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Закључци са 49. Симпозијума 
Савеза рачуновођа и ревизора Србије 

Златибор, 2018. 

У периоду 24-26. маја 2018. године, у организацији Савеза рачуновођа и ревизора 
Србије, на Златибору је одржан традиционални 49. симпозијум - под називом „Им-
пликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног 
сектора, јавних предузећа и корисника буџетских средстава“. Одржани симпо-
зијум имао је карактер научног скупа са међународним учешћем. 

На овом, највишем научном скупу рачуноводствене професије у Србији, размотре-
ни су актуелни рачуноводствени проблеми. Компетентни аутори су саопштили 15 
унапред припремљених реферата, систематизованих у две тематске целине: Кон-
кретизација примене новина у МСФИ и МСФИ за МСП и актуелна питања у 
оквиру пословања реалног сектора и Рачуноводствено-пореске актуелности 
пословања јавних предузећа и корисника буџетских средстава. Сви радови 
штампани су у часопису Рачуноводство 1-2/18. 

На основу реферата изложених од стране аутора и дискусија, учесницима скупа 
предложени су закључци који су једногласно усвојени. Закључке наводимо у нас-
тавку. 

1. Професионалнa рачуноводствена регулатива дефинише правила и етичке 
принципе који су неопходан, али не и довољан услов за тражење истине о 
економском мерењу, односно за квалитетно финансијско извештавање. Довољан 
услов је професионално и етичко расуђивање професионалних рачуновођа, који 
имају потребне техничке компетенције, односно интелектуалне врлине и поседују 
карактерне врлине као што су: праведност, храброст и самоконтрола. 

2. Ток професионалне цертификације и едукације у рачуноводству земаља са 
високоразвијеним нивоом финансијског извештавања подразумева да сe 
универзитети ангажују на пољу образовања и обуке рачуновођа до ступања у 
професију, док професионална рачуноводствена тела врше проверу знања и 
професионалних вештина, као и доделу цертификата у име државе. Профе-
сионална рачуноводствена тела са циљем одржавања професионалног ин-
тегритета и компетентности професионалних рачуновођа настављају њихово 
едуковање на континуираној основи. 



 

3. Извештавање о пословању сегмената омогућава сагледавање одговорности за 
извршене активности и доприноса оствареним резултатима, мереним кроз однос 
трошкова и користи, као и мотивисање менаџера за остваривање пословних 
циљева делова ентитета, а преко ових и циљева ентитета у целини, што нарочито 
долази до изражаја у условима диверзификације пословања. Исказна моћ 
извештаја о сегментима зависи од могућности примене процеса и метода 
одлучивања, употребе информационих технологија и техника мерења, као и 
усмеравања активности појединаца ка оптималној употреби ресурса. 

4. Примена актуелне међународне регулативе, на коју упућује Закон о рачуно-
водству, у оквиру које су и МСФИ 9 и МСФИ 15, захтева благовремено обезбе-
ђивање њеног превода. Наведена регулатива ће имати значајне импликације на 
садржину финансијских извештаја. Тако ће примена МСФИ 15, кроз ус-
тановљавање јединственог модела признавања и вредновања прихода ели-
минисати глобалне разлике у третману прихода и обезбедити релевантност и 
поузданост информација о приходима. Његова примена има нарочит значај за 
ентитете који пружају сложене пакете продаје добара и услуга из области 
грађевинарства, телекомуникација, трговине на мало уз давање гаранција и друго. 

5. Извештај о новчаним токовима представља основ за оцену и процену финансијске 
стабилности и неизвесности у смислу одржања ликвидности, очувања 
финансијске сигурности и приносне снаге, као и изложености финансијским 
ризицима. Он, исто тако, представља основу за утврђивање надокнадивог износа 
целокупног привредног друштва. У основи традиционалног приступа утврђивању 
финансијске стабилности налазе се вертикална и хоризонтална правила 
финансирања, док аналитички поступци подразумевају обједињавање 
информација финансијске и нефинансијске природе и коришћење података 
интерних контрола усмерено на оцену релевантности и поузданости информација. 

6. Реструктуирање привредног друштва има двоструку улогу: оно се спроводи да би 
привредна друштва повећала своју вредност, али исто тако да би побољшала своје 
перформансе. Због тога овај процес захтева различите стратегије које треба да 
допринесу оздрављењу привредног друштва, уз ослањање на тржиште. 

7. Екстерна ревизија доприноси повећању нивоа поверења постојећих и потен-
цијалних инвеститора и других корисника финансијских извештаја, иако оче-
кивања корисника финансијских извештаја превазилазе домет ове ревизије. Нови 
модел ревизорског извештаја захтеван међународном професионалном 
регулативом, као и регулативом ЕУ, води даљем унапређењу поверења у 
финансијске извештаје и смањује јаз у очекивањима њихових корисника кроз 
истицање кључних питања ревизије, већи обим релевантних информација и 
детаљније информације о сталности пословања. 

8. И поред значајне усклађености регулаторног оквира из области радног права са 
регулаторним оквиром ЕУ у овој области присутна су бројна питања чије је 
решавање неопходно, на шта указује и динамика измена и допуна одговарајућих 
прописа. 

9. Доцња у измирењу новчаних обавеза угрожава положај поверилаца и има 
негативне ефекте и шире економске импликације. Ефикасност затезне камате, као 
инструмента заштите поверилаца од доцње дужника при измиривању новчаних 
обавеза, условљена је бројним факторима економске и неекономске природе. 



 

10. Заједничка карактеристика савремених реформи јавног сектора и у оквиру њих 
рачуноводственог система и система финансијског извештавања релевантног за 
ентитете јавног сектора, је у томе што постоје две основе извештавања са 
тенденцијом напуштања готовинске и преласка на обрачунску основу због тога 
што ова друга показује значајне предности. Међутим, будући да се ентитети јавног 
и приватног сектора међусобно значајно разликују, постоји реална опасност да се 
некритичним транспоновањем свих захтева обрачунске основе, релевантних за 
ентитете приватног сектора на ентитете јавног сектора изазову озбиљни негатив-
ни ефекти на квалитет презентованих финансијско-рачуноводствених инфор-
мација. 

11. Регулаторни оквир којим је уређена јавна својина не садржи међусобну 
усклађеност и јасно, недвосмислено дефинисање кључних израза, нити њихову 
доследну употребу у правном систему, што може изазвати значајне практичне 
проблеме при одређивању права и обавеза субјеката који ступају у правне односе и 
довести до губитка вредности ствари у јавној својини. 

12. Успостављање, развој и ефикасност система финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору, односно успостављање система интерне контроле и 
интерне ревизије у јавним предузећима и организацијама и институцијама 
корисницима јавних средстава у Републици Србији представљају предуслов за 
њихово ефикасно, економично и ефективно пословање, поуздано финансијско 
извештавање и поштовање релевантне регулативе. Интерна ревизија у јавном 
сектору тек је у почетној фази развоја са изразитим проблемом обезбеђивања 
независности интерних ревизора. Наведено упућује на императивну потребу за 
спровођењем коренитих промена у интерном надзору јавног сектора, односно на 
потребу за ревидирањем постојећих система интерне контроле, као и потребу за 
интензивирањем активности у вези са успостављањем интерне ревизије у 
јавном сектору. 

13. Панел дискусија о стању и перспективама рачуноводствене професије и 
финансијског извештавања у Републици Србији била је усмерена на решавање 
професионалног статуса лица која припремају и састављају финансијске извештаје 
и подизање исказне моћи и употребне вредности, односно квалитета 
финансијских извештаја, као услова и претпоставки враћања и јачања поверења у 
читав систем финансијског извештавања на националном и глобалном нивоу. У 
том смислу закључено је да је неопходно: 

 хитно решити професионални статус рачуновођа и рачуноводствене професије, 

 ускладити законски регулаторни оквир са међународном професионал-
ном регулативом и директивама ЕУ, елиминисати постојећу диверзифи-
кацију контних оквира, облика образаца финансијских извештаја и 
основа вредновања; 

 ускладити форму и садржину финансијских извештаја са међународном и 
европском регулативом и 

 уважити Етички кодекс професионалних рачуновођа1 законским 
регулаторним оквиром. 

                                                 

1  Савез рачуновођа и ревизора Србије је објавио 2016. године превод актуелног Етичког кодекса 

професионалних рачуновођа који је издала Међународна федерација рачуновођа (IFAC). 



 

Златибор, 26. мај 2018. 

Комисија за закључке Програмски одбор 

проф. др Благоје Новићевић др Рада Стојановић, 
председник 
др Рада Стојановић др Зоран Шкобић, члан 
доцент др Даница Јовић др Весна Нешић, члан 
 мр Предраг Петровић, члан 
 Зоран Килибарда, члан 
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 Министарству привреде Републике Србије, 

 Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, 

 Народној банци Србије, 

 Пореској управи Републике Србије, 

 Националној комисији за рачуноводство, 

 Конзорцијуму који учествује у Пројекту техничке помоћи Републици Србији 
у реформи корпоративног финансијског извештавања. 

 

 

 

 

 


