер ген ци је.
(Ви де ти опшир ни је у: Pelger, 2019, стр. 4)

У до ку мен ту за дис ку си ју (Discussion Paper) из 2013 го ди не уопште није
било пред виђено да се по но во раз мат ра ју ци ље ви фи нан сиј ског из веш та ва ња 
и ква ли та тив не ка рак те рис ти ке које ин фор ма ци је тре ба да за до во ље. Ре ви -
ди ра њем ква ли та тив них ка рак те рис ти ка би се ану ли рао и ви ше го диш њи рад 
на ујед на ча ва њу окви ра по овом пи та њу са FASB. Ре ви зи ја је међутим усле ди -
ла услед при сти са ка кон сти ту и тив них учес ни ка који су оче ки ва ли да се из -
врше про ме не, тако да је до ку мент за дис ку си ју из 2015. го ди не су ге ри сао оче -
ки ва не из ме не. (Пре ма: Pelger, 2019, стр. 4)

Осим што је одлу че но да се про је кат ре ви ди ра ња на ста ви без FASB, одус -
та ло се и од суш тин ске ре ви зи је кон цеп ту ал ног окви ра. У но вом про јек ту
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став љен је фо кус само на оне теме које још нису биле по кри ве не (као што је на
при мер пи та ње пре зен та ци је и об е ло да њи ва ња) и на оне где су се ис по љи ле
очиг лед не сла бос ти које је било по треб но ре ша ва ти. Пре ма томе, ре ви ди ра ни
кон цеп ту ал ни оквир не пред став ља зна чај ну про ме ну кон цеп ту ла ног окви ра
како је то било за миш ље но када је про је кат ње го вог ре ви ди ра ња први пут по -
кре нут 2004. године.

Као први ко рак, у јулу 2013. го ди не об јав љен је до ку мент за дис ку си ју (DP -
Discussion Paper) ко јим су об ухваћени сви ас пек ти про јек та кон цеп ту ал ног
окви ра, на кон чега је у мају 2015. го ди не об јав љен све о бух ва тан на црт за об ја -
ву (ED - Exposure Draft)

Дана 29. мар та 2018. го ди не, IASB је об ја вио ре ви ди ра ни кон цеп ту ал ни
оквир за фи нан сиј ско из веш та ва ње ко јим је за ме ње на пре тход на вер зи ја из -
да та 2010. го ди не, али по пут Окви ра из 2010. го ди не, ни овај до ку мент није ре -
зул тат ко нач ног ре ви ди ра ња пре тход ног Окви ра. IASB је по чео да при ме њу је
ре ви ди ра ни кон цеп ту ал ни оквир одмах по об јав љи ва њу. Да би по мо гао ком -
па ни ја ма у тран зи ци ји, IASB је из дао по се бан пра тећи до ку мент: Изме не и до -
пу не ре фе рен ци на Кон цеп ту ал ни оквир који се од но се на МСФИ стан дар де
(Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards). Ови
аман дма ни се од но се на МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 6, МСФИ 14, МРС 1, МРС 8, МРС
34, МРС 37, МРС 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 и СИЦ-32. Амандмани
који се од но се на ажу ри ра ње (по је ди ни аман да ма ни само ука зу ју на вер зи ју
окви ра на коју се по зи ва ју или ука зу ју на де фи ни ци је у стан дар ди ма које нису
усклађене са но вим де фи ни ци ја ма раз ви је ним у ре ви ди ра ном кон цеп ту ал -
ном окви ру), сту па ју на сна гу за из веш тај не (го диш ње) пе ри о де који по чи њу
од 1. ја ну а ра 2020. го ди не или након тога.

Ци ље ви ре ви ди ра ња кон цеп ту ал ног окви ра су били ажу ри ра ње и по јаш -
ња ва ње пре тход ног кон цеп ту ал ног окви ра (нпр. да ва ње више смер ни ца о
при сту пу суш ти не из над фор ме, не си гур нос ти про це не и дру гим став ка ма).
Уз то, по но во су уве де ни неки по јмо ви, укљу чу јући “stewardship” и “опрез -
ност” (у по глав љу о ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма). До да та су и два нова
по глав ља: (1) Фи нан сиј ски из веш та ји и из веш тај ни (ен ти те ти) суб јек ти (Ово
по глав ље ре зи ми ра и одређује циљ фи нан сиј ских из веш та ја и нуди опис из -
веш тај них (ен ти те та) суб је ка та; (2) Пре зен та ци ја и об е ло да њи ва ње (Ово по -
глав ље кон цеп ту ал но де фи ни ше које ин фор ма ци је тре ба да буду укљу че не у
фи нан сиј ске из веш та је, како би тре ба ле и како би тре ба ле да буду пре зен то -
ва не и обелодањене.

5.1 Увођење “stewardship” у окви ру по нов ног раз мат ра ња циља 
фи нан сиј ског из веш та ва ња

“Кон цеп ту ал ни оквир IASC из 1989. (IASC, 1989) и кон цеп ту ал ни оквир
FASB из 1978. (FASB, 1978), кон цеп ту ал ни оквир IASB из 2010. (IASB, 2010) и
IASB CF ED из 2015. го ди не уте ме ље ни су на иде ји да је глав ни циљ фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, пру жа ње ин фор ма ци ја које су ко рис не ин вес ти то ри ма при 
до но ше њу одлу ка о ула га њу ре сур са у ен ти тет или одлу ка о ку по ви ни, држа -
њу или про да ји фи нан сиј ских инстру ме на та на се кун дар ним тржиш ти ма
(IASB, 2015а, стр. 1.2, 1.3). Прет пос тав ка је да сви ин вес ти то ри до но се те одлу -
ке на осно ву про це не вре ме на, ри зи ка и из но са будућих нов ча них то ко ва за
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које оче ку ју да ће оства ри ти у об ли ку нов ча них ди ви ден ди или у об ли ку
оства ре них или оства ри вих ка пи тал них до би та ка, или њи хо вом ком би на ци -
јом (IASB, 2010, ОБ3; IASB, 2015а, стр. 1.3).” (Van Mourik, Asami, 2018, стр. 1) По -
је ди ни ис тра жи ва чи на гла ша ва ју да би IASB тре бао паж љи ви је да раз мот ри
по тре бе ин вес ти то ра по пи та њу ин фор ма ци ја, а на ро чи то по пи та њу ин фор -
ма ци ја о по слов ном мо де лу ком па ни је. (Ви де ти опшир ни је у: Barker, Teiheira,
2018). Међутим, под при тис ком струч не јав нос ти, у но вом Кон цеп ту ал ном
окви ру, став љен је на гла сак на “stewardship” аспект.

Одав но је уста нов ље на про бле ма тич ност пре во да по је ди них ен глес ких
тер ми на. Ово и не чуди када се зна да по је ди ни ен глес ки тер ми ни нису де фи -
ни са ни при чему им се при да ју број ни раз ли чи ти се ман тич ки сад ржа ји. Ти пи -
чан при мер за на ве де но пред став ља реч “control”, те скод но томе и ко ва ни ца
“management control” (ви де ти опшир ни је у: Luneski, 1964; Bredmar, 2010). Реч
“stewardship” такође спа де у кор пус тер ми на које је теш ко пре вес ти. По теш -
коће пре вођења овог из ра за на вео је и сам IASB, об аз ло жив ши између оста лог
и тиме по тре бу за ње го вим изо став ља њем из Окви ра. (CF2010. BC1.28)
Инфор ма ци је о “stewardship” на јши ре под ра зу ме ва ју ин фор ма ци је о ру ко -
вођењу и управ ља њу ре сур си ма ен ти те та, од но сно “ин фор ма ци је о томе ко -
ли ко су ефи кас но и ефек тив но ру ко во дство и управ ни одбор ен ти те та врши -
ли сво ја овлашћења и за ду же ња у вези са ко ришћењем ре сур са ен ти те та
(CLJ4)”, или “ре зул та ти вођења по сло ва ру ко во дства, или одго вор ност ру ко -
во дства у по гле ду ре сур са који су му по ве ре ни” (CF1989.14.). Али ен глес ки
тер мин “stewardship” се овим опи сом не исцрпљу је. Из праг ма тич них раз ло га
ће се у да љем тек сту ко рис ти ти из вор ни ен глес ки термин.

IASC је у Кон цеп ту ал ном окви ру (1989) као циљ фи нан сиј ских из веш та ја,
уз за хтев да се при ка жу ин фор ма ци је о фи нан сиј ском по ло жа ју, пер фор ман са -
ма и про ме на ма у фи нан сиј ском по ло жа ју ен ти те та, угра дио и “stewardship”.
Међутим, у на ред ном кон цеп ту ал ном окви ру (2010) на ста лом усаг ла ша ва -
њем IASB и FASB, ко рис ност ин фор ма ци је за одлу чи ва ње, с је ди ним фо ку сом
на одлу чи ва ње у вези са вред но ва њем на ве ден је као је ди ни циљ фи нан сиј -
ског из веш та ва ња (CF2010.ОБ2). Како при мећују Erb и Pelger (2015, стр.13),
пре ма миш ље њу IASB и FASB-а на ве де ни циљ укљу чу је у себе и “stewardship”.
Ре че но је да је “stewardship” ау то мат ски об ухваћен так вим ци љем, без по тре -
бе да се по себ но на во ди (CF2010. BC1.26). У окви ру је спо ме ну то да су за фор -
ми ра ње про це не будућег нов ча ног тока по треб не ин фор ма ци је о томе „ко ли -
ко су ефи кас но и ефек тив но ру ко во дство и управ ни одбор суб јек та врши ли
сво је одго вор нос ти за ко ришћење ре сур са ен ти те та“(CF2010.ОБ4). Иако ово
об ухва та по јам “stewardship”, одлу че но је да се не ко рис ти тер мин “steward -
ship”, јер би било по теш коћа у ње го вом пре вођењу. (CF2010. BC1.28).

Искљу чи ва ње “stewardship” из ци ље ва фи нан сиј ског из веш та ва ња про -
праћено је међутим зна чај ним про тив ље њем пре све га IASB-овим кон сти ту -
тив них учес ни ка, и то пре све га из ев роп ских држа ва (Cordery, Sinclair, 2016;
Pelger, 2016) У но вом кон цеп ту ал ном окви ру је “stewardship” враћен упра во
као по сле ди ца при стис ка кон сти ту тив них учес ни ка, иако ини ци јал но IASB
није на ме ра вао да мења по глав ље о циљу из веш та ва ња, при чему је од по себ -
ног зна ча ја било и окон ча ње про це са кон вер ген ци је ци ље ва из веш та ва ња са
FASB-ом. (Pelger, 2019, стр. 5) Међутим, иако су по сто ја ли вид љи ви на по ри да
се укљу чи “stewardship” као за се бан циљ фи нан сиј ског из веш та ва ња, IASB је
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остао на ста но виш ту да “stewardship” не тре ба да буде за се бан циљ, као што је
то био слу чај у CF 1989. го ди не, об раз ло жив ши да „про це на “stewardship” није
циљ сам по себи, већ пред став ља по тре бан ин пут за до но ше ње одлу ка о рас по -
де ли ре сур са“. Како ис ти че Pelger (2019, стр. 6), овај став IASB није ни чим по -
ткреп љен, док “нас ис то ри ја ра чу но во дства учи да је до би ја ње ин фор ма ци је о
управ ља њу ени те том (stewardship) основ на мо ти ва ци ја за вођење књи го во -
дства и из веш та ва ње, чак шта ви ше, иг но ри са ње за себ не бри ге о “stewardship” 
у суп рот нос ти је са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња који су у више на вра та до ве ли у
пи та ње став да су ин фор ма ци је које су ин вес ти то ри ма по треб не за до но ше ње
одлу ка на тржиш ти ма ка пи та ла исте ин фор ма ци је као и за одлу чи ва ње по пи -
та њи ма управљања (stew ard ship).”

У првом по глав љу но во до не тог Кон цеп ту ал ног окви ра (2018) у коме се
рас прав ља о циљу фи нан сиј ског из веш та ва ња, IASB по нав ља да је пру жа ње
ин фор ма ци ја ко рис них за до но ше ње одлу ка о снаб де ва њу ен ти те та ре сур си -
ма је ди ни циљ МСФИ (CF2018.1.2). Сто га, циљ углав ном оста је не про ме њен у
од но су на CF2010. Међутим, IASB до нек ле про ши ру је сво је раз уме ва ње одлу ке 
о снаб де ва њу ре сур си ма, јер то сада не укљу чу је само одлу ке о ку по ви ни, про -
да ји и држа њу фи нан сиј ских инстру ме на та и одлу ке о одоб ра ва њу или на пла -
ти кре ди та, већ се од но се и на „оства ри ва ње пра ва гла са или дру чи јег ути ца ја
који ути чу на по ступ ке ме наџ мен та у вези упот ре бе еко ном ских ре сур са ен ти -
те та “(CF2018.1.2 (ц)). Так ве одлу ке, које би се мог ле на зва ти одлу ке које се
тичу ру ко вођења и управ ља ња (stewardship decisions), об ухва та ју одлу ке о
над окна ди ме наџ мен ту, њи хо вом по нов ном име но ва њу или за ме ни, а које су
по себ но ре ле ван тне за тре нут не влас ни ке ен ти те та (CF2018.BC1.36). (Pelger,
2019, стр. 5)

У сво јој даљ њој рас пра ви о циљу из веш та ва ња у Кон цеп ту ал ни оквир
2018, IASB из ри чи то ко рис ти тер мин „stewardship“ (CF 2018.1.3). Истак ну то је
да су по ред про це не будућих нов ча них то ко ва, оце не о управ ља њу и ру ко -
вођењу кључ не за фор ми ра ње оче ки ва ња о при но су (CF2018.1.3). Ово је про -
ме на у у од но су на Кон цеп ту ал ни оквир из 2010. где је за ин фор ма ци је о
управ ља њу и ру ко вођењу ре че но да су ре ле ван тне за фор ми ра ње про це не
будућих нов ча них то ко ва (CF2010.ОБ4), док су две врсте про це на сада по став -
ље не на јед нак ниво. „Тај до дат ни зна чај [stewardship] доп ри но си ис ти ца њу
одго вор нос ти ме наџ мен та пре ма ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја за
еко ном ске ре сур се који су им по ве ре ни“(CF2018.BC1.34). (Pelger, 2019, стр. 5)

IASB је дак ле у но вом Окви ру став љен већи на гла сак на ас пект ру ко -
вођења и управ ља ња ре сур си ма ен ти те та (stewardship) као део до но ше ња
одлу ке о ко рис нос ти ин фор ма ци је. Међутим, сас вим је дру га ствар, ко ли ко ће
се враћање “stewardship” у Кон цеп ту ал ни оквир ре ал но и одра зи ти на фи нан -
сиј ско из веш та ва ње. По во дом тога, члан одбо ра IASB-а (Pelger, 2016, стр. 65)
по ста вио је пи та ње: „Као члан IASB, ако по ста вим “stewardship” дру га чи јим од
вред но ва ња, на који на чин бих до нео дру га чи ју одлу ку у до но ше њу стан дар -
да?“ Како ис ти че Pelger (2019, стр. 14), иако су на прав ље ни неки кон цеп ту ал -
ни по ку ша ји да се про нађу при ме ри где би “stewardship” чи нио раз ли ку (нпр.
EFRAG, 2013б; Lennard, 2007; Vagenhofer, 2014), још увек није било пуно одго -
во ра на ово пи та ње. (Pelger, 2019, стр.14) Међутим, Cordery и Sinclair (2016)
де мо нстра и ра ју да “stewardship” и вред но ва ње пред став ља ју два циља која
има ју раз ли чи те те о риј ске осно ве, те да сход но с тим по тен ци јал ни ко рис ни -
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ци има ју раз ли чи те по тре бе, што би по вре ме но тре ба ло да има за по сле ди цу
раз ли чи то пред став ља ње и вред но ва ње.

Те о риј ски, на гла ша ва ње “stewardship” као део до но ше ња одлу ке о ко рис -
нос ти ин фор ма ци је, тре ба да има за по сле ди цу и про ме не ква ли та тив них ка -
рак те рис ти ка и про ме не у до ме ну при зна ва ња и вред но ва ња а по себ но раз -
врста ва ња по зи ци ја у из веш та ју о пер фор ман са ма. Whittington (2008а, стр.
159), на во ди да су из “stewardship” пер спек ти ве по сто јећи ак ци о на ри при мар -
ни ко рис ни ци фи нан сиј ских из веш та ја. (Пре ма: Pelger, 2019, стр. 9) Међутим.
како на во де Van Mourik и Katsuo Asami (2018, стр. 171) ово веће ис ти ца ње
“stewardship” које је из врше но под при стис ком јав нос ти је само дек ла ра тив -
но, јер нема ути ца ја на фи нан сиј ско ра чу но во дство и из веш та ва ње. У ана ли зи
но во до не тог Кон цеп ту ал ног окви ра, Pelger (2019) такође ис ти че да повећана
важ ност која се даје “stewardship” нема зна чај ни је ефек те на по глав ља у ко ји -
ма се раз мат ра ју ква ли та тив не ка рак те рис ти ке које ин фор ма ци је тре ба да ис -
пу не, при зна ва ње, вред но ва ње и пре зен то ва ње, те на осно ву тога за кљу чу је
да је по ме ну то на гла ша ва ње без зна чај ни јег ути ца ја на стан дар де који ће се
до но си ти. (Pelger, 2019, стр.14) Међутим, тре ба има ти у виду и ту ма че ње IASB
пре ма ко јем је “stewardship” био укљу чен и у Оквир из 2010, иако не у фор ми
за себ ног циља. Не дос та так кон крет них по сле ди ца је у скла ду са ду го го диш -
њим рас пра ва ма о томе шта би се мог ло про ме ни ти ако би се “stewardship” до -
де лио ста тус за себ ног циља. (Pelger, 2019, стр.14)

Има јући у виду да је ис кљу чи ва ње “stewardship” из ци ље ва фи нан сиј ског
из веш та ва ња про праћено зна чај ним про тив ље њем кон сти ту тив них учес ни -
ка, те да је у нови Кон цеп ту ал ни оквир враћен као по сле ди цу њи хо вог при тис -
ка, оста је не јас но, шта су кон сти ту и тив ни учес ни ци до би ли на гла ша ва њем
“stewardship” у но вом Окви ру. Јер чини се очиг лед ним да на ве де но неће ути -
ца ти на IASB при ли ком до но ше ња стан дар да, нити то може да има ути ца ја на
ра чу но вође при ли ком сас тав ља ња фи нан сиј ских из веш та ја.

5.2. Но ви не у ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма 
ко рис них ин фор ма ци ја

За раз ли ку од пре тход ног Кон цеп ту ал ног окви ра у ко јем су ква ли та тив не
ка рак те рис ти ке ко рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја сад ржа не у трећем по -
глав љу, у но во до не том Кон цеп ту ал ном окви ру, ква ли та тив не ка рак те рис ти -
ке ко рис них фи нан сиј ских ин фор ма ци ја сад ржа не су у дру гом по глав љу. Ово
је дру го од два по глав ља која су фи на ли зи ра на у окви ру за јед нич ког про јек та
са FASB-ом у 2010. го ди ни, тако да су про ме не огра ни че ног ка рак те ра.

Ква ли та тив не ка рак те рис ти ке су оне осо би не које чини да ин фор ма ци ја
об ез беђена у фи нан сиј ским из веш та ји ма буде ко рис на ко рис ни ци ма фи нан -
сиј ских из веш та ја. (CF1989, 24) Оне слу же за опе ра ци о на ли за ци ју циља фи -
нан сиј ских из веш та ја увођењем кон це па та које чла но ви Одбо ра могу да кор -
си те као ар гу мент при ли ком раз во ја но вих или ре ви ди ра ња по сто јећих стан -
дар да. (Erb, Pelger, 2015, стр.13) Про ме не ква ли та тив них ка рак те рис ти ка у
Окви ру из 2010.го ди не про и заш ле из ујед на ча ва ња окви ра FASB и IASB об јаш -
ње не су про ме ном ци ље ва фи нан сиј ског из веш та ва ња. (Ви де ти опшир ни је:
Шка рић-Јова но вић, 2011.) Тада су ква ли та тив не ка рак те рис ти ке раз врста не
на основ не (ре ле ван тност и ве ро дос тој на пре зен та ци ја) и унап ређујуће (про -
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вер љи вост, бла гов ре ме ност, раз умљи вост и упо ре ди вост). Про ме на ква ли та -
тив них ка рак те рис ти ка услед изо став ља ња опрез нос ти и по узда нос ти из аз -
ва ло је ла ви ну кри ти ка. Erb и Pelger (2015, стр.13) оце њу ју за ме ну “по узда нос -
ти”, која, пре ма њи хо вим ре чи ма, ве ро ват но пред став ља јед но од на јваж ни јих
свој ста ва ра чу но во дства, са “ве ро дос тој ноћу пред став ља ња” као за ла га ње
FASB и IASB за по тко па ва ње тра ди ци о нал ног схва та ња ра чу но вођа у прак си,
те да се са при ме ре ног из веш та ва ња за сно ва ном на об јек тив нос ти и и про вер -
љи вос ти ин фор ма ци ја пређе на из веш та ва ње за сно ва но на текућим (фер)
вред нос ти ма. Међутим, како је увођење апстрак тни јих кон це па та ство ри ло
по теш коће са усклађива њем нове тер ми но ло ги је са сва код нев ном ра чу но во -
дстве ном прак сом, ова про ме на створила је широку конфузију.

Кри ти ке због про ме на ква ли та тив них ка рак те рис ти ка из врше них у окви -
ру за јед нич ког про јек та са FASB, од но сно при стис ци да се из врше про ме не,
узрок су про ме на које је IASB из вршио на кон на став ка ре ви ди ра ња окви ра без
FASB. (Ви де ти опшир ни је у: Barker, 2015) Кључ не про ме не у но во до не том
Окви ру за пра во пред став ља ју враћање на ре ше ња IASC-овог Окви ра из 1989.
го ди не. Како ис ти че Pelger (2019, стр.15), на кон одус та ја ња од фа во ри зо ва ња
фер вред нос ти као осно ве за вред но ва ње, раз мат ра ње ква ли та тив них ка рак -
те рис ти ка по себ но је до би ло на значају.

Како се на во ди у но вом Окви ру, “да би фи нан сиј ске ин фор ма ци је биле ко -
рис не, мо ра ју бити ре ле ван тне и тре ба ве ро дос тој но да пред став ља ју оно што
на ме ра ва ју да пред ста ве. Ко рис ност фи нан сиј ских ин фор ма ци ја се повећава
ако су ин фор ма ци је упо ре ди ве, про вер љи ве, бла гов ре ме не и раз умљи ве” (CF
2018, 2.4) По пут Окви ра из 2010. го ди не, и у ре ви ди ра ном Кон цеп ту ал ном
окви ру су ква ли та тив не ка рак те рис ти ке ин фор ма ци ја раз врста не на “основ -
не” (фун да мен тал не), у које се убра ја ју “ре ле ван тност” (при чему се “ма те ри -
јал ност” на во ди као ас пект “ре ле ван тнос ти” за ен ти тет) и “ве ро дос тој но
пред став ља ње” и “унап ређујуће ква ли та тив не ка рак те рис ти ке” у које спа да ју
“упо ре ди вост”, “про вер љи вост”, “бла гов ре ме ност” и “раз умљи вост” које
повећава ју ко рис ност ин фор ма ци ја (CF 2018, 2.23). Пре ма но вом Окви ру, “три
ка рак те рис ти ке об ез беђују да ин фор ма ци ја буде сав рше но ве ро дос тој но
пред став ље на, и то: по тпу ност, не утрал ност и одсус тво гре ша ка.” (Пре ма:
Conceptual framework, 2.13) По јаш ња ва јући ка рак те ри сит ку не утрал нос ти,
IASB по но во афир ми ше начело опрезности.

Пре ма томе, у но вом Кон цеп ту ал ном окви ру, IASB је по но во увео тер мин
“опрез ност” кроз ас пект не утрал нос ти, док је умес то “по узда нос ти” која је
пре тхо ди ла овом кон цеп ту, уве ден “при хват љив ниво не из вес нос ти у вред но -
ва њу” као сас тав ни део ве ро дос тој ног пред став ља ња.

5.2.1. Опрез ност
Зва ни чан раз лог за што је IASB/FASB ели ми ни сао опрез ност из кон цеп ту -

ла ног ови ра из 2010. го ди не јест што је „опрез ност у не скла ду са не утрал -
ношћу“. Враћање опрез нос ти у Кон цеп ту ал ни оквир из 2018. у на јвећој мери
пред став ља ре ак ци ју на број не кри ти ке и по ли тич ке при тис ке да се опрез -
ност вати у кон цеп ту ал ни оквир. На и ме, број на међуна род на и на ци о нал на
тела укљу чи ла су се у де ба ту по во дом изо став ља ња опрез нос ти из Кон цеп ту -
ал ног окви ра из 2010. го ди не (ви де ти опшир ни је у: Орес хко ва, 2017; Савић,
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2014), а Европ ски пар ла мент и Европ ска са ве то дав на гру па за фи нан сиј ско
из веш та ва ње (EFRAG) из ја ви ли су да пре фе ри ра ју да опрез ност буде експли -
цит но укљу че на у раз мат ра ње при ли ком ре ви ди ра ња Кон цеп ту ал ног окви ра
(EFRAG, 2013а, став 38). (Пре ма: Pelger, 2019, стр. 6) Нес ла га ње са изо став ља -
њем опрез нос ти из нео је и Hoogervorst (2012), пред се да ва јући IASB-а, ис та кав -
ши да ни шта није било по греш но у де фи ни ци ји опрез нос ти пре ма ко јој тре ба
бити опре зан уко ли ко по сто ји сум ња о вред нос ти имо ви не и об а ве зе, те да је
на ве де но и здра во ра зум ска ствар коју би тре ба ло при ме њи ва ти и у сва код -
нев ном жи во ту. (Исто, стр, 7) Hoogervorst-ово за па жа ње се под уда ра са ста во -
ви ма ста рим не ко ли ко ве ко ва пре ма коме се на че ло опрез нос ти по смат ра ло и
са здра во ра зум ног ста но виш та уз ис ти ца ње да је то об е ле жи је “час них, са вес -
них и уред них трго ва ца”. (Ви де ти опширније у: Ранковић, 2005)

Изос тав ља ње опрез нос ти из Кон цеп ту ал ног окви ра из 2010. го ди не учи -
ни ла је Оквир не ком па ти бил ним и са за хте ви ма Ди рек ти ве 34/2013, на след -
ни це Ди рек ти ве 78/660/EEC (тзв. Че тврта ди рек ти ва) у ко јој опрез ност има
јед ну од кључ них уло га. (Ви де ти опшир ни је у: Maciuca, G Hlaciuc, Ursache,
2015)

IASB је об раз ло жио враћање опрез нос ти у Кон цеп ту ал ни оквир тиме што
је на пуш та њем опрез нос ти у Кон цеп ту ал ном окви ру из 2010. го ди не ство ре -
на кон фу зи ја. (Pelger, 2019, стр.6) Ко мен та ри шући кри ти ке због изо став ља ња 
опрез нос ти из кон цеп ту ал ног окви ра, Barker (2015, стр. 514) ис ти че да је фи -
нан сиј ско ра чу но во дство ин хе рен тно кон зер ва тив но јер не утрал на при ме на
IASB-ове де фи ни ци је (нето)имо ви не има за по сле ди цу да књи го во дстве на
вред ност буде нижа од еко ном ске вред нос ти, те да се рас пра ве о ста ту су
опрез нос ти у кон цеп ту ал ном окви ру сво де на рас пра ве о про бле му који у на -
јвећем бро ју слу ча је ва не по сто ји. Аргумент IASB-а је да ме наџ мент има при -
род ну тен ден ци ју да буде опти мис ти чан (CF2018. BC2.39 (а)), те да је сход но
томе опрез ност на ме ње на суз би ја њу опти миз ма кроз под и за ње свес ти ра чу -
но вођа, ре ви зо ра и ре гу ла то ра (CF2018.BC2 .39 (а)) али и да по мог не IASB-у да
раз ви је стан дар де који сма њу ју ри зик од при страс нос ти ме наџ мен та
(CF2018.BC2.39 (б)). Ово гле диш те опрез не раз бо ри тос ти као сре дства за по -
сти за ње не утрал нос ти се чини у ве ли кој мери у скла ду са Кон цеп ту ал ним
окви ром из 1989. го ди не, где су ове две ка рак те рис ти ке уве де не као ком пле -
мен тар не, а не као два суп рот став ље на ас пек та по узда нос ти. (Pelger, 2019,
стр. 6)

Опрез ност се у но вом Кон цеп ту ал ном окви ру ту ма чи као опрез ност при
про суђива њу у усло ви ма не из вес нос ти. При ме на при нци па опрез нос ти озна -
ча ва да сре дства и при хо ди не буду пре це ње ни, а да об а ве зе и трош ко ви не
буду по тце ње ни. (CF 2018, 2.16) У Окви ру се на гла ша ва да при ме на опрез нос -
ти не доз во ља ва по тце њи ва ње имо ви не и при хо да, као ни пре це њи ва ње об а -
ве за и трош ко ва, на во дећи да из веш та ји у ко ји ма је при сут на по тце ње ност
нето имо ви не може има ти за по сле ди цу пре це ње ност или по тце ње ност при -
хо да или рас хо да у будућим пе ри о ди ма. (CF 2018, 2.16) У Окви ру се ис ти че да
при ме на опрез нос ти не под ра зу ме ва за хтев за аси мет ри јом, од но сно да аси -
мет ри ја не пред став ља ква ли та тив ну ка рак те рис ти ку ко рис нос ти фи нан сиј -
ске ин фор ма ци је. (CF 2018, 2.17). Као при мер се на во ди да при нцип опрез нос -
ти не под ра зу ме ва сис те мат ску по тре бу за при бав ља њем убед љи ви јих до ка за 
који под ржа ва ју при зна ва ње имо ви не или при хо да него до ка за за при зна ва -
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ње об а ве за или трош ко ва. (CF, 2018, 2.17) Ипак, како се у Окви ру на во ди, по је -
ди ни МСФИ могу за хте ва ти аси мет рич ност уко ли ко је то по сле ди ца одлу ке о
из бо ру на јре ле ван тни је ин фор ма ци је која ве ро дос тој но пред став ља оно што
тре ба да пред став ља. (CF 2018, 2.17) Како на во ди Pelger (2019, стр.7) дис тин -
кци јом између опрез нос ти и аси мет рич не опрез нос ти, IASB ба рем по јаш ња ва
свој став о опез нос ти, мада оста је про бле ма ти чан при ступ аси мет рич ној
опрез нос ти у Концептуалном оквиру.

Може се уочи ти да је опрез ност де фи ни са на на сли чан на чин оно ме како је
била де фи ни са на у Кон цеп ту ал ном окви ру из 1989. го ди не (1989, пар. 37).
Међутим, опрез ност је сада дру га чи је по зи ци о ни ра на. Не ут рал ност се саг ле -
да ва као ка рак те рис ти ка ве ро дос тој ног пред став ља ња, док опрез ност пред -
став ља за хте ва ну ка рак те рис ти ку не утрал нос ти у усло ви ма не из вес нос ти.
(CF2018.2.16). Како Pelger (2019, стр.7) ис ти че, у Кон цеп ту ал ном окви ру из
1989. го ди не опрез ност је била по тком по нен та по узда нос ти. “Зап ра во, у Кон -
цеп ту ла ном окви ру из 1989, IASB пред став ља опис не утрал нос ти (IASC, 1989.,
пар. 36), а за тим на став ља: „Међутим, лица која сас тав ља ју фи нан сиј ске из -
веш та је мо ра ју се бо ри ти са не из вес нос ти ма које не из беж но окру жу ју мно ге
догађаје и окол нос ти [… ] ‘(IASC, 1989., став 37). Дак ле, по сто ји веза између два
ас пек та у томе што, пре све га, ра чу но во дстве не ин фор ма ци је тре ба ју бити не -
утрал не, тј. без при страс нос ти, али, у усло ви ма не из вес нос ти које про жи ма ју
ак тив нос ти фи нан сиј ског ра чу но во дства, тре ба ло би опрез но расуђива ти.
Иако је по треб но оси гу ра ти да „имо ви на или при хо ди нису пре це ње ни и об а -
ве зе или трош ко ви нису по тце ње ни“, такође се при мећује да је „ства ра ње
скри ве них ре зер ви“ као и „на мер но по тце њи ва ње имо ви не или при хо да“ и „
на мер но пре те ри ва ње об а ве за и трош ко ва ‘би ло би у су ко бу са не утрал ношћу
(а тиме и са по узда ношћу) (IASC, 1989., став 37).”

По нов но увођење опрез нос ти и из ри чи то одба ци ва ње аси мет рич не
опрез нос ти као ква ли та тив не ка рак те рис ти ке, IASB по ку ша ва да раз јас ни
кон цеп ту ал ни по глед на опрез ност. Међутим, како ар гу мен то ва но ис ти че
Pelger (2019, стр. 14), иако је опрез нос ти по свећено више паж ње, још увек није
пру же на смис ле на и кон зис тен тна осно ва за до но ше ње стан дар да, те је не јас -
на уло га опрез нос ти у до но ше њу стан дар да. Осим тога, опрез ност се не спо ми -
ње ни у јед ном дру гом по глав љу кон цеп ту ал ног окви ра. Сто га, оста је не јас но
шта по но во уве де на опрез ност као ква ли та тив на ка рак те рис ти ка до но си о ца
стан дар да зна чи (од но сно за IASB), осим на зна ке ра чу но вођама који сас тав -
ља ју фи нан сиј ске из веш та је, ре ви зо ри ма и оста ли ма да се са паж њом од но се
при ли ком фи нан сиј ског из веш та ва ња у усло ви ма не из вес нос ти. (Pelger,
2019, стр.14)

С дру ге стра не, више ис тра жи ва ња је по ка за ло да експли цит но по ми ња ње
или не по ми ња ње опрез нос ти као ква ли та тив не ка рак те рис ти ке ин фор ма ци -
је у кон цеп ту ал ном окви ру нема ути ца ја на ра чу но вође при ли ком сас тав ља -
ња фи нан сиј ских из веш та ја. (Ви де ти на при мер: Neag, Pascan, 2018)

5.2.2. Прих ват љив ниво не из вес нос ти у вред но ва њу
Глав ни про блем фи нан сиј ског из веш та ва ња је не успеш ност ве ро дос тој -

ног пред став ља ња еко ном ске ствар нос ти. (Elkhashen, Ntimb, 2018) У но вом
Кон цеп ту ал ном окви ру, IASB уво ди “при хват љив ниво не из вес нос ти у вред -
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но ва њу” као нову по тком по нен ту “ве ро дос тој ног пред став ља ња”, који се
смат ра фун да мен тал ном ква ли та тив ном ка рак те рис ти ком. Ова про ме на
пред став ља и на јис так ну ти ју про ме ну из пер спек ти ве ефе ка та на оста ле де -
ло ве но вог Кон це пу тал ног окви ра. Овај кон цепт тре ба да де лу је као на след -
ник бив шег по јма “по узда нос ти” и укљу чен је у даља кон цеп ту ал на раз мат ра -
ња IASB-а о при зна ва њу и вред но ва њу. Пре циз ни је, при хват љив ниво не из -
вес нос ти у вред но ва њу слу жи као по тен ци јал на ба ри је ра када се раз мат ра ју
пи та ња при зна ва ња и вред но ва ња у одређеним про це си ма до но ше ња стан -
дар да, а при ступ би се мо гао про ши ри ти и на рас пра ве о кла си фи ка ци ји при -
хо да и рас хо да. (Pelger, 2019, стр.14)

Да би се раз уме ла ова но ви на, не опход но је вра ти ти се мало у про шлост.
На и ме, у Кон цеп ту ал ном окви ру из 1989. го ди не, “по узда ност” је чи ни ла јед ну 
од основ них ква ли та тив них ка рак те рис ти ка ин фор ма ци је. Изос тав ља ње по -
узда нос ти из Кон цеп ту ал ног окви ра из 2010. (на ста лог за јед нич ким ра дом
FASB и IASB) из аз ва ло је ве ли ко про тив ље ње. (Ви де ти: Erb & Pelger, 2015)
Њено изо став ља ње је IASB об раз ло жио тиме што је овај тер мин доп ри но сио
не спо ра зу ми ма јер су по је ди ни чла но ви Одбо ра за хтев за по узда ношћу пер -
ци пи ра ли као за хтев за пре циз ношћу и тач ношћу ра чу но во дстве них ин фор -
ма ци ја, или је имао за по сле ди цу пре ве ли ко на гла ша ва ње по је ди них по тком -
по нен ти – а по себ но пре ве ли ко на гла ша ва ње “про вер љи вос ти” (IASB, 2005,
став 41. Пре ма: Erb & Pelger, 2015, стр. 14).

Како на во ди Pelger (2019, стр. 4), по је ди ни чла но ви Одбо ра те жи ли су да
за ме не “по узда ност”, у жељи да ели ми ни шу пре пре ку, од но сно „ка мен спо ти -
ца ња на путу ка про мо ви са њу фер вред нос ти“.

У но во до не том Окви ру су ану ли ра не про ме не усво је не у Кон цеп ту ла ном
окви ру из 2010. го ди не про и заш ле изо став ља њем “по узда нос ти” као ква ли -
та тив не ка рак те рис ти ке ин фор ма ци је. Увођењем “при хват љи вог ни воа не из -
вес нос ти у вред но ва њу” IASB тврди да је опис ве ро дос тој ног пред став ља ња у
но вом Кон цеп ту ал ном окви ру “бит но усаг ла шен” (CF2018.BC2.31) са опи сом
“по узда нос ти” у Кон цеп ту ал ном окви ру из 1989. го ди не, од но сно да је пре -
тход ни кон цепт сада у по тпу нос ти об ухваћен ква ли та тив ном ка рак те рис ти -
ком ве ро дос тој ног пред став ља ња. Пре ма томе, и увођење “при хват љи вог ни -
воа не из вес нос ти у вред но ва њу” за пра во пред став ља враћање на по зи ци ју из
1989. го ди не, од но сно на по зи ци ју не фа во ри зо ва ња текућих (фер) вред нос ти
као осно ве вред но ва ња. А сада, мало де таљ ни је о свему овоме.

По уз да ност се тра ди ци о нал но смат ра јед ним од на јваж ни јих ка рак те рис -
ти ка које тре ба нека ин фор ма ци ја да ис пу ни. Сто га је ка рак те рис ти ка по узда -
нос ти у пре ма прво до не тим окви ри ма FASB-а и IASC-а смат ра ла јед ним од на -
јваж ни јих свој ста ва фи нан сиј ског из веш та ва ња, а про на ла же ње ком про ми са
између ре ле ван тнос ти и по узда нос ти је об ли ко вао ра чу но во дстве не дис кур -
се то ком по след њих де це ни ја. (Erb & Pelger, 2015, стр. 14) У Кон цеп ту ал ном
окви ру IASC из 1989. ка рак те рис ти ка “по узда нос ти” смат ра на је јед ном од че -
ти ри на јваж ни је осо би не коју фи нан сиј ска ин фор ма ци ја тре ба да ис пу ни.
Ипак, ка рак те рис ти ка “по узда нос ти ин фор ма ци је” је раз ли чи то тумачена.

Чла но ви IASC/IASB као и кон сти ту и тив ни учес ни ци чес то су ин тер пре ти -
ра ли по узда ност у Кон цеп ту ал ном окви ру из 1989. го ди не као про вер љи вост
(Erb & Pelger, 2015, стр. 25, 28). Однос између ре ле ван тнос ти и по узда нос ти у
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бив шим кон цеп ту ал ним окви ри ма у осно ви сво ди на од нос између ре ле ван -
тнос ти и про вер љи вос ти. По ре чи ма IASB-а (CF2010.BC3.36): „мно ге про це не
које се од но се на будућност а које су ве о ма важ не у пру жа њу ре ле ван тних фи -
нан сиј ских ин фор ма ци ја […]се не могу ди рек тно ве ри фи ко ва ти.“ (Pelger,
2019, стр. 7)

Erb и Pelger (2015, стр.13) су оце ни ли за ме ну “по узда нос ти” са “ве ро дос -
тој ноћу пред став ља ња” као за ла га ње FASB и IASB за по тко па ва ње тра ди ци о -
нал ног схва та ња ра чу но вођа у прак си, те да се са при ме ре ног из веш та ва ња за -
сно ва ним на об јек тив нос ти и про вер љи вос ти ин фор ма ци ја пређе на из веш -
та ва ње за сно ва но на текућим (фер) вред нос ти ма. На и ме, кон цепт по узда нос -
ти под ра зу ме ва мања огра ни че ња у ко ришћењу фер вред нос ти. (Ви де ти
опшир ни је у: Исто) Осим тога, овај апстрак тни ји ака дем ски кон цепт уда ље -
ни ји је од прак ти ча ра, што је има ло за по сле ди цу ши ро ку кон фу зи ју и по теш -
коће са усклађива њем нове тер ми но ло ги је са сва код нев ном ра чу но во дстве -
ном прак сом. (Пре ма: Исто) Ипак важ но је истаћи да је ма те ри јал ни ефе кат за -
ме не ових кон це па та остао не ја сан, с об зи ром на раз ли чи та ста но виш та о зна -
че њу и ре ле ван тнос ти ква ли та тив них ка рак те рис ти ка чак и међу чла но ви ма
Одбо ра. Ова раз но ли кост може бити уко ре ње на у врло апстрак тном ка рак те -
ру Окви ра, што намеће општа пи та ња о ко рис нос ти кон цеп ту ал них ак тив нос -
ти од стра не Одбо ра који до но се стандарде. (Исто)

У но вом Окви ру, IASB је иден ти фи ко вао два зна че ња “по узда нос ти”
(CF2018.BC2.29): Прво зна че ње се од но си на при хват љив ниво не из вес нос ти у
вред но ва њу (IAS 37, IAS 38), а дру го зна че ње се од но си на ква ли та тив ну ка -
рак те рис ти ку ко рис нос ти фи нан сиј ске ин фор ма ци је, која се не ка да на зи ва ла
“по узда ност” а сада се на зи ва ве ро дос тој на пре зен та ци ја. Ова раз ли ка је за -
ним љи ва јер се раз ли ку је од пре тход них из ја ва IASB-а у Кон цеп ту ал ном окви -
ру из 2010. где је, без из ри чи тог по зи ва ња на по сто јеће стан дар де, тврђено да
су два по јма по узда нос ти, с јед не стра не, про вер љи вост, а са дру ге стра не ве -
ро дос тој на пре зен та ци ја (CF2010.BC3.23, BC3.25). Зап ра во, је дан од глав них
раз ло га раз ли чи тог схва та ња зна че ња “по узда нос ти” у Кон цеп ту а ном окви ру
из 1989. био је тај што је као по тком по нен те укљу чи вао про вер љи вост и ве ро -
дос тој ну пре зен та ци ју. (Erb и Pelger, 2015, стр. 25).

IASB тврди да је опис ве ро дос тој ног пред став ља ња у но вом Кон цеп ту ал -
ном окви ру “бит но усаг ла шен” (CF2018.BC2.31) са опи сом по узда нос ти у Кон -
цеп ту ал ном окви ру из 1989., од но сно да је пре тход ни кон цепт сада у по тпу -
нос ти об ухваћен ква ли та тив ном ка рак тер сти ком ве ро дос тој ног пред став ља -
ња. Међутим, како ис ти че Pelger (2019, стр. 7), овај ар гу мент за не ма ру је је дан
ва жан ас пект бив ше де фи ни ци је по узда нос ти који није об ухваћен ве ро дос тој -
ним пред став ља њем. У пи та њу је ас пект: „може се на њу осло ни ти“ (IASC,
1989., став 31). Зва нич на мо ти ва ци ја за за ме ну по узда нос ти била је раз ли чи та 
ин тер пре та ци ја овог тер ми на, те IASB није же лео да по но во уве де тер мин „по -
узда ност“ у нови Кон цеп ту ал ни оквир. (CF2018.BC2.30). (Pelger, 2019, стр. 7)

Упо ређујући Кон цеп ту ал ни оквир из 2010. и кон цеп ту ал ни оквир из 2018, 
чини се да по сто ји ве ли ко пре кла па ње између не из вес нос ти у вред но ва њу и
про вер љи вос ти. (Pelger, 2019, стр. 7) Про вер љи вост је у оба кон цеп ту ал на
окви ра по зи ци о ни ра на као унап ређујућа ква ли та тив на ка рак те рис ти ка
(CF2010.КЦ19; CF2018.2.30). Иако IASB при зна је да „не из вес ност у вред но ва -
њу чини ин фор ма ци је мање про вер љи вим“ (CF2018.BC2.48), та чан од нос
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између ових по јмо ва није раз мат ран у но вом Кон цеп ту ла ном окви ру. (Pelger,
2019, стр. 7) Pelger (2019, стр. 9) су ге ри ше IASB да пре ис пи та по јам „не из вес -
ност у вред но ва њу“, као и да по тпу ни је ис тра жи од нос између не из вес нос ти у
вред но ва њу и про вер љи вос ти.

Но ви ну пред став ља и по јаш ње ње да ве ро дос тој но пред став ља ње озна ча -
ва и пред став ља ње суш ти не еко ном ског фе но ме на умес то пред став ља ња
само ње го вог прав ног об ли ка.

Те о риј ски по смат ра но, ква ли та тив не ка рак те рис ти ке ин фор ма ци ја се из -
во де из циља фи нан сиј ског из веш та ја. Због тога је Pelger (2019) ис тра жи вао
да ли је увођење не из вес нос ти у вред но ва њу ди рек тан ефе кат већег на гла ша -
ва ња “stewardship” у но вом Кон цеп ту ал ном окви ру и за кљу чио да се то не
може рећи, као и да није успос тав ље на ни как ва експли цит на веза између не -
из вес нос ти у вред но ва њу и Stewardship. (Pelger, 2019, стр.14)

Pelger (2019) ис ти че да са кон цеп ту ал ног ста но виш та, по зи ци о ни ра ње
при хват љи вог ни воа не из вес нос ти у вред но ва њу у но во до не том кон цеп ту ал -
ном окви ру не де лу је убед љи во. “Иако га Кон цеп ту ал ни оквир смат ра де лом
ве ро дос тој не пре зен та ци је, у ED из 2015. го ди не смат ран је по тком по нен том
ре ле ван тнос ти.” (Исто) Pelger (2019) пред ла же да се на ве де као трећа основ на 
ка рак те рис ти ка и усво ји шири по јам „про вер љи вост“ који би такође об ухва -
тио при хват љив ниво по сто ја ња и не из вес нос ти ис хо да. Све три основ не ква -
ли та тив не ка рак те рис ти ке би се мог ле за тим сис те мат ски при ме њи ва ти у об -
лас ти ма при зна ва ња, вред но ва ња и пред став ља ња и об е ло да њи ва ња. Јасно је, 
међутим, да би та кав при ступ до вео до фун да мен тал ни јег (и експли цит ни јег)
одсту па ња између кон цеп ту ал них окви ра IASB и FASB. (Pelger, 2019, стр.15)
Erb и Pelger (2015, стр. 14) на во де да се могу наћи ал тер на тив ни при сту пи
кон цеп ти ма, те да се на при мер “по узда ност” може угра ди ти у кон текст не из -
вес нос ти и ри зи ка (Power, 2007) што би мог ло до вес ти до да љих раз миш ља ња 
о при клад нос ти одређива ња јед ног из но са као одра за вред нос ти (син гле-по -
инт ва луе/ва ле ур по нцту ел ле) у фи нан сиј ским из веш та ји ма, а на ро чи то у
кон тек сту при ме не фер вредности трећег нивоа.

5.3. Ново по глав ље о фи нан сиј ским из веш та ји ма

Треће по глав ље но вог Кон цеп ту ал ног окви ра се од но си на фи нан сиј ске
из веш та је. У овом по глав љу је ис так ну то да је циљ фи нан сиј ских из веш та ја
пру жа ње ин фор ма ци ја о имо ви ни, об а ве за ма, ка пи та лу, при хо ди ма и рас хо -
ди ма ен ти те та који су ко рис ни ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја у про -
це ни пер спек ти ва будућих нето при ли ва го то ви не у ен ти тет и про це ни како
је ру ко во дство управ ља ло ре сур си ма ен ти те та. (CF2018, 3.2.) Изри чи то се на -
во де само два из веш та ја: из веш тај о фи нан сиј ском по ло жа ју и из веш тај(и) о
фи нан сиј ским пер фор ман са ма (Statement(s) of financial performance). Дак ле,
ре ви ди ра ни Кон цеп ту ал ни оквир не ко рис ти тер мин “из веш тај о укуп ном ре -
зул та ту” (Statement of comprehensive income) који је ко ришћен у пре тход ном
кон цеп ту ал ном окви ру, нити пре ци зи ра да ли се о укуп ном ре зул та ту, од но -
сно о фи нан сиј ским пер фор ман са ма из веш та ва у јед ном или у два из веш та ја.
Осим ова два из веш та ја, у Окви ру се на во ди да ен ти тет из веш та ва и у “оста -
лим из веш та ји ма и на по ме на ма” те се на во ди које ин фор ма ци је ен ти тет тре -
ба да при ка же у из веш та ји ма и на по ме на ма. У овом по глав љу је на ве де на и
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пре тпос тав ка о вре мен ском огра ни че њу. На по ми ње се да фи нан сиј ски из веш -
та ји при пре ма ју за одређени вре мен ски пе ри од, да је по треб но пру жи ти упо -
ред не ин фор ма ци је, и да под одређеним окол нос ти ма ин фор ма ци је о
могућим будућим транс акциј а ма и могућим будућим догађаји ма. (CF 2018,
3.6.) У овом по глав љу се упућује и на при ме ну Going concern пре тпос тав ке,
мада се не на во ди вре мен ско одређење, већ се ко рис ти тер мин “дог лед на
(пред вид љи ва) будућност” (foreseeable future). (Ви де ти опшир ни је у: Пав ло -
вић, Кне же вић, 2018) На во ди се и да се у фи нан сиј ске из веш та је укљу чу ју ин -
фор ма ци је о транс акциј а ма и дру гим догађаји ма који су се до го ди ли на кон за -
вршет ка из веш тај ног пе ри о да ако је пру жа ње тих ин фор ма ци ја не опход но за
ис пу ње ње циља фи нан сиј ских из вјеш та ја (CF2018, 3.7.). Но ви на у од но су на
пре тход ни Оквир јес те што је де фи ни сан тер мин “ен ти тет који из веш та ва”
(reporting entity) и на чин де фи ни са ње гра ни це ових ен ти те та, што је по себ но
от е жа но када ен ти тет није прав но лице и када се везе између ен ти те та не за -
сни ва ју на од но су ма тич но-за вис но лице. У овом по глав љу се такође на во ди
уве ре ње IASB-а да ге не рал но кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из веш та ји пру жа ју
ко рис ни је ин фор ма ци је ко рис ни ци ма фи нан сиј ских извештаја него не кон со -
ли до ва ни финансијски извештаји.

5.4. Но ви не у де фи ни са њу еле ме на та фи нан сиј ских из веш та ја

Еле мен ти фи нан сиј ских из веш та ја су де фи ни са ни и опи са ни у че твртом
по глав љу Кон цеп ту ал ног окви ра. Фо кус овог по глав ља је на де фи ни ци ја ма
имо ви не, об а ве за, ка пи та ла, при хо да и рас хо да.

Ове де фи ни ци је углав ном сле де пре тход не де фи ни ци је раз ви је не у Кон -
цеп ту ал ном окви ру из 1989. го ди не са раз ли ком што је из раз „оче ки ва ни при -
лив / одлив“ у де фи ни ци ја ма имо ви не и об а ве за за ме њен са „по тен ци ја лом за
ства ра ње еко ном ске ко рис ти“. Дак ле, де фи ни ци је имо ви не и об а ве за се више
не од но се на “оче ки ва не” при ли ве или одли ве, веч се умес то тога од но се на по -
тен ци јал имо ви не да про из ве де, од но сно об а ве зе да про узро ку је, транс фер
еко ном ске ко рис ти. Де фи ни ци је имо ви не и об а ве зе су из ме ње не да би се из -
бег ло раз мат ра ње ве ро ват ноће (CF2018.BC4.9, BC4.11).

Но ви на је и увођење за себ не де фи ни ци је еко ном ског ре сур са. Са даш ња
де фи ни ци је имо ви не гла си “са даш њи еко ном ски ре сурс који кон тро ли ше ен -
ти тет на стао као ре зул тат про шлих догађаја” (CF2018.BC4.3), док је еко ном -
ски ре сурс де фи ни сан као “пра во које има по тен ци јал да про из ве де еко ном ске 
ко рис ти.” (CF2018.BC4.4) Израз “еко ном ски ре сурс” умес то јед нос тав но “ре -
сурс” на гла ша ва да IASB више не раз миш ља о имо ви ни као о фи зич ким об јек -
ти ма, већ пре као о ску пу права.

У скла ду са бив шим кон цеп ту ал ним окви ри ма IASB-а (и FASB-а), IASB сле ди
при ступ сред ста ва и об а ве за (ас сет-ли а би литy-ап про ацх) ко јег ка рак те ри ше то
што се прво де фи ни шу имо ви на и об а ве зе, а за тим иден ти фи ку ју при хо ди и рас -
хо ди као про ме не у имо ви ни/об а ве за ма. IASB об јаш ња ва да су имо ви на и об а ве зе 
при род на по лаз на тач ка јер се од но се на ствар не еко ном ске по ја ве
‘(CF2018.BC4.94 (д)) из ри чи то одба цу јући мат цхинг при нцип као ре ле ван тни
кон цепт утврђива ња при хо да и рас хо да (CF2018.BC4.94 (е)) ис ти чући да при ступ 
сред ста ва и об а ве за не даје пред ност ин фор ма ци ја ма о фи нан сиј ском по ло жа ју у
од но су на ин фор ма ци је о фи нан сиј ским пер фор ман са ма (CF2018.BC4.94 (а)).
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Међутим, овај став IASB је у суп рот нос ти са не ко ли ко стан дар да које укљу чу ју
matching при нцип и не под ржа ва ју де фи ни ци ју имо ви не и об а ве за и кри те ри ју ме 
за при зна ва ње де фи ни са них у кон цеп ту ал ном окви ру. (Ви де ти: Barker &
Teiheira, 2018; Brouwer, и др., 2015; Wagenhofer, 2014). (Пре ма: Pelger, 2019, стр.
10-11)

Када је реч о при зна ва њу при хо да, Wagenhofer (2014) на по ми ње да би
при зна ва ње при хо да тек када је транс акцио ни ри зик у ве ли кој мери от кло -
њен, више одгво рао “stewardship” као циљу из веш та ва ња, док би ра ни је при -
зна ва ње при хо да у об ли ку уго вор них сред ста ва и об а ве за мог ло бити су -
периорно за вред но ва ње као циљу из веш та ва ња (Пре ма: Pelger, 2019, стр. 11).

Dichev (2008, 2017) су ге ри ше да би „мо дел до бит ка“ (ин цо ме мо дел) за -
сно ван на мат цхинг при нци пу био бољи од „би лан сног при сту па“ на коме је
за сно ван ак ту ел ни Оквир. Слич но Dichev-у (2017), Barker и Teiheira (2018) се
за ла жу за јас ни ји фо кус на об ра чун ску осно ву и иден ти фи ку ју не пос то ја ње
при сту па ди рек тног вред но ва ња при хо да и рас хо да као не дос та так Кон цеп -
ту ал ног окви ра. За раз ли ку од IASB-а, Кон цеп ту ал ни оквир Одбо ра за ра чу но -
во дстве не стан дар де Јапа на утврђује до би так на осно ву при сту па при хо да и
рас хо да. (види: Van Mourik и Katsuo Asami 2015. Пре ма: Pelger, 2019, стр. 17).

Прав ља ње раз ли ке између об а ве за и ка пи та ла није део но вог окви ра, већ
је пре нет на ис тра жи вач ки про је кат IASB-а о фи нан сиј ским инстру мен ти ма са
ка рак те рис ти ка ма ка пи та ла.

5.5. Приз на ва ње и пре ста нак при зна ва ња еле ме на та 
фи нан сиј ских из веш та ја пре ма но вом Кон цеп ту ал ном окви ру

Пето по глав ље се од но си на при зна ва ње и пре ста нак при зна ва ња еле ме -
на та фи нан сиј ских из веш та ја. У но вом Кон цеп ту ал ном окви ру се на во ди да се
у из веш та ју о фи нан сиј ском по ло жа ју при зна ју само став ке које ис пу ња ва ју
де фи ни ци ју имо ви не, об а ве зе или ка пи та ла, од но сно да се у из веш та ју о фи -
нан сиј ским пер фор ман са ма при зна ју само став ке које ис пу ња ва ју де фи ни ци -
ју при хо да или рас хо да. Приз на ње ових став ки је услов ље но са два кри те ри ју -
ма: њи хо во при зна ва ње пру жа ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја: (1) ре -
ле ван тне ин фор ма ци је о имо ви ни или об а ве зи и при хо ди ма, рас хо ди ма или
про ме на ма у ка пи та лу, и (2) сре дства или об а ве зе и било који при ход, рас ход
или про ме не у ка пи та лу су при ка за ни ве ро дос тој но. (CF2018, 5.7) На во ди се да 
се трош ков но огра ни че ње од но си и на пи та ње при зна ва ња. (CF2018, 5.8)

За раз ли ку од кон цеп ту лал них окви ра из 1989. и 2010. го ди не, у ко јим су
се ве ро ват ноћа при ли ва или одли ва будућих еко ном ских ко рис ти и по узда но
ме ре ње (CF2010.4.38) на во ди ли као кри те ри ју ми за при зна ва ње, ре ви ди ра ни
Кон цеп ту ал ни оквир не сад ржи опште кри те ри ју ме за при зна ва ње, већ сад -
ржи смер ни це о фак то ри ма које би IASB тре бао да раз мот ри када раз мат ра
увођење кри те ри ју ма за при зна ва ње у ??по је ди нач не стан дар де.

По лаз на осно ва је да се „имо ви на или об а ве зе при зна ју само ако при зна ва -
ње те имо ви не или об а ве зе пред став ља за ко рис ни ке фи нан сиј ских из веш та ја 
ко рис ну ин фор ма ци ју. (CF2018.5.7), а, за ко рис не ин фор ма ци је се каже да су
оне које су ре ле ван тне ин фор ма ци је о имо ви ни или об а ве зи које ве ро дос тој -
но при ка зу ју имо ви ну или об а ве зе (CF2018.5.7). У по глав љу у коме се рас прав -
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ља о при зна ва њу и пре стан ку при зна ва ња имо ви не и об а ве за није укљу че на и
до дат на рас пра ву о циљу фи нан сиј ског из веш та ва ња. Сто га, се чини, како на -
во ди Pelger (2019, стр. 11), да до дат ни на гла сак на “stewardship” нема ни как -
вих им пли ка ци ја на при зна ва ње. (Пре ма: Pelger, 2019, стр. 11).

Пог лав ље 5 го во ри о томе и на који на чин “ре ле ван тност” и “ве ро дос тој но
пред став ља ње” ути чу на кри те ри ју ме за при зна ва ње имо ви не и об а ве за. По -
зи ва јући се на “ре ле ван тност”, на по ми ње се да не из вес ност у вези по сто ја ња
сре дства или об а ве зе (CF2018.5.14) или ни ска ве ро ват ноћа при ли ва или
одли ва еко ном ских ко рис ти (CF2018.5.15-18) могу да огра ни че при зна ва ње у
по је ди ним стан дар ди ма. Упркос раз мат ра њу ова два фак то ра као по тен ци јал -
но огра ни ча ва јућа за ре ле ван тност ин фор ма ци ја, није об јаш ње но на који се
на чин ти фак то ри од но се на ре ле ван тност.

У по гле ду ве ро дос тој ног пред став ља ња, ви сок ниво не из вес нос ти у вред -
но ва њу озна чен је као слу чај у ко јем „може бити упит но је да ли би про це на
пру жи ла до вољ но ве ро дос то јан при каз“(CF2018.5.20).

У смер ни ца ма Кон цеп ту ал ног окви ра о кри те ри ју ми ма за при зна ва ње
раз мат ра ни су “не из вес ност у вред но ва њу”, “не из вес ност по сто ја ња” и “не из -
вес ност ис хо да”. Ипак, како но во ди Pelger (2019, стр. 12), по зи ци о ни ра ње не -
из вес нос ти у вред но ва њу у окви ру ве ро дос тој ног пред став ља ња, а не из вес -
нос ти по сто ја ња и ис хо да (оутцо ме) у окви ру ре ле ван тнос ти про из вољ но је
урађено. Обух ва та ње све три врсте не си гур нос ти у ка рак те рис ти ци про вер -
љи вос ти и по зи ци о ни ра ње уз ре ле ван тност и ве ро дос тој ну пре зен та ци ју кон -
цеп ту ал но је су периорни је. (Pelger, 2019, стр. 12).

За раз ли ку од рас пра ве о не из вес нос ти у вред но ва њу у кон тек сту кри те -
ри ју ма при зна ва ња, дис ку си ја је у ве ли кој мери изо ста ла за оста ле по тком по -
нен те ве ро дос тој ног пред став ља ња, тј. за ка рак те рис ти ке “по тпу нос ти”, “не -
утрал нос ти” и “одсус тво греш ке”.

У овом одељ ку се ин ди рек тно алу ди ра на по јам аси мет рич не опрез нос ти
(CF2018.BC5.22.). IASB на и ме при мећује да би неки ис пи та ни ци ви де ли не из -
вес ност у вред но ва њу као озбиљ ни ји про блем када је су у пи та њу сре дства
него када су у пи та њу са об а ве зе. Међутим, по зи ва јући се на не утрал ност, IASB
је на ве де ни став одба цио на во дићи да по ме ну ти став није ва ли дан, те да аси -
мет рич не одлу ке за ви се „од чи ње ни ца и окол нос ти те да се може ува жи ти
само при ли ком раз ви ја ња стан дар да“ (CF2018.BC5.22), али не и као општа
смер ни ца. Иако се на гла ша ва не прих ва та ње општег аси мет рич ног при сту па
за при зна ва ње, по јам опрез нос ти није пре узет у 5. по глав љу, те се сто га се не
може оче ки ва ти да ће ути ца ти на до но ше ње стан дар да у будућнос ти. (Pelger,
2019, стр. 12).

Но ви ну пред став ља дис ку си ја о пре стан ку при зна ва њу имо ви не и об а ве -
за. Зах те ви пред став ље ни у Окви ру су ру ко вођени са два циља: сре дства и об а -
ве зе за држа не по сле транс акције или дру гог догађаја који до во де до пре стан -
ка при зна ва ња мо ра ју се ве ро дос тој но при ка за ти и про ме на у имо ви ни и об а -
ве за ма ен ти те та на ста ла као ре зул тат те транс акције или дру гог догађаја
такође мора бити ве ро дос тој но при ка за на. (CF, 5.27) Оквир такође опи су је ал -
тер на ти ве када није могуће по стићи оба циља.
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5.6. Вред но ва ње пре ма но вом Кон цеп ту ал ном окви ру

Шес то по глав ље уво ди, а за тим опи су је и по ре ди раз ли чи те осно ве вред но -
ва ња које би IASB мо гао да ко рис ти у сво јим стан дар ди ма. Ове осно ве укљу чу ју
ис то риј ски тро шак (CF2018.6.4) и текућу (current) вред ност, која об ухва та фер
вред ност, вред ност у упот ре би за имо ви ну, од но сно вред ност ис пу ње ња за об а -
ве зе, и текући тро шак, CF2018.6.11). Текући тро шак је ново увршћен у Кон цеп -
ту ал ни оквир будући да је ши ро ко за го ва ран у ака дем ској ли те ра ту ри.

За тим се у овом по глав љу на во де „фак то ри које тре ба узе ти у об зир при
из бо ру осно ве за вре до ва ње“. Слич но рас пра ви о при зна ва њу, и вред но ва ње
се те ме љи на општој иде ји да „ин фор ма ци је које про и зи ла зе из осно ве за
вред но ва ње мо ра ју бити ко рис не ко рис ни ци ма фи нан сиј ских из веш та ја. Да
би се то по стиг ло, ин фор ма ци је мо ра ју бити ре ле ван тне и мо ра ју ве ро дос тој -
но пред став ља ти оно што се жели пред ста ви ти “(CF2018.6.45).

По но во, по јам ко рис нос ти није даље раз рађен, те сто га, како на гла ша ва
Pelger (2019), до дат ни на гла сак на “stewardship” у по глав љу о циљу фи нан сиј -
ских из веш та ја нема ди рек тног ути ца ја на ода бир осно ве за вред но ва ње.
Умес то тога, паж ња се по свећује ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма. При ли -
ком рас пра ве о ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма, IASB прво опи су је ка рак те -
рис ти ке сре дства и об а ве за и на чин на који сре дство/об а ве за доп ри но си
будућим нов ча ним то ко ви ма у кон тек сту раз мат ра ња ре ле ван тнос ти
(CF2018.6.49). (Исто)

У кон тек сту ве ро дос тој ног пред став ља ња, по ми ње се не по ду дар ност при -
хо да и рас хо да (accounting mismatches) (CF2018.6.58) и не из вес нос ти у вред -
но ва њу (CF2018.6.60). По то њи је при ка зан на сле дећи на чин: „у не ким слу ча -
је ви ма ниво не из вес нос ти у вред но ва њу је то ли ко ви сок да ин фор ма ци је пру -
же не на осно ву из бо ра осно ве за вред но ва ње мож да неће до вес ти до ве ро дос -
тој ног пред став ља ња […]. У так вим је слу ча је ви ма при клад но раз мот ри ти
ода бир дру ге осно ве вред но ва ња која би до ве ла до ре ле ван тне ин фор ма ци је
“(CF2018.6.60). (Исто)

Пог лав ље 6 го во ри и о унап ређујућим ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма,
а међу њима и о про вер љи вос ти, где се на во ди да се про вер љи вост по бољ ша ва 
при ме ном осно ве за ме ре ње која се може не за вис но по тврди ти на ди рек тан
или ин ди рек тан на чин. (CF2018.6.68).

Дак ле, и не из вес ност у вред но ва њу и про вер љи вост се раз мат ра ју као
фак то ри које IASB тре ба да узме у об зир у при ли ком из бо ра осно ва за ме ре ње
у по ступ ку до но ше ња стан дар да. Међутим, не из вес ност у вред но ва њу и про -
вер љи вост се раз мат ра ју не за вис но, јер веза између ових фак то ра није ис тра -
же на, упркос из ја ви IASB у делу BC-а о Пог лав љу 2 да „не из вес ност у вред но ва -
њу чини ин фор ма ци је мање про вер љи вим“ (CF2018.BC2.48). (Исто)

Опрез ност се не спо ми ње у глав ном тек сту по глав ља о вред но ва њу, из
чега се може из вес ти да за кљу чак да IASB неће у већој мери узи ма ти у об зир
опрез ност при из бо ру осно ве за вред но ва ње. (Исто) Ово је при мет но јер би
„про це не у усло ви ма не из вес нос ти“ (CF2018.2.16) мог ле бити по себ но из ра -
же не у кон тек сту вред но ва ња. (Исто) Иако ово из а зи ва сум њу да кон цепт
опрез нос ти, како је де фи ни сан у но вом Кон цеп ту ал ном окви ру, може да има
зна чај ну уло гу у до но ше њу стан дар да, IASB даје експли цит ну из ја ву у вези са
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аси мет рич ном опрез ношћу и вред но ва њем. IASB је одба цио став да “при ме на
опрез нос ти под ра зу ме ва да би при хват љив ниво не из вес нос ти у вред но ва њу
увек био већи за об а ве зе него за имо ви ну” (CF2018.BC6.45) при ли ком одлу чи -
ва ња о осно ви за вред но ва ње јер је за сно ван на аси мет рич ној опрез нос ти која
је одба че на. (Пре ма: исто)

У овом по глав љу је об јаш ње но как ве ин фор ма ци је пру жа ју раз ли чи те
осно ве вред но ва ња, као и пред нос ти и не дос та ци ових осно ва вред но ва ња. У
од но су на Кон цеп ту ал ни оквир из 2010, ак ту ел ни Кон цеп ту ал ни оквир сад -
ржи и та бе лу (CF 2018, 6.1) у ко јој је при ка зан пре глед ин фор ма ци ја које пру -
жа ју раз ли чи те осно ве вред но ва ња.

При из бо ру осно ве за вред но ва ње имо ви не или об а ве зе и за при па да јуће
при хо де и рас хо де на во ди се да је по треб но раз мот ри ти при ро ду ин фор ма ци -
ја које ће осно ва за вред но ва ње про из вес ти и у из веш та ју о фи нан сиј ском по -
ло жа ју и у из веш та ју(има) о фи нан сиј ским пер фор ман са ма (CF2018, 6.43)
Како се на во ди у Окви ру, у већини слу ча је ва, ода бир осно ве за вред но ва ње се
неће за сни ва ти на јед ном фак то ру, већ ће се ода бир врши ти на осно ву ре ла -
тив не важ ност сва ког фак то ра, што је пак услов ље но чи ње ни ца ма и окол нос -
ти ма. (Пре ма: CF2018, 6.44)

У Окви ру се на во де фак то ри које је по треб но узе ти у об зир при из бо ру
осно ви це вред но ва ња (ре ле ван тност, ве ро дос тој на реп ре зен та ци ја, унап -
ређујуће ква ли та тив не ка рак те рис ти ке и трош ков но огра ни че ње, фак то ри
спе ци фич ни за по чет но вред но ва ње, као и више од јед не осно ве ме ре ња) и ис -
ти че да је се ода бир раз ли чи тих осно ви ца за вред но ва ње по је ди не имо ви не,
об а ве за и став ки при хо да и рас хо да врши раз мат ра њем циља фи нан сиј ског
из веш та ва ња, ква ли та тив них ка рак те рис ти ка ко рис них фи нан сиј ских ин -
фор ма ци ја и трош ков ног огра ни че ња. Оквир не даје де таљ не смер ни це о томе 
када је одређена осно ва за вред но ва ње по год на јер је по до бност одређених
осно ва вред но ва ња услов ље на чи ње ни ца ма и околностима.

Оквир сад ржи огра ни че ну рас пра ву о вед но ва њу ка пи та ла будући да ка -
пи тал пред став ља ре зи ду ал ну ве ли чи ну, од но сно да се вред ност ка пи та ла не
мери ди рек тно. Ипак, у Окви ру се на во ди да може бити при клад но ди рек тно
вред но ва ти по је ди не кла се ка пи та ла или ком по нен те ка пи та ла како би се
пру жи ле ко рис не ин фор ма ци је. (CF2018, 6.89) Ипак, с об зи ром да укуп ни ка -
пи тал пред став ља ре зи ду ал ну ве ли чи ну, на јма ње јед на кла са ка пи та ла, од но -
сно ба рем јед на ком по нен та ка пи та ла се не може вред но ва ти директно.

Тре ба на по ме ну ти и да по је ди ни углед ни ис тра жи ва чи, међу ко ји ма
Walton (2018), ис ти чу да ме шо ви ти мо дел вред но ва ња који је усво јио IASB
чини Кон цеп ту ал ни оквир по овом пи та њу не дос лед ним.

5.7. Пред став ља ње и об е ло да њи ва ње 
пре ма но вом Кон цеп ту ал ном окви ру

Сед мо по глав ље у коме се раз мат ра пред став ља ње и об е ло да њи ва ње ин -
фор ма ци ја је но во до не то по глав ље. У овом по глав љу су раз мат ра ни кон цеп -
ти који одређују које ин фор ма ци је тре ба да буду сад ржа не у фи нан сиј ским
из веш та ји ма и како те ин фор ма ци је тре ба при ка за ти и об е ло да ни ти. Извеш -
тај о укуп ном ре зул та ту пе ри о да (на зив је уве ден из ме ном МРС1) је сада на -
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зван “Извеш тај о фи нан сиј ским пер фор ман са ма”. Оквир међутим не од -
ређује да ли ин фор ма ци је о оства ре ним фи нан сиј ским пер фор ман са ма тре -
ба при ка за ти све о бух ват но у јед ном из веш та ју или то тре ба учи ни ти у два
за себ на из веш та ја

У Кон цеп ту ал ном окви ру се ко рис ти из раз „Извеш тај о до бит ку или гу -
бит ку“ (Statement of profit and loss) ко јим се озна ча ва за се бан из веш тај и по се -
бан оде љак у окви ру јед ног из веш та ја о фи нан сиј ским пер фор ман са ма. Исто
тако, ко рис ти се и тер мин „укуп ни до би так или гу би так“ (total for profit or loss)
који се од но си ис тов ре ме но на уку пан из нос до бит ка/гу бит ка у за себ ном из -
веш та ју и на међуре зул тат за оде љак у окви ру јед ног из веш та ја о фи нан сиј -
ским пер фор ман са ма. (CF 2018, 7.15)

У овом по глав љу су прво пред став ље на три ши ро ка при нци па ефи кас не
ко му ни ка ци је, и то: (1) фо ку си ра ње на ци ље ве и при нци пе пре зен та ци је и об -
е ло да њи ва ња умес то фо ку си ра ње на пра ви ла; (2) раз врста ва ње ин фор ма ци ја 
на на чин да се гру пи шу слич не став ке и раз дво је раз ли чи те став ке; и (3) об је -
ди ња ва ње ин фор ма ци ја на та кав на чин да не буду не јас не због не пот реб них
де та ља или пре те ра не аг ре га ци је. (CF2018.7.2). О овим при нци пи ма, који не
пру жа ју зна чај не смер ни це IASB-у при ли ком одлу чи ва ња у будућем до но ше -
њу стан дар да, се за тим украт ко рас прав ља. Већина про сто ра овог по глав ља
по свећена је рас пра ви о кла си фи ка ци ји, по себ но кла си фи ка ци ји при хо да и
рас хо да са фо ку сом на пи та ње у ко јим слу ча је ви ма при хо ди и рас хо ди тре ба
да буду укљу че ни у из веш тај о успе ху (P&L) или у из веш тај о оста лом укуп ном
резултату (OCI).

IASB из јав љу је да је P&L кљу чан за утврђива ње фи нан сиј ских пер фор ман -
си ен ти те та (CF2018.7.16), те да би ге не рал но сто га сви при хо ди и рас хо ди
тре ба ли да буду ту укљу че ни (CF2018.7.17). Ипак, “у из узет ним окол нос ти ма”, 
IASB може одлу чи ти да при хо де и рас хо де који су про узро ко ва ни про ме на ма
текуће вред нос ти при ка же у окви ру OCI јер то омо гућава ре ле ван тни ју ин -
фор ма ци ју или ве ро дос тој ни ју пре зен та ци ју пер фор ман си тог пе ри о да
(CF2018.7.17). Пре ма томе, IASB смат ра да на кон цеп ту ал ној осно ви није
могуће, нити не опход но, раз ли ко ва ти став ке које ула зе у P&L у од но су на став -
ке које чине OCI.

За раз ли ку од по глав ља о при зна ва њу и по глав ља о вред но ва њу, IASB не
раз рађује фак то ре које IASB тре ба да узме у раз мат ра ње при ли ком до но ше ња
ове одлу ке. BC нас об а веш та ва да је ово про миш ље на и паж љи ва одлу ка (де ли -
бе ра те де ци си он), али не даје ар гу мен те (CF2018. BC7.25). На при мер, не јас но
је како по јам не из вес нос ти у вред но ва њу ути че на IASB-ов из бор између P&L и
OCI; Да ли, на при мер, ви со ка не из вес ност у вред но ва њу при ли ком про це не
тре нут не вред нос ти може има ти за по сле ди цу да се про ме на вред нос ти ра ди -
је при ка же кроз оста ли уку пан ре зул тат (OCI) него кроз из веш тај о успе ху
(P&L). (Пре ма. Pelger, 2019)

Како при мећује Pelger (2019), IASB је укљу чио ширу дис ку си ју о фак то ри -
ма који би мог ли бити ре ле ван тни за до но ше ње так вих одлу ка и спо ме нуо не -
ре а ли зо ва не, по нав ља јуће, не пос лов не став ке као и не из вес ност у вред но ва -
њу, ду го роч ну ре а ли за ци ју и став ке ван кон тро ле ме наџ мен та у DP из 2013.
го ди не (IASB, 2013., та бе ла 8.1). Међутим, IASB је одба цио миш ље ње да било
која ком би на ци ја ових фак то ра може помоћи раз ли ко ва њу између P&L и OCI
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(IASB, 2013., пар. 8.38). Умес то тога, у DP-у је пред ло жен фо кус на пи та ње: Да
ли ће се ре ле ван тност P&L по бољ ша ти пред став ља њем одређених став ки у
OCI? (IASB, 2013., пар. 8.81; слич но IASB, 2015, пар. 7.24). Нови Кон цеп ту ал ни
оквир по ми ње “ве ро дос тој но пред став ља ње” у кон тек сту одлу ке да ли став ку
при ка за ти у окви ру P&L или OCI. Међутим, нису дате смер ни це ни при ме ри
како при ме ни ти (опе ра ци о на ли зо ва ти) ре ле ван тност и ве ро дос тој но пред -
став ља ње у овој об лас ти, од но сно како су то при ме ти ли и Van Mourik и Katsuo
Asami (2018) у вези са ED-ом за 2015., не нуди се ве ли ка помоћ IASB за до но ше -
ње стан дар да у будућнос ти. (Пре ма: Pelger, 2019).

Дру ги ас пект који се од но си на OCI је да ли при хо ди и рас хо ди који су у
њему укљу че ни тре ба кас ни је, на при мер при ли ком про да је/пре стан ка при -
зна ва ња сре дства, рек ла си фи ко ва ти у P&L. У Окви ру се на во ди да при хо ди и
рас хо ди укљу че ни у OCI, у при нци пу, тре ба да се рек ла си фи ку ју у P&L у кас ни -
јем пе ри о ду (ре цик ли ра ње) ако то пру жа ре ле ван тни је ин фор ма ци је или ве -
ро дос тој ни је пред став ља пер фор ман се ен ти те та (CF2018.7.19). Спе ци фич ни
фак то ри које IASB тре ба да узме у об зир у про це ни су да ли ре цик ли ра ње до во -
ди до веће ре ле ван тнос ти или до ве ро дос тој нег пред став ља ња нису на ве де ни
(CF2018.BC7.33).

Како при мећује Pelger (2019), “stewardship” се не рас прав ља у по глав љу о
пред став ља њу и об е ло да њи ва њу ин фор ма ци ја, мада се кла си фи ка ци ја у OCI
(и ре цик ли ра ње) може смат ра ти важ ни јом за ову сврху него за по тре бе вред -
но ва ња (Van Mourik и Katsuo Asami, 2018, стр. 188) за изо ло ва ње пер фор ман си
управ ља ња (у P&L) од дру гих ефе ка та (у OCI). Опрез ност се такође не спо ми -
ње. Дак ле, ути цај кон цеп ту ал них про мје на CF2018 на пи та ња пре зен та ци је и
об јав љи ва ња није пре поз нат љив. Како за кљу чу је Pelger (2019), све у све му,
ис пос тав ља се да се већи на гла сак на “stewardship” и опрез ност нема опе ра ци -
о на ли зу ју, од но сно нема ути ца ја на ово по глав ље но вог Кон цеп ту ал ног
оквира.

Слич но томе, у овом одељ ку се не по ми ње ни опрез ност. Није ис так нут ни
“при хват љив ниво не из вес нос ти у вред но ва њу” као фак тор који IASB тре ба да
узме у об зир при ли ком кла си фи ка ци је став ки на P&L, од но сно OCI (и ре цик -
ли ра ња) иако се може при ме ни ти у овом кон тек сту. (Pelger, 2019)

Како је Barker (2010) при ме тио, није одго во ре но шта чини OCI јер није де -
фи ни сан до би так. Прим јећује се да и но во до не ти Кон цеп ту ал ни оквир није
де фи ни сао до би так и гу би так, те сход но томе ни шта чини P&L а шта OCI. Ни
пре тход ни кон цеп ту ал ни окви ри (1989, 2010) нису де фи ни са ли до би так (Ви -
де ти опшир ни је: Barker, 2010а), што је, како на во де Van Mourik и Katsuo Asami
(2018, стр. 1), де ли мич но по сле ди ца де фи ни са ња при хо да и рас хо да као про -
ме не вред нос ти имо ви не и об ве за које узро ку ју про ме не у ка пи та лу, а де ли -
мич но по сле ди ца по сто ја ња два су коб ље на кон цеп та до бит ка и ка пи та ла у
Међуна род ним стан дар ди ма фи нан сиј ског из веш та ва ња (IFRS). (Пре ма: Van
Mourik, Katsuo Asami, 2018, стр. 1) На ве де но је до ве ло до не дос лед них ра чу но -
во дстве них ре ше ња, јер се неке транс акције еви ден ти ра ју кроз P&L док се
дру ге еви ден ти ра ју у OCI и као так ве за о би ла зе до би так, а у за вис нос ти од слу -
ча ја се могу, а и не мо ра ју, на кнад но ис ка за ти кроз P&L када се ис пу не про пи -
са ни кри те ри ју ми (тзв. ре цик ла жа). (Пре ма: Alexander, Le Manh-Bena, Ramond,
2013, стр. 16) У вези овог по след њег, Walton (2018) ис ти че да окол ност да се
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по је ди не став ке OCI ре цик ли ра ју, док се дру ге не ре цик ла ра ју чини Кон цеп ту -
ал ни оквир по овом пи та њу недоследним.

Van Mourik и Katsuo Asami (2018, стр. 21) до ка зу ју да ак ту ел ни Кон цеп ту -
ал ни оквир сад ржи два не спо ји ва кон цеп та до бит ка. Или за држа на за ра да
(retained earnings) сад ржи само ре а ли зо ва не став ке при хо да и рас хо да (при
чему може по сто ја ти про стор за ту ма че ње шта озна ча ва ре а ли за ци ја), или за -
држа на за ра да сад ржи и ре а ли зо ва не и не ре а ли зо ва не став ке при хо да и рас -
хо да. У слу ча ју ду ал ног вред но ва ња у ком би на ци ји с првим кон цеп том до бит -
ка, “прља ви ви шак” (диртy сур плус) се јав ља у ка пи та лу. Да би се одржа ла ар -
ти ку ла ци ја између за држа не до би ти и до би ти и гу бит ка, као и између нето
имо ви не и укуп ног ре зул та та (comprehensive income), не опход на је ре цик ла жа
на кон ре а ли за ци је. Дру ги кон цепт до бит ка иде са кон цеп том укуп ног ре зул -
та та и “чис тим виш ком” кон цеп том ка пи та ла. Текућа вред ност као осно ва
вред но ва ња и ме шо ви то вред но ва ње има ју за по сле ди цу да се у за држа ном
до бит ку сад рже и ре а ли зи ва ни и не ре а ли зо ва ни приходи и расходи.

Мо у рик и Katsuo Asami (2018) су ге ри шу да се при ступ IASB може по бољ -
ша ти увођењем осно ве “вред ност за влас ни ка” (деп ри вал ва луе) у слу ча је ви -
ма када фер вред ност и ис то риј ски тро шак нису при ме ре ни. На да ље, тврди да
је под двос тру ким вед но ва њем по треб но и могуће на пра ви ти кон цеп ту ал но
раз ли ко ва ње између ре а ли зи ра них став ки при хо да и рас хо да у до би ти или гу -
бит ку и оних при зна тих кроз раст вред нос ти у OCI. (Van Mourik, Katsuo Asami,
2018, стр. 1)

Зак љу чак

Прво бит на иде ја да љег рада IASB на кон цеп ту ал ном окви ру није била мо -
ти ви са на же љом за ре ви ди ра њем ре ше ња из усаг ла ша ва ња са FASB, већ је пре
све га мо ти ви са на на ме ром за ажу ри ра њем и по јаш ња ва њем пре тход ног кон -
цеп ту ал ног окви ра и раз ра дом по глав ља која нису дов рше на у за јед нич ким
про јек том са FASB. Као ре зул тат овог дру гог, до да та су два нова по глав ља (1)
Фи нан сиј ски из веш та ји и из веш тај ни ен ти те ти и (2) Пре зен та ци ја и об е ло да -
њи ва ње. међутим, пре све га под при тис ком кон сти ту и тив них учес ни ка, IASB
је по но во укљу чио “stewardship” у окви ру циља из веш та ва ња; враћена је
“опрез ност” у по глав љу о ква ли та тив ним ка рак те рис ти ка ма и уве ден је “при -
хват љив ниво не из вес нос ти у вред но ва њу” умес то “по узда нос ти”. Пре ма
томе, како ис ти че Pelger (2019, стр.2), све три на јваж ни је одлу ке које су IASB и
FASB до не ли је сада IASB пре и на чио и вра тио на ре ше ња при сут на у Кон цеп ту -
ал ном окви ру из 1989. го ди не. Како број ни ис тра жи ва чи по ка зу ју, на ста ле
про ме не из про јек та ујед на ча ва ња Окви ра FASB и IASB по ка зу ју ори јен та ци ју
ових одбо ра пре ма ра чу но во дству фер вред нос ти и врше не су у сврху под сти -
ца ња при ме не фер вред нос ти као по жељ ни је осно ве вред но ва ња. На кон по ме -
ну тих из ме на, фер вред ност се у но вом Кон цеп ту ал ном окви ру више не саг ле -
да ва као пожељнија основа.

Оце на ствар ног зна ча ја ре ви ди ра ња Окви ра ће се дати из пер псек ти ве
раз ли чи тих ко рис ни ка Окви ра.

Да би се оце нио зна чај но вог Кон цеп ту ал ног окви ра, важ но је по но во раз -
мот ри ти фун да мен тал но пи та ње: Ко су ко рис ни ци Кон цеп ту ал ног окви ра?
Иако би било ло гич но да је сврха кон цеп ту ал ног окви ра оста ла не про ме ње на,
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уоча ва се да је сврха Окви ра дру га чи је де фи ни са на него у пре тход ним окви ри -
ма. Како IASB ис ти че, сврха Окви ра (CF2018, SP.1.1.) је:
(а) да по мог не IASB да раз ви је МСФИ који су за сни ва ни на кон зис тен -

тним кон цеп ти ма;
(б) да по мог не ли ци ма која при пре ма ју фи нан сиј ске из веш та је да раз ви ју 

кон зис тен тне ра чу но во дстве не по ли ти ке када када одређена транс -
акција или дру ги догађај није об ухваћен ни јед ним стан дар дом, или
када стан дард омо гућава из бор ра чу но во дстве них по ли ти ка; и

(в) да по мог не свим ли ци ма да раз уме ју и ту ма че стан дар де.
Из на ве де ног про и зи ла зи, да су основ ни ко рис ни ци Окви ра, IASB и лица

која сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је. За раз ли ку од пре тход них окви ра у ко -
ји ма су ес пли цит но по ми ња ни и дру ги ко рис ни ци Окви ра, као што су ре ви зо ри
или на ци о нал на тела за ду же на за до но ше ње ра чу но во дстве них стан дар да, у
но вом Окви ру то више није слу чај. (Ви де ти CF1989,1(ц),(е); CF2010 1(ц),(е))

Што се IASB тиче, ис пос тав ља се да враћање “stewardship” и “опрез нос ти”
као ква ли та тив не ка рак те рис ти ке неће има ти суш тин ског ефек та на будуће
до но ше ње стан дар да јер се на њих IASB не по зи ва када раз мат ра при зна ва ње,
вред но ва ње и пред став ља ње став ки у фи нан сиј ским из веш та ји ма. На јис так -
ну ти ја про ме ну из пер спек ти ве ефе ка та на при зна ва ње и вред но ва ње пред -
став ља увођење кон цеп та “при хват љи вог ни воа не из вес нос ти у вред но ва њу”
као на след ни ка бив шег по јма “по узда нос ти” и који тре ба да слу жи као по тен -
ци јал на ба ри је ра када се раз мат ра ју пи та ња при зна ва ња и вред но ва ња у
одређеним про це си ма до но ше ња стандарда.

Не у саг ла ше ност свих ре ше ња сад ржа ним у ра чу но во дстве ним стан дар -
ди ма пра ти први Оквир који је до нет у све ту (FASB-ов), као и не усаг ла ша ва ње
стан дар да са но во до не тим окви ри ма, а ка рак те рис ти чан је и за све окви ре
IASB. IASB је чак у но во до не том Окви ру на зна чио да стан дар де које до но си не
мо ра ју да буду усаг ла ше ни са Окви ром. Како ис ти чу Gebhardt, Mora и
Wagenhofer (2014), “го то во је не из беж но да нови или ре ви ди ра ни стан дар ди
буду у су ко бу са кон цеп ту ал ним оквиром.”

Оста је да се види ка кав став ће за узе ти IASB у вези раз ли ко ва ња об а ве за и
ка пи та ла, будући да то и није део но вог окви ра, већ је пре нет на ис тра жи вач ки 
про је кат IASB-а о фи нан сиј ским инстру мен ти ма са ка рак те рис ти ка ма ка пи -
та ла.

Што се тиче помоћи ли ци ма која сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је, а који
се пре ма Окви ру, озна ча ва ју ње го вим ко рис ни ци ма, може се за па зи ти да се у
на шим усло ви ма Кон цеп ту ал ни оквир не може смат ра ти зна чај ним по овом
пи та њу. На и ме, транс акције и догађаји који нису об ухваћени стан дар ди ма
нису ка рак те рис тич ни за при вре ду на шег ре ги о на. Осим тога, услед ви со ког
ни воа апстрак ци је и не јас ноће Окви ра, као број них не ис пи та них од но са
између ква ли та тив них ка рак те рис ти ка, пи та ње је ко ли ко он уопште може
бити ко рис тан ли ци ма која сас тав ља ју фи нан сиј ске из веш та је. Ово се може
под упре ти и тиме што Европ ска ко ми си ја није ни смат ра ла да је по треб но пре -
вес ти Кон цеп ту ал ни оквир на на ци о нал не је зи ке чла ни ца (већ су само пре ве -
де ни стан дар ди), нити је пак смат ра ла да га је тре ба ло одоб ри ти по пут оста -
лих МРС када је при хваћено да ев роп ске кор по ра ци је које сас тав ља ју кон со ли -
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до ва не из веш та је а које су лис ти ра не на бер зи из веш та ва ју пре ма МРС/МСФИ. 
(Опшир ни је ви де ти у: Alexander, и др., 2013, стр. 13)

Што се тиче помоћи при из бо ру ал тер на тив них ра чу но во дстве них по ли -
ти ка, може се за па зи ти да одго вор на лица у пред узећима не до но се ра чу но во -
дстве не по ли ти ке удуб љу јући се у Кон цеп ту ал ни оквир, нити су ме ња ли ра чу -
но во дстве не по ли ти ке када је 2010. го ди не до нет ре ви ди ра ни кон цеп ту ал ни
оквир. Нити ће то чи ни ти сада по што је усво јен нови Оквир. Може се кон ста то -
ва ти да је упит на сврха Кон цеп ту ал ног окви ра за лица која сас тав ља ју фи нан -
сиј ске из веш та је.Уста лом ана ли зи ра јући кон цеп ту ал не окви ре, паж ња ис тра -
жи ва ча је го то во увек усме ре на на зна чај окви ра у по ступ ку до но ше ња стан -
дар да. (Ви де ти нпр. Sutton, Corderi и Van Zijl, 2015)

У раду је ука за на на јвећа паж ња про ме на ма ква ли та тив них ка рак те рис -
ти ка из раз ло га што се на осно ву ква ли та тив них ка рак те рис ти ка које ин фор -
ма ци је тре ба да ис пу не утврђују пра ви ла за при зна ва ње, вред но ва ње и пре -
зен то ва ње ин фор ма ци ја. Ба рем је тако у те о ри ји. Из по ме ну тог раз ло га се кон -
цеп ту ал ни оквир у Ве ли кој Бри та ни ји и на зи ва “Извеш тај о при нци пи ма фи -
нан сиј ског из веш та ва ња” (ASB, 1999). а и први FASB-ов Кон цеп ту ал ни оквир
је ре зул тат по тра ге за при нци пи ма. Како на во ди Dennis (2018), но ви ји ста во -
ви о кон цеп ту ал ном окви ру су ге ри шу да је кон цеп ту ал ни оквир ‘из веш тај о
при нци пи ма’, јер он “успос тав ља при нци пе који пред став ља ју во ди љу за ра -
чу но во дстве не стан дар де“ (Sutton, Corderi и Van Zijl, 2015, стр. 117. Пре ма:
исто)

Важ но је има ти и у виду и да се све кон цеп ту ал не кри ти ке усме ре не на
кон цеп ту ал ни оквир FASB-а од но се се и на све кон цеп ту ал не окви ре IASB,
укљу чу јући и но во до не ти. (Ви де ти опшир ни је у: Dennis, 2019; Dennis, 2018;
Kuruppu, Lehman, 2018; Craig, Smieliauskas, Amernic, 2017; Barker, Penman,
2018). Dennis (2019) ис ти че да на пре дак у из град њи будућег кон цеп ту ал ног
окви ра може бити по стиг нут само ако се схва ти при ро да кон цеп ту ал ног окви -
ра и пи та ња која тре ба да се реше.

И на кра ју, у по ка ша ју да одго во ри мо на пи та ње да ли је но во до не ти Кон -
цеп ту ал ни оквир ко рак уна зад или про дуб љи ва ње за по че тог про це са ре фор -
ме фи нан сиј ског из веш та ва ња, на вешћемо да пре ста нак фа во ри зо ва ња фер
вред нос ти пред став ља ко рак у на зад уз на по ме ну да „у на зад“ нема не га тив ну
ко но та ци ју већ само на зна ча ва да се IASB, ба рем дек ла ра тив но, враћа на ре -
ше ња из 1989. го ди не. Ка кав ће то ре ал ни ути цај има ти на стан дар де који ће се 
до но си ти тек оста је да се види. А како рече ве ли ки Goethe, „са зна њем рас те и
сум ња“.
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The Revised Conceptual Framework: a
Step Back or On-Going Reform of the

Conceptual Framework
Summary

Following the 2002 IASB and FASB agreement at Norwalk on the harmonization of
financial reporting, one of the key tasks was to harmonize the Conceptual frameworks
of financial reporting, having in mind that they represent the basis for the adoption of
new and revising existing accounting standards. 

The convergence project was started in 2004 and in 2010 the IASB issued the
Conceptual Framework for Financial Reporting, replacing the 1989 Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements. 

This version of the Conceptual Framework was not the result of the final update of the
Conceptual Framework, but was the result of the completion of the first phase of the
Conceptual Framework Review project. The conceptual framework review project was
interrupted in 2010, and in order to formally reincorporate this project into its agenda
in 2012, but this time on its own, IASB breaks the reconciliation of basic financial
reporting concepts with the FASB. The new project focuses not only on topics that have
not yet been covered, but also on areas that the IASB has judged to be inadequately
regulated. 

The terms assets and liabilities have been redefined in the new Framework, the
recognition criteria have been revised, the Framework contains more guidance on
valuation and two new chapters have been added (Financial Statements and
Reporting Entities and Presentation and Disclosure). In the new Framework, the IASB
has placed greater emphasis on the entity’s stewardship aspect as part of the decision
on the usefulness of information, reintroducing caution prudence through neutrality
aspect, as well as a tolerable level of measurement uncertainty, rather than the
reliability that preceded this concept, as an integral part of authentic representation.

The revised Financial Reporting Conceptual Framework was issued in 2018, but like
the 2010 Framework, this document is not the result of the final revision of the previous
Framework. The changes made necessitate a review of whether the independently
revised Framework constitutes a turning point for the IASB in relation to changes
made in conjunction with the FASB or merely a deepening of the on-going financial
reporting reform.

Keywords: Conceptual framework for financial reporting, measurement, recognition,
presentation and disclosures.



Упу тство ау то ри ма
Рад дос тав љен за об јав љи ва ње у ‘’Ра чу но во дству’’ тре ба има сле деће ка -

рак те рис ти ке:
= пре на сло ва рада на во ди се име и пре зи ме ау то ра, а фус но том на вoди на -

учно зва ње, од но сно сте пен об ра зов ња, на зив ин сти ту ци је од но сно
прав ног лица, по сло ви које ау тор об ав ља, број те ле фо на и e-mail ад ре са;

= рад тре ба да буде при прем љен у елек тон ској фор ми, про грам Word for
Windows;

= фонт за цео рад: Times NewRoman, ћири ли ца, ве ли чи на фон та 12;
= осим глав ног на сло ва, на зна ке се могу став ља ти за два ни воа под нас ло ва;
= од нас ло ви, на зи ви та бе ла и илус тра ци ја тре ба да буду ну ме ри са ни арап -

ским бро је ви ма;
= кур зи вом (italic) тре ба да се на гла се речи и фра зе у тек сту, али не и цели

па су си; ко рис ти се за на гла ша ва ње речи и фра за пре узе тих из дру гих је -
зи ка (нпр.ен глес ког); за деб ља на сло ва (bold) се ко рис те ис кљу чи во за
на слов и одређене под нас ло ве;

= пре по ру че ни обим рада је дан ау тор ски та бак 15 стра на (раз мак између
ре до ва 1) укљу чу јући сли ке, та бе ле, гра фи ко не

= рад дат за об јав љи ва ње у овом ча со пи су не сме да буде у исто вре ме раз -
мат ран за об јав љи ва ње у дру гом ча со пи су, нити сме да буде пре тход но
об јав љи ван у дру гом ча со пи су, што се по тврђује по тпи си ва њем по себ не
из ја ве на кон до би ја ња по зи тив не ре цен зи је. 

Нас лов рада тре ба да сад ржи око де сет речи, од но сно да буде на пи сан на -
јду же у два реда и да по јмов но на јди рек тни је одра жа ва сад ржај рада.

Пос ле на сло ва рад тре ба да има ре зи ме, кључ не речи, а на кон тога сле ди
сад ржи на рада и на кра ју се на во ди ко ришћена ли те ра ту ра.

Ре зи ме тре ба да сад ржи општи при каз теме, ме то до ло ги ју рада, ре зул та -
те и за кљу чак у об и му до 150 речи (око де сет ре че ни ца).

Кључ не речи тре ба да сад рже на јви ше 6-10 речи које суш тин ски опи су ју
сад ржај рада за по тре бе пре тра жи ва ња; одређују се на бази одго ва ра јућег
реч ни ка који је при хваћен у кон крет ној об лас ти.

Нас лов, ре зи ме и кључ не речи тре ба да буду дати на српском и ен глес ком
је зи ку. Уко ли ко није из вршен пре вод на ве де них де ло ва, ре дак ци ја ће орга ни -
зо ва ти пре вод.

Сад ржи на рада под ра зу ме ва: Увод ко јим се на во ди пред мет и циљ ис тра -
жи ва ња, ме тод при ме њен у ис тра жи ва њу, као и кон ци пи ра ње сад ржи не рада;
ре диш ни део сад ржи не рада који одра жа ва пред мет ис тра жи ва ња струк ту -
ри ран са на јви ше два ни воа под нас ло ва; Зак љу чак ко јим се ука зу је на ре зул -
та те ис тра жи ва ња из врше них у раду и на кључ не доп ри но се и огра ни че ња ис -
тра жи ва ња.

Сли ке, та бе ле и гра фи ко ни, тре ба да буду узас топ но ну ме ри са ни, сли ке
да сад рже на слов, тре ба да има ју на зна ку из во ра ако су пре узе ти, та бе ле тре ба
да има ју за глав ље. Сли ке и гра фи ко ни тре ба да буду урађени у црно бе лој (си -



вој ) тех ни ци као што се и шта ма па овај ча со пис. Та бе ле и гра фи ко ни тре ба да
буду при прем ље ни у Word, Exel, Corel,Visio или SPSS фор ма ту.

Фус но те се дају при дну стра не, сад рже мање важ не де та ље, до дат на об -
јаш ње ња, на зна ке о ко ришћеним из во ри ма (на учној грађи, при руч ни ци ма и
сл), али не могу бити за ме на за ко ришћену ли те ра ту ру.

Пра ви ла ци ти ра ња у тек сту врши се у скла ду са пра ви ли ма APA сти ла ци -
ти ра ња (пре ма упу тству да том лин ком http://www.dksg.rs/biblioteka/
vodicZaCitiranje/apa_osnova.html или http://www.apastyle.org). Ци та ти у тек сту
рада мо ра ју бити иден тич ни са спис ком ре фе рен ци (ли те ра ту ром), од но сно
сва ка ци ти ра на ре фе рен ца у тес ту рада мора бити при сут на у спис ку ре фе рен -
ци и об рну то. Ци ти ра ње у тек сту даје се у за гра ди навођењем пре зи ме на ау то -
ра, го ди не из да ња и стра не, ако се ради о ди рек тном ци та ту (Мар ко вић, 2019,
253). Ако ци ти ра ни из вор има два ау то ра, на во де се њи хо ва пре зи ме на (Мар ко -
вић и Савић, 2018), а ако има више ау то ра на во ди се само пре зи ме првог ау то ра
и на кон тога скраћени ца и дру ги, од но сно et al. (Мар ко вић и дру ги, 2019). Ако се
пре зи ме ау то ра по ми ње у тек сту, на кон пре зи ме на на во ди се го ди на пуб ли ка -
ци је дата у за гра да ма, на при мер,... по Мар ко вићу (2019)....

Лис та ре фе ре ци (ли те ра ту ра) под ра зу ме ва аз буч ни ре дос лед (по пре -
зи ме ну првог ау то ра, без ну ме ри са ња).
= Књи га са на ве де ним ау то ри ма : Пре зи ме ау то ра, ини ци јал(и) име на (го -

ди на из да ња). Нас лов књи ге. Мес то из да ња : На зив из да ва ча
При мер: Мар ко вић М. (2019) Ре ви зи ја јав ног сек то ра, Бе ог рад: Свет лост.

= Чла нак у ча со пи су: Пре зи ме, ини ци ја ли име на.(го ди на). Нас лов рада. На -
зив ча со пи са, ред ни број го диш та (број свес ке), стра ни це. 
Мар ко вић М.(2018) ‘’Фи нан сиј ско управ ља ње и кон тро ла у јав ном сек то -
ру,, Ра чу но во дство (1-2), стр.252-565.

= Нор ма тив ни акти: На зив прав ног акта, на зив гла си ла у ком је об јав љен,
број и го ди на об јав љи ва ња.
При мер: За кон о ра чу но во дству, ‘’Служ бе ни глас ник РС’’, бр73/19.

= До ку мен та или базе под а та ка са ин тер не та: Пре зи ме, ини ци јал(и) име -
на (го ди на). Нас лов дела, ин тер нет из вор, да тум при сту па.
При мер: Кос тић К. (2017) Анализа фи нан сиј ске ста бил нос ти, пре узе то са
http://www.nbs.rs/internet/latinica/17/konferencije_guvernera/prilozi/3
25648_kopaonik.pdv, Прис туп ље но 18 маја 2019.
Ре дос лед ко ришћене ли те ра ту ре под ра зу ме ва навођење ко ришћених

књи га, за тим чла на ка из ча со пи са и збор ни ка ра до ва са на учних ску по ва и ча -
со пи са, нор ма тив них акта и на кра ју из во ра са ин тер не та.

Ра до ве дос тав ља ти ад ре су e-mail stojanovicr@srrs.rs
 Одго вор ни уред ник
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