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УВОД 
ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЕТИЧКЕ СТАНДАРДЕ

ЗА РАЧУНОВОЂЕ 

Одбор за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA) је независно
тело за постављање стандарда које развија Eтички кодекс за професионалне
рачуновође (Кодекс) применљив на међународном нивоу. 
Циљ IESBА, као што је описано у Пројектном задатку је да служи у јавном ин те -
ресу, постављањем квалитетних етичких стандарда за професионалне ра чу -
но вође. Дугорочни циљ IESBA је усклађивање Кодекса етичких стандарда за
професионалне рачуновође, укључујући стандарде за независност ревизора,
и стан дардa и ре гу ла ти ве којu објављују регулаторна тела и до но си о ци на ци -
о нал них стан дар да. Усклађивање стандарда у јединствени скуп стандарда
може да по већа квалитет и конзистентност услуга које пружају про фе сио нал -
не ра чу но вође широм света и унапреди ефикасност глобалних тржишта капи -
тала. 
IESBA одбор чини 18 чла но ва ан га жо ва них из це лог све та,  при чему је на јви ше
9 струч них лица која раде у прак си а  нај мање три чла на који нису у прак си и
који су лица из јав нос ти (по је дин ци од ко јих се оче ку је да за сту па ју, и до ка за -
но је да одра жа ва ју, ин те рес шире јав ности). Чла но ве име ну је Одбор IFAC на
бази пре по ру ка IFAC-овог одбо ра за но ми новање и уз одоб ре ње Одбо ра за над -
зор јав ног ин те ре са (PIOB), који над гледа активности IESBA. 
Про цес утврђива ња стан дар да IESBA укљу чу је учес тво ва ње PIOB и Кон сул т -
ант ско-саветодавне гру пе IESBA (CAG), која јав ном ин те ре су об ез беђује ин пут
за раз вој IESBA стан дар да и смерница. 
За више информација, молимо посетите www.ethicsboard.org.
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УЛОГА МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ РАЧУНОВОЂА 

Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа (IFAC)  слу жи у јав ном ин те ре су доп ри -
но сећи раз во ју ста бил них и одржи вих орга ни за ци ја, тржиш та и при вре да. За -
ла же се за транс па рен тност, одго вор ност и упо ре ди вост фи нан сиј ског из веш -
та ва ња; по ма же раз во ју ра чу но во дстве не про фе си је; и про мо ви ше зна чај и
вред ност ра чу но вођа у фи нан сиј ској ин фрас трук ту ри на гло бал ном пла ну. 
Осно ва на 1977. го ди не, Међуна род на фе де ра ци ја ра чу но вођа тре нут но се сас -
то ји од пре ко 175 пу ноп рав них и при дру же них орга ни за ци ја чла ни ца из више
од 130 зе ма а ља и за кон ских сис те ма, и представља го то во 3 милиона ра чу -
новођа у јавној пракси, образовању, јавном сектору, привреди и трго ви ни. 
Као део сво јих ак тив нос ти у служ би јав ног ин те ре са, IFAC доп ри но си раз во ју,
усва ја њу и им пле мен та ци ји међуна родних етичких стан дар да ви со ког ква -
литета за ра чу но вође прве нстве но пу тем под ржа ва ња Одбо ра за међуна родне 
етич ке стан дар де за ра чу но вође (IESBA). IFAC об ез беђује људ ске ре сур се, ин -
фрас трук ту ру, ко му ни ка ци о ну под ршку и фи нан си ра ње овог не за вис ног
одбо ра за по став ља ње стан дар да, те омо гућава про цес но ми но ва ња и ода би ра 
чла но ва одбо ра. 
IESBA успос тав ља влас ти те пла но ве рада и одоб ра ва сво је пуб ли ка ци је у скла -
ду са сво јим про це сом рада и без ан га жо ва ња IFAC-а. IFAC нема могућност ути -
ца ња на пла но ве рада или пуб ли ка ци је. IFAC об јав љу је при руч ни ке, стан дар де 
и дру ге пуб ли ка ци је и по се ду је ау тор ска пра ва. 
Не за вис ност IESBA-а об ез беђена је на више на чи на: 
• фор мал ни, не за вис ни над зор јав ног ин те ре са над до но ше њем стан дар да 

од стра не PIOB-a (за до дат не ин фор ма ци је, ви де ти www.ipiob.org), који
об ухва та ри го ро зан про цес рада који укљу чу је јав не кон сул та ци је

• јав ни по зив за но ми но ва ње и фор мал ни, не за вис ни над зор про це са но -
ми но ва ња/се лек ци је од стра не PIOB-a

• пот пу на транс па рен тност, како у по гле ду про це са рада за до но ше ње
стан дар да, тако и у по гле ду јав ног при сту па ма те ри ја ли ма који се од но се 
на план рада, сас тан ци ма, и об јав ље ним осно ва ма за за кљу чивање за сва -
ки ко нач ни стан дард  

• учес тво ва ње Кон сул та нтске са ве то дав не гру пе и по смат ра ча у про це су
до но ше ња стан дар да; и 

• зах тев да чла но ви IESBA-а, као и орга ни за ци је које но ми ну ју/за пош ља -
ва ју, буду по свећени не за вис нос ти, ин тег ри те ту и ми си ји јав ног ин те ре -
са одбо ра.  

За додатне информације посетите IFAC-ov сајт на адреси www.ifac.org
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ДЕЛОКРУГ ОВОГ ПРИРУЧНИКА

ИЗДАЊЕ ИЗ 2016. године

Овај при руч ник сад ржи основ не ин фор ма ци је о уло зи Међуна род не фе де ра -
ци је ра чу но вођа (IFAC) и зва нич ни текст Етич ког ко дек са за про фе си о нал не
ра чуновође (Ко декс) који је об ја вио Одбор за етич ке стан дар де за рачуновође
(IESBA). 
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СУШТИНСКЕ ИЗМЕНЕ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ИЗДАЊЕ

Етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но вође 

Овај при руч ник за ме њу је из да ње При руч ни ка  које је об јав ље но 2015. го ди не.
Измене

Изда ње при руч ни ка из 2016. сад ржи нове одељ ке 225 и 360 који се баве одго -
вор нос ти ма про фе си о нал ног ра чу но вође који је уочио не усклађеност или
сум ња на не усклађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом, а које су по чи ње не од
стра не клијента или послодавца.
Пос ле дич не и усклађене из ме не су уне те у Одељ ке 100, 140, 150, 210 и 270 Ко -
дек са. 
Изме не сту па ју на сна гу 15. јула, 2017. го ди не,. Ра ни ја при ме на је доз во ље на. 
Изме не су об јав ље не на ин тер нет стра ни IESBA у јулу 2016. го ди не. 
Измене Кодекса објављене након јула 2016. године и Нацрти за
излагање

За информације о развоју и за добијање финалних саопштења објављених
после јула 2016. године или информације о нацртима за излагање који су у
припреми, посетите интернет страну IESBA  www.ethicsboard.org
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ПРЕДГОВОР
Одбор за међународне етичке стандарде за рачуновође развија и објављује
Етич ки кодекс за професионалне рачуновође (Кодекс) за примену од стране
про фесионалних рачуновођа у целом свету.
Организација чланица IFAC-а или фирма, не треба да примењују стандарде
који су мање строги од оних наведених у овом Кодексу. У случају да је ор га ни -
зацији чланици или фирми законом или прописима забрањено да следе од ре -
ђене делове овог Кодекса, оне треба да поштују остале делове овог Кодекса.
У не ким прав ним сис те ми ма могу да по сто је за хте ви који се раз ли ку ју од оних
сад ржа них у овом Ко дек су. Про фе си о нал не ра чу но вође у тим прав ним сис те -
мима тре ба да буду свес не ових раз ли ка и да се при држа ва ју стро жих за хте ва и 
смер ница осим уко ли ко то није за бра ње но за ко ном или про пи си ма. 
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ОДЕЉАК 100
Увод и основни принципи
100.1 Зна чајно об е леж је ра чу но во дстве не про фе си је пред став ља прих ва та ње

одго вор нос ти де ло ва ња у јав ном ин те ре су. Због тога, од го вор ност про -
фе си о нал ног ра чу но вође није ис кљу чи во за до во ље ње пот реба по је ди -
ног кли јен та или по сло дав ца. При ли ком де ло ва ња у јав ном ин те ре су,
про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да сле ди и пош тује етич ке за хте ве
овог Ко дек са. Уко ли ко за кон или про пи си бра не про фесионалном ра чу -
но вођи да по шту је неки од де ло ва овог Ко декса, про фе си о нал ни ра чу но -
вођа тре ба да по шту је све оста ле де лове Ко дек са. 

100.2 Овај Ко декс се сас то ји из три дела. Део А уста нов ља ва основ не прин -
ципе про фе си о нал не ети ке за про фе си о нал не ра чу но вође и обез -
беђује кон цеп ту ал ни оквир који про фе си о нал не ра чу но вође тре ба
да при ме њу ју: 
(а) Иден ти фи ко ва ње пре тњи које би до ве ле до не усаг ла ше нос ти са

основ ним при нци пи ма;
(б) Про це на зна ча ја иден ти фи ко ва них пре тњи; и
(ц) При ме на мера за шти те, по по тре би, како би се пре тње от кло ни ле

или њи хов зна чај свео на при хват љив ниво. Мере заш ти те су не -
опход не у слу ча ју када про фе си о нал ни ра чу но вођа ут вр ди да пре -
тње нису на ни воу, на ко јем би одме ра ва њем свих спе цифичних чи -
ње ни ца и окол нос ти дос туп них про фе сио нал ном ра чу но вођи у том
тре нут ку, раз умна и доб ро ин фор ми са на трећа стра на смат ра ла да
усаг ла ше ност са основ ним прин ци пи ма није угро же на.

При ли ком при ме не овог кон цеп ту ал ног окви ра, про фе си о нал ни ра -
чу но вођа тре ба да ко рис ти про фе си о нал но расуђива ње.

100.3 Де ло ви Б и Ц опи су ју како се кон цеп ту ал ни оквир при ме њу је у спе ци -
фичним си ту а ци ја ма. У њима се дају при ме ри за штит них мера које
могу бити адек ва тан одго вор на пре тње угро жа ва ња усаг ла ше нос ти
са основ ним при нци пи ма. Такође, опи су ју си ту а ци је када адек ват не
за штит не мере као одго вор на так ве пре тње нису дос туп не и сто га
ак тив нос ти или од но се који ства ра ју пре тње тре ба из бе га ва ти. Део Б 
је при мен љив за про фе си о нал не ра чу но вође у јав ној прак си. Део Ц је
при мен љив за за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође. Про фе сио нал -
ним ра чу но вођама у јав ној прак си у одређеним окол нос ти ма такође
може бити од зна ча ја и Део Ц .

100.4 Упот ре ба речи “тре ба” у овом Ко дек су озна ча ва за хтев да про фе сио -
нални ра чу но вођа или фир ма по сту па ју у скла ду са по себ ним од ред -
бама у ко ји ма се “тре ба” и ко рис ти. Усаг ла ше ност је об а вез на, осим у
слу ча ју из узет ка који овај Ко декс одоб ра ва.

Основни принципи

100.5 Про феси о нал ни ра чу но вођа тре ба да по шту је сле деће основ не прин ципе:
(а) Интегритет – да буде директан и поштен у свим својим про фе -

сионалним и пословним везама.
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(б) Објективност - да не дозволи да пристрасност, сукоб интереса
или претерани утицај других надјача професионално или пос -
ловно просуђивање.

(ц) Про фе си о нал на оспо соб ље ност и дуж на паж ња - да одржа ва про -
фесионално зна ње и оспо соб ље ност на за хте ва ном ни воу са ци -
љем об ез беђива ња кли јен ту или по сло дав цу ком пе тен тне про фе -
сионалне услу ге за сно ва не на ак ту ел ним дос тиг нућима у прак си,
за ко но да вству и тех ни ка ма и да по сту па мар љи во и у скла ду са
при мен љи вим тех нич ким и про фе си о нал ним стан дар ди ма.

(д) Поверљивост - да поштује поверљивост информација добијених
као резултат професионалних или пословних односа, то јест, да
не обелодањује ниједну такву информацију трећој страни без од -
го варајућег и специфичног одобрења, осим уколико не постоји
за конско или професионално право или обавеза обе ло да њи -
вања, нити да користи информације у циљу стицања личних
користи за професионалног рачуновођу или трећу страну.

(е) Професионално понашање - да се придржава релевантних за ко -
на и регулатива и да избегава било какве активности које би дис -
кре дитовале професију.

Сваки од ових основних принципа разматра се детаљније у Оде -
љцима 110–150.

Приступ заснован на концептуалном оквиру

100.6 Окол нос ти у ко ји ма раде про фе си о нал не ра чу но вође могу кре и ра ти
спе ци фич не пре тње које узро ку ју не усаг ла ше ност са основ ним прин -
ципима. Не мо гуће је де фи ни са ти сва ку си ту а ци ју која би ство рила так ве
пре тње и пре ци зи ра ти одго ва ра јуће ак тив нос ти отк ла њања пре тње.
Осим тога, при ро да ан га жо ва ња и рада се може раз ли ко вати и зато могу
по сто ја ти раз ли чи те пре тње, што за хте ва при мену раз ли чи тих за штит -
них мера. Због тога, овај Ко декс ус пос тавља кон цеп ту ал ни оквир који за -
хте ва од јав ног ра чу но вође да ут вр ди, про це ни и ре а гу је на пре тње које
могу до вес ти до не пош то вања основ них при нци па. Прис туп за сно ван на
кон цеп ту ал ном ок виру по ма же про фе си о нал ним ра чу но вођама у усаг ла -
ша ва њу са етич ким за хте ви ма овог Ко дек са и ис пу ња ва њу одго вор нос ти
да по сту па ју у јав ном ин те ре су. Ко дек сом су об ухваћене ва ри ја ци је у окол -
нос ти ма које кре и ра ју пре тње које узро ку ју не усаг ла ше ност са ос новним
при нци пи ма и могу одвра ти ти про фе си о нал ног рачу но во ђу од за кључ ка
да је одређена си ту а ци ја доз во ље на уко ли ко није из ричито за бра ње на. 

100.7 Када про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди пре тње које узро ку ју не у са -
глашеност са основ ним при нци пи ма и на бази про це не тих пре тњи
одре ди да оне нису на при хват љи вом ни воу, тре ба да одре ди да ли су
на рас по ла га њу одго ва ра јуће мере за шти те и да ли могу да се при -
мене за от кла ња ње или свођење тих пре тњи на прих ват љив ниво.
При ли ком тог одређива ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да
при мени про фе си о нал но расуђива ње и да раз мот ри да ли би ра -
зумна и ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем свих кон к рет них
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чи ње ница дос туп них про фе си о нал ном ра чу но вођи у том тре нут ку,
зак ључила да ће пре тње бити от кло ње не или све де не на прих -
ватљив ниво пу тем мера за шти та, на тај на чин, да уса глашеност са
основ ним при нци пи ма није на ру ше на. 

100.8 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це ни све пре тње које могу
до вес ти до не пош то ва ња основ них при нци па у слу ча је ви ма када
про фесионални ра чу но вођа зна, или би се ре ал но мог ло оче ки ва ти
да зна, да по сто је окол нос ти или од но си који би мог ли на ру ши ти
пош товање основ них при нци па.

100.9 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да узме у об зир ква ли та тив не и
кван ти та тив не фак то ре при ли ком про це не зна ча ја неке пре тње.
При ли ком при ме не кон цеп ту ал ног окви ра, про фе си о нал ни рачу но -
во ђа може да се сус рет не са си ту а ци ја ма у ко ји ма пре тње не могу да
се от кло не или све ду на при хват љив ниво, било из раз ло га што је
пре тња већег об и ма, или због тога што одго ва ра јуће за штит не мере
нису дос туп не или нису при мен љи ве. У так вим си ту а ци ја ма, про -
фесионални ра чу но вођа тре ба да одби је или пре ки не рад на спе ци -
фичној про фе си о нал ној ак тив нос ти или услу зи, или када је то не -
опход но, пре ки не од нос са кли јен том (у слу ча ју про фе си о нал ног
ра чу но вође у јав ној прак си) или ен ти те том код кога је за пос лен (у
слу ча ју за пос леног про фе си о нал ног ра чу но вође).

100.10 Одељ ци 290 и 291 сад рже одред бе којe про фе си о нал ни ра чу но вођа
тре ба да по шту је ако иден ти фи ку је крше ње одред бе Ко дек са која се
од но си на не за вис ност.  Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа иден ти фи -
ку је крше ње било које дру ге одред бе овог Ко дек са, про фе си о нал ни
ра чу но вођа про це њу је зна чај крше ња и ње гов ути цај на могућност
ра чу но вође да по шту је основ не при нци пе. Ра чу но вођа пред узи ма
све мере које су му на рас по ла га њу, што пре могуће, како би на за до -
во ља ва јући на чин ре а го вао на по сле ди це крше ња. Ра чу но вођа одлу -
чу је да ли ће при ја ви ти крше ње, на при мер, ли ци ма на која ово крше -
ње ути че, про фе си о нал ној орга ни за ци ји чла ни ци, ре ле ван тном
ре гу ла тор ном телу или над зор ном орга ну. 

100.11 Када се про фе си о нал ни ра чу но вођа сус рет не са не уо би ча је ним
окол ностима у ко ји ма при ме на спе ци фич них за хте ва Ко дек са ре зул -
ти ра не сраз мер ним ис хо дом, или ис хо дом који није у јав ном ин те ре -
су, пре по ру чу је се да про фе си о нал ни ра чу но вођа кон сул ту је орга ни -
за ци ју чла ни цу или ре ле ван тно ре гу ла тор но тело. 

Претње и мере заштите

100.12 Претње могу да настану из широког спектра односа и околности.
Када неки однос или околности узро ку ју пре тњу, таква претња може
да наруши или да се доживи као нарушавање усаглашености са ос -
нов ним принципима од стране професионалног рачуновође. Окол -
ности или односи могу да узро ку ју на ста нак и више претњи, а прет -
ња може да утиче на више основних при нци па. Претње се могу
сврстати у једну или више следећих категорија:
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а) Претња по основу личног интереса – претња да ће финансијски
или неки други интерес непримерено утицати на расуђивање
или понашање професионалног рачуновође;

б) Прет ња по осно ву са мо кон тро ле – пре тња да про фе си о нал ни ра -
чу но вођа неће адек ват но про це ни ти ре зул та те пре тход но до -
нетог суда, или ак тив нос ти или услу ге коју је об а вио лич но про -
фе си о нал ни ра чу но вођа или дру ги по је ди нац из фир ме или
орга ни за ци је у ко јој је про фе си о нал ни ра чу но вођа за пос лен, а на
које се осла ња при кре и ра њу за кључ ка као део ак тив нос ти коју
тренутно спроводи или услуге коју тренутно пружа;

ц) Претња по основу заступништва – претња да ће професионални
рачуновођа промовисати одређени став клијента или пос ло дав -
ца у тој мери да је даља објективност професионалног ра чу но -
вође угрожена;

д) Претња по основу присности - претња да ће услед постојања
блиског односа са клијентом или послодавцем, професионални
рачуновођа постати сувише наклоњен њиховим интересима или 
толерантнији у погледу њиховог рада; и

е) Претња по основу застрашивања – претња да ће професионални
рачуновођа бити спречен да делује објективно услед отворених
или прикривених притисака, укључујући и покушаје вршења
неприкладног утицаја на професионалног рачуновођу.

Делови Б и Ц, овог Ко дек са, об јаш ња ва ју како могу да настану на ве -
де не категорије претњи непоштовања основних принципа за за пос -
ле не професионалне рачуновође и професионалне рачуновође у
јавној прак си. Професионалне рачуновође у јавној пракси могу, као
ре левантан за специфичне околности, размотрити Део Ц. 

 100.13 Заш тит не мере су поступци или друге мере које могу от кло ни ти пре -
тње или их свести на прихватљив ниво. Сврставају се у две опште
категорије:
(а) Заштитне мере које су установљене од стране професије, ре гу ла -

тиве или законодавства; и
(б) Заштитне мере радног окружења.

100.14 Заштитне мере установљене од стране професије, законодавства
или регулативе обухватају следеће:
• Зах те ве об ра зо ва ња, об уке и ис кус тва чије је ис пу ње ње не опход но

да би се ушло у професију
• Зах те ве кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног усавр ша вања
• Ре гу ла ти ва у вези кор по ра тив ног управ ља ња
• Про фе си о нал не стан дар де
• Про фе си о нал ни или ре гу ла тор ни над зор и дис цип лин ски пос тупци.
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• Екстер ни пре глед из веш та ја, по рес ких об ра за ца, ко му ни ка ци ја
или ин фор ма ци ја са чи ње них од стра не про фе си о нал них рачу но -
вођа, од стра не за ко ном овлашћене треће стране.

100.15 У де ло ви ма Б и Ц, Ко дек са, раз мат ра ју се за штит не мере у рад ном
окру же њу за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа и про фе сио нал -
них ра чу но вођа који раде у јавној пракси.

100.16 Одређене за штит не мере могу повећати ве ро ват ноћу иден ти фик о вања
или спре ча ва ња не е тич ког по на ша ња. Так ве мере за шти те, ус тановљене 
од стра не ра чу но во дстве не про фе си је, за ко но да вства, ре гу ла ти ве или у
окви ру орга ни за ци је по сло дав ца, об ухва та ју сле деће мере:
• Ефи кас не, јав но об е ло да ње не сис те ме жал би уста нов ље не у ок -

виру орга ни за ци је по сло дав ца, про фе си је или ре гу ла то ра, на ос -
нову ко јих се омо гућава да ко ле ге, по сло дав ци и чла но ви јав ног
мње ња ука жу на непрофесионално и неетичко понашање.

• Уста нов ље на из ри чи та об а ве за из веш та ва ња о слу ча је ви ма крш е -
ња етич ких захтева.

Сукоби интереса
100.17 Про фе си о нал ни ра чу но вођа се може су о чи ти са су ко бом ин те ре са

при ли ком врше ња про фе си о нал не ак тив нос ти. Су коб ин те ре са ства -
ра пре тњу по осно ву об јек тив нос ти, а  може ство ри ти пре тње и по
осно ву дру гих основ них при нци па. Овак ве пре тње могу на ста ти
када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа врши про фе си о нал ну ак тив ност која

је по ве за на са одређеном ма те ри јом, за две или више стра на чији
су ин те ре си у по гле ду те ма те ри је у су ко бу; или

• Инте ре си про фе си о нал ног ра чу но вође у по гле ду одређене ма терије
и ин те ре си стра на за које про фе си о нал ни ра чу но вођа пред узи ма
про фе си о нал ну ак тив ност по ве за ну са том ма те ри јом су у су ко бу. 

100.18 У де ло ви ма Б и Ц овог Ко дек са раз мат ра ју се су ко би ин те ре са за про -
фе си о нал не ра чу но вође у јав ној прак си и за пос ле не про фе си о нал не
ра чу но вође. 

Решавање етичког конфликта
100.19 Од про фе си о нал ног ра чу но вође може се за хте ва ти да раз ре ши кон -

фликт на стао у по гле ду усаг ла ше нос ти са основ ним принципима.
100.20 При от по чи ња њу фор мал ног или не фор мал ног про це са ре ша ва ња

кон флик та, сле дећи фак то ри, било по је ди нач но или за јед но са ос -
талим фак то ри ма, могу бити релевантни:
(а) Релевантне чињенице;
(б) Релевантна етичка питања;
(ц) Основни принципи који се тичу конкретног проблема;
(д) Утврђене интерне процедуре; и
(е) Алтернативни планови деловања.

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ
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Након разматрања релевантних фактора, професионални рачу но во -
ђа треба да одреди одговарајући план деловања одмеравањем пос -
ледица свих могућих планова деловања. Уколико овим проблем није
решен, професионални рачуновођа може да консултује друга од -
говарајућа лица у оквиру фирме или организације у којој је запослен, 
ради решавања проблема.

100.21 Када је у питању конфликт са организацијом, или у оквиру ор га ни -
зације, професионални рачуновођа треба да одлучи да ли ће кон -
султовати лица задужена за управљање организацијом, као што су
управни одбор или одбор за ре ви зију.

100.22 У најбољем интересу професионалног рачуновође је да документује
суштину проблема, детаље свих дискусија, као и донетих одлука који 
се тичу тог проблема.

100.23 Уко ли ко се не може ре ши ти неки зна ча јан кон фликт, про фе сио нал ни
ра чу но вођа може да раз мот ри тра же ње струч ног са ве та од ре ле вант -
не про фе си о нал не орга ни за ци је или од прав них са вет ни ка. Про -
фесионални ра чу но вођа, об ич но, може до би ти смер ни це у вези са етич -
ким пи та њи ма, а да при том не дође до на ру ша ва ња основ них при нци па
по вер љи вос ти уко ли ко ано ним но раз мат ра пи та ње са ре ле ван тним
про фе си о нал ним те лом или прав ним са вет ни ком под за шти том прав -
ног иму ни те та. Слу ча је ви у ко ји ма про фе си о нал ни ра чу но вођа може да
раз мат ра до би ја ње прав ног са ве та се раз ли ку ју. На при мер, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа је уста но вио по сто ја ње кри миналне рад ње, а из веш -
та ва ње о томе би мог ло на ру ши ти од го вор ност про фе си о нал ног ра чу но -
вође пре ма по што ва њу по вер љи вос ти. У том, слу ча ју, про фе си о нал ни
ра чу но вођа може да раз мот ри пот ребу за при бав ља њем прав ног са ве та,
како би утврдио да ли по сто ји за хтев за из веш та ва њем.

100.24 Уко ли ко, и по ред свих настојања, етич ки конфликт и даље није
решен, професионални рачуновођа треба да, уколико је то могуће,
пре ки не даљу повезаност са узро ком конфликта. Професионални
рачуновођа треба да одлучи да ли је, у датим околностима, прик -
ладно да се повуче из тима који ради на ан гажовању или спе ци фич -
ном задатку, или да се у потпуности повуче из ангажовања, или пре -
ки не са радом у фирми или организацији у којој је запослен.

Ко му ни ка ци ја са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње

100.25 При ко му ни ка ци ји са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње у скла ду са
одред ба ма овог Ко дек са, про фе си о нал ни ра чу но вођа или фир ма ут -
вр ђују, има јући у виду при ро ду и зна чај одређених окол нос ти и ма те -
ри је које тре ба са оп шти ти, одго ва ра јуће лице(а) уну тар управ љач ке
струк ту ре ен ти те та са ко јим ће ко му ни ци ра ти. Ако про фе си о нал ни
ра чу но вођа или фир ма ко му ни ци ра ју са под гру пом лица овлаш ће -
них за управ ља ње, на при мер, са Ко ми те том за ре ви зи ју или са по је -
дин цем, про фе си о нал ни ра чу но вођа или фир ма утврђују да ли је не -
опход на и комуникација са свим лицима овлашћеним за управљање
како би били адекватно информисани. 
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Интегритет

110.1 Принцип интегритета све професионалне рачуновође обавезује да
поступају исправно и часно у свим професионалним и пословним
односима. Интегритет такође подразумева фер понашање и ис ти но -
љубље.

110.2 Професионални рачуновођа не треба свесно да има везе са из -
вештајима, пореским пријавама, комуникацијом или другим ин фор -
ма цијама уко лико сматра да те ин фор мације:
а) Садрже суштински нетачну или обмањујућу изјаву;
б) Садрже непотврђене изјаве или информације; или
ц) Изостављају или прикривају информације за које се захтева да

буду садржане, и где такво изостављање или прикривање може
да буде обмањујуће.

Када професионални рачуновођа постане свестан да је по везан са
таквим ин фор ма ци ја ма, он треба да пре дуз ме ко ра ке да се дис тан -
цира од тих информација.

110.3 Неће се сматрати да професионални рачуновођа крши захтеве на ве -
дене у параграфу 110.2 уко ли ко он изда мо дификовани извештај у
погледу питања садржаних у параграфу 110.2
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Објективност

120.1 Прин цип об јек тив нос ти об ав е зу је све про фе си о нал не ра чу но вође да 
не ком про ми ту ју про фе си о нал но или по слов но расуђива ње због
при страс нос ти, су ко ба ин те ре са или непримерног утицаја других.

120.2 Професионални рачуновођа може бити изложен ситуацијама у ко -
јима може бити нарушена његова објективност. Неизводљиво је де -
финисати или одредити све такве ситуације. Професионални ра чу -
новођа не треба да пружа професионалну услугу уколико окол ности
или односи угрожавају или неприкладно утичу на ње го во про фе -
сионално расуђивање у погледу те услуге.
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ОДЕЉАК 130

Професионална оспособљеност и дужна пажња

130.1 Принцип професионалне оспособљености и дужне пажње обавезује
све професионалне рачуновође на:
(а) Одржавање професионалног знања и вештина на нивоу којим се

обезбеђују компетентне професионалне услуге клијентима или
послодавцима; и

(б) Посвећен и пажљив рад приликом пружања професионалних
услуга у складу са применљивим техничким и професионалним
стандардима.

130.2 Компетентна професионална услуга подразумева стручно про су ђи -
вање приликом примене професионалног знања и вештина у из вр -
ша вању такве услуге. Професионална оспособљеност се може по -
делити у две фазе:
(а) Стицање професионалне оспособљености; и
(б) Одржавање професионалне оспособљености.

130.3 Одржавање професионалне оспособљености захтева континуирано
пра ћење и разумевање релевантног стручно професионалног и пос -
лов ног развоја. Континуирано професионално усавршавање омо -
гућава професионалном рачуновођи да развија и одржи ос по соб -
љеност да ради на компетентан начин у оквиру свог про фе сионалног
окружења.

130.4 Посвећен рад подразумева одговорност пажљивог, подробног, и
правовременог деловања у складу са захтевима задатка.

130.5 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да пред узме раз умне ко ра ке ради
об ез беђива ња одго ва ра јућег сте пе на об уче нос ти и над зо ра лица ко -
ја раде под његовом надлежношћу .

130.6 Кад год је то прикладно, професионални рачуновођа треба да кли -
јенте, послодавце или друге кориснике професионалних услуга ра -
чуновођа информише о ограничењима садржаним у тим услугама.
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Поверљивост

140.1 Принцип поверљивости обавезује све професионалне рачуновође да 
се уздржа ва ју од:
(а) Обелодањивања поверљивих информација ван фирме или ор га -

ни зације у којој су запослени, које су стечене у оквиру про фе сио -
на лних или пословних односа, уколико немају одго ва рајуће или
спе цифично овлашћење или уколико не постоји за кон ско или
про фесионално право или обавеза ње го вог обе ло да њи вања; и

(б) Коришћења поверљивих информација стечених као резултат
про фесионалних и пословних односа у циљу остваривања личне
користи или користи за трећу страну.

140.2 Професионални рачуновођа треба да очува поверљивост инфо р ма -
ција чак и у друштвеном окружењу и да буде свестан да обе ло да -
њивање може да се догоди непажњом, нарочито блиском пословном
сараднику или члану уже породице или блиском сроднику.

140.3 Професионални рачуновођа, такође, тре ба да сачува поверљивост
информација обелодањених од стране потенцијалног клијента или
послодавца.

140.4 Професионални рачуновођа, такође, тре ба да очува поверљивост
информација унутар фирме или организације у којој је запослен.

140.5 Професионални рачуновођа треба да предузме разумне кораке у
циљу обезбеђивања да запослени који раде под контролом про фе -
сио налног рачуновође и особе од којих добија савете и помоћ пош -
тују обавезу поверљивости коју имају професионалне рачуновође.

140.6 Потреба поштовања принципа поверљивости постоји и након за вр -
шетка сарадње између професионалног рачуновође и клијента или
пос лодавца. Када професионални рачуновођа промени запослење
или стекне новог клијента, има право коришћења претходног ис кус -
т ва. Професионални рачуновођа, међутим, не треба да користи или
обелодани ниједну поверљиву информацију стечену или добијену у
ок виру професионалног или пословног односа.

140.7 Следи навођење околности у којима се од професионалног рачуно -
во ђе захтева или се може захтевати да обелодани поверљиве инфор -
ма ције или околности када су таква обелодањивања прикладна:
(а) Обелодањивање је дозвољено законом и одобрено је од стране

кли јента или послодавца;
(б) Обе лодањивање се захтева законом, на пример:

i. Израда докумената или друга врста обезбеђења доказа у току
прав них поступака; или

ii. Обелодањивање одговарајућим јавним органима у вези са уо -
ченим случајевима кршења закона; и
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(ц) Постоји професионална обавеза или право обелодањивања, када 
то није забрањено за ко ном поводом:

i. Испу њења захтева контроле квалитета коју врши про фе сио -
нална организација;

ii. Одговора на упитник или истраживање које врши ор га ни за -
ција чланица или регулаторно тело;

iii. Заш тите професионалних интереса професионалног ра чу но -
вође у правним поступцима; или

iv. Испу њења стручних стандарда и етичких захтева.
140.8 Приликом одлучивања о томе да ли извршити обелодањивање по -

вер љиве информације, треба размотрити следеће релевантне фак -
торе:
· Да ли интереси свих страна, укључујући треће стране на чије ин -

тересе може постојати утицај, могу бити угрожени уколико кли -
јент или послодавац одобри обелодањивање информације од
стра не професионалног рачуновође?

· Да ли су све релевантне информације познате и потврђене, у ме -
ри у којој је то изводљиво; када је ситуација таква да има не до ка -
заних чињеница, непотпуних информација или непотврђених
зак ључака, користи се професионално расуђивање при од ре ђи -
ва њу врсте обелодањивања које треба извршити, уколико се
обе лодањивање врши? 

· На чин очекиване комуникације и коме је упућена.
· Да ли су стра не ко ји ма је упућена ко му ни ка ци ја одго ва ра јући

при маоци?
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Професионално понашање

150.1 Принцип професионалног понашања обавезује све професионалне
рачуновође да поштују релевантне законе и регулативу и избегавају
свако деловање за које професионални рачуновођа зна или би
требало да зна да може да дискредитује професију. Ово подразумева
сва деловања за која би разумна и информисана трећа страна,
одмеравањем свих специфичних чињеница и околности доступних
про фе сионалном рачуновођи у том тренутку, закључила да нега тив -
но утичу на добру репутацију професије.

150.2 Активностима маркетинга и рекламирања свог рада, про фе сио нал -
не рачуновође не треба да дискредитују професију. Професионалне
ра чуновође треба да буду поштене и об аз ри ве и не треба да:
(а) дају преувеличане изјаве у вези услуга које су у могућности да по -

нуде, ква ли фи ка ција које поседују или искуства које су стекли;
или

(б) врше омаловажавајућа повезивања или недоказана поређења са
радом других.
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Увод

200.1 Овај део Ко дек са опи су је како се кон цеп ту ал ни оквир сад ржан у Делу 
А при ме њу је у одређеним си ту а ци ја ма на про фе си о нал не ра чу но -
вође у јав ној прак си. Овај део не опи су је све окол нос ти и од но се са ко -
ји ма про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може да се сус рет не
и које кре и ра ју или могу да кре и ра ју пре тње које узро ку ју не у саг ла -
ше ност са основ ним при нци пи ма. Због тога, се пре по ру чу је да про -
фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној пракси буде опрезан у вези са так -
вим ситуацијама и односима.

200.2 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си не тре ба свес но да учес -
тву је у по сло ви ма, раду или ак тив нос ти ма које би мог ле на ру ши ти
ин тег ри тет, об јек тив ност или доб ру ре пу та ци ју про фе си је и са мим
тим ре зул ти ра ле несагласношћу са основним принципима.

Претње и мере заштите

200.3 Пош то ва ње основ них при нци па по тен ци јал но може бити угро же но
низ ом окол нос ти и од но са. При ро да и зна чај ових пре тњи може да се
раз ли ку је у за вис нос ти од тога да ли се јав ља ју у вези са пру жа њем
услу га: кли јен ту ре ви зи је као и да ли је кли јент ре ви зи је ен ти тет од
јав ног ин те ре са, кли јен ту о ко јем се пру жа уве ра ва ње (који није кли -
јент ре ви зи је), или клијенту о којем се не пружа уверавање.
Прет ње се могу сврста ти у јед ну или више сле дећих ка те го ри ја:
(а) Лич ни ин те рес;
(б) Са мо кон тро ла;
(ц) Зас туп ниш тво;
(д) Прис ност; и
(е) Зас тра ши ва ње.
Ове пре тње су де таљ ни је раз мот ре не у Делу А овог ко дек са.

200.4 При ме ри окол нос ти које могу пред став ља ти пре тњу по осно ву лич -
ног ин те ре са за про фе си о нал не ра чу но вође у јав ној прак си ук љу чу ју
следеће ситуације:
• Члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње који

има ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес код кли јен та о ко јем се пружа
уверавање.

• Фир ма која има пре те ра ну за вис ност од укуп них на кна да јед ног
кли јен та.

• Члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње који
има зна чај ну блис ку по слов ну везу са кли јен том о ко јем се пружа
уверавање.
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• Фир ма која је за бри ну та у по гле ду могућнос ти гу бит ка важ ног
кли јен та.

• Члан ре ви зиј ског тима који пре го ва ра о за пос ле њу код кли јен та
ревизије.

• Фир ма која ула зи у пре го во ре око услов ље не на кна де по ве за не са
ан га жо ва њем на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње.

• Про фе си о нал ни ра чу но вођа који от кри је зна чај ну греш ку при ли -
ком пре гле да ре зул та та пре тход не про фе си о нал не услу ге коју је
пру жио члан про фе си о нал не рачуноводствене фирме. 

200.5 При ме ри окол нос ти које ства ра ју пре тње по осно ву са мо кон тро ле за
про фе си о нал не ра чу но вође у јав ној прак си, укљу чу ју следеће си ту а -
ције:
• Фир ма која из да је из веш тај о уве ра ва њу у по гле ду функ ци о ни са -

ња фи нан сиј ских сис те ма на кон њи хо вог кре и ра ња или им пле -
мен тације.

• Фир ма која је при пре ми ла прво бит не под ат ке ко ришћене за кре и -
ра ње еви ден ци ја које су пред мет ан га жо ва ња на осно ву ко јег се
пружа уверавање.

• Члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње који
је, или је не дав но био, ди рек тор или члан орга на клијента.

• Члан тима на ан га жо ва њу који је, или је не дав но био, за пос лен код
кли јен та на по зи ци ји која му омо гућава зна ча јан ути цај на пред -
мет но пи та ње ангажовања.

• Фир ма која за кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње об ав ља услу ге,
које ди рек тно ути чу на ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га -
жо ва ња на осно ву ко јег се пружа уверавање.

200.6 При ме ри окол нос ти које ства ра ју пре тњу по осно ву за сту па ња укљу -
чу ју сле деће ситуације:
• Фир ма која про мо ви ше ак ци је кли јен та ре ви зи је.
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа који за сту па кли јен та ре ви зи је у суд -

ским пар ни ца ма или у ре ша ва њу спо ро ва са трећим лицима.
200.7 При ме ри окол нос ти које ства ра ју пре тње по осно ву при снос ти за

про фе си о нал не ра чу но вође у јав ној прак си, укљу чу ју сле деће си ту а -
ци је:
• Члан тима који ради на ан га жо ва њу има чла на уже по ро ди це или

блис ког срод ни ка на по зи ци ји ди рек то ра или чла на орга на код
кли јен та.

• Члан тима на ан га жо ва њу има чла на уже по ро ди це или блис ког
срод ни ка који је за пос лен код кли јен та на по зи ци ји која му омо -
гућава зна ча јан ути цај на пред мет но питање ангажовања.
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• Ди рек тор или члан орга на код кли јен та или за пос ле ни на по зи ци -
ји која му омо гућава зна ча јан ути цај на пред мет но пи та ње ан га жо -
ва ња је до не дав но био у функ ци ји партнера ангажовања.

• Про фе си о нал ни ра чу но вођа који при хва та по кло не или по в лас ти -
це од стра не кли јен та, осим ако је вред ност не знат на и без на чајна.

• Виши ру ко во ди о ци који су ду гот рај но по ве за ни са кли јен том о ко -
јем се пру жа уверавање.

200.8 При ме ри окол нос ти које ства ра ју пре тње по осно ву за стра ши ва ња за 
про фе си о нал не ра чу но вође у јав ној прак си, укљу чу ју следеће си ту -
ације:
• Прет ња фир ми рас ки дом ан га жо ва ња код кли јен та.
• Кли јент ре ви зи је на го веш та ва да неће до де ли ти фир ми пла ни ра -

ни уго вор који се не од но си на услу ге уве ра ва ња, уко ли ко фир ма
на с тав ља да ис ка зу је не сла га ње са ра чу но во дстве ним по ступ ци ма 
кли јен та у погледу одређене трансакције. 

• Прет ња фир ми по кре та њем суд ског спо ра од стра не кли јен та.
• Врше ње при тис ка на фир му да се обим по сла не прик лад но ума њи

ка ко би се ума њи ле накнаде.
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа осећа при ти сак да се сло жи са ми ш -

ље њем јед ног од за пос ле них код кли јен та, зато што је за пос ле ни
струч ни ји у по гле ду ма те ри је о којој је реч. 

• Про фе си о нал ни ра чу но вођа је об а веш тен од стра не пар тне ра
фир ме да се пла ни ра но унап ређење неће ре а ли зо ва ти уко ли ко се
он не сло жи са не а дек ват ним ра чу но во дстве ним пос туп цима
клијента ревизије. 

200.9 Заш тит не мере ко ји ма се овак ве пре тње могу от кло ни ти или свес ти
на при хват љи ви ниво, сврста ва ју се у две ши ро ке категорије:
(а) Заш тит не мере кре и ра не од стра не про фе си је, ре гу ла ти ве или

за ко но да вства; и
(б) Заш тит не мере у рад ном окру же њу.
При ме ри за штит них мера кре и ра них од стра не про фе си је, ре гу ла ти -
ве или за ко но да вства на ве де ни су у па раг ра фу 100.14 у Делу А овог
Кодекса.

200.10 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про су ди на који
на чин је на јбо ље не утра ли са ти не прих ват љи ви ниво пре тњи, било
при ме ном за штит них мера ради от кла ња ња пре тње или свођења на
при хват љив ниво или пре ки да њем или одби ја њем ре ле ван тног ан -
га жо ва ња. При до но ше њу одлу ке про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав -
ној прак си тре ба да раз мот ри да ли би раз умна и об а веш те на трећа
стра на, одме ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти дос -
туп них про фе си о нал ном ра чу но вођи у том тре нут ку, за к љу чи ла да
ће при ме ном за штит них мера пре тње бити от кло ње не или све де не
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на при хват љив ниво, тако, да усклађеност са основ ним принципима
није угрожена. На ово разматрање утиче значај прет њи, природа
ангажовања и структура фирме.

200.11 У окви ру рад ног окру же ња, ре ле ван тне за штит не мере се раз ли ку ју у 
за вис нос ти од окол нос ти. Заш тит не мере у окви ру рад ног ок ру же ња
об ухва та ју за штит не мере на ни воу фир ме и за штит не мере
специфичне за ангажовање.

200.12 При ме ри за штит них мера у рад ном окру же њу на ни воу фир ме об ух -
ва та ју следеће:
• На чин ру ко вођења фир мом ко јим се на гла ша ва зна чај по што ва ња

основ них принципа.
• На чин ру ко вођења фир мом ко јим се уста нов ља ва оче ки ва ње да ће

чла но ви тима на ан га жо ва њу де ло ва ти у јавном интересу.
• По ли ти ке и про це ду ре при ме не и над зо ра кон тро ле ква ли те та

ангажовања.
• До ку мен то ва не по ли ти ке у вези са: по тре бом иден ти фи ко ва ња

пре тњи које узро ку ју не пош то ва ње основ них при нци па, про це -
ном зна ча ја пре тњи и при ме ном за штит них мера ко ји ма ће се ове
пре тње от кло ни ти или свес ти на при хват љи ви ниво, или за слу ча -
је ве када одго ва ра јуће за штит не мере нису дос туп не или при мен -
љи ве, пре ки да њем или неприхватањем релевантног анга жо вања.

• До ку мен то ва не ин тер не по ли ти ке и про це ду ре ко ји ма се за хте ва
по што ва ње основних принципа.

• По ли ти ке и про це ду ре које ће омо гућити утврђива ње по сто ја ња
ин те ре са или од но са између фир ме или чла но ва тима на ан га жо -
ва њу и клијената.

• По ли ти ке и про це ду ре над зо ра и ако је то не опход но, управ ља ња
за вис ношћу од при хо да од јед ног по је ди нач ног клијента.

• Ко ришћење раз ли чи тих пар тне ра и ти мо ва из раз ли чи тих функ -
ци о нал них оде ље ња фир ме за пру жа ње услу га које се не од но се на
уве ра ва ње по сто јећем кли јен ту о којем се пружа уверавање.

• По ли ти ке и про це ду ре ко ји ма се по је дин ци ма који нису чла но ви
тима на ан га жо ва њу оне мо гућује не прик ла дан ути цај на исход ан -
гажовања.

• Пра вов ре ме на ко му ни ка ци ја у вези са по ли ти ка ма и про це ду ра ма
фир ме, укљу чу јући све из ме не, пре ма свим пар тне ри ма и про фе -
си о нал ним пер со на лом, као и одго ва ра јућа об ука и об ра зо ва ње
везано за такве политике и процедуре.

• Одређива ње чла на ви шег ни воа ру ко во дства који ће бити од го во -
ран за над гле да ње адек ват нос ти функ ци о ни са ња сис те ма кон тро -
ле квалитета фирме.
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• Инфор ми са ње пар тне ра и про фе си о нал ног особ ља о кли јен ти ма
ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње као и њи хо вим
по ве за ним ен ти те ти ма у од но су на које се захтева независност.

• Дис цип лин ски ме ха ни зам ко јим се унап ређује по што ва ње по ли -
ти ка и процедура.

• Објав љи ва ње по ли ти ка и про це ду ра ко ји ма се под сти че и омо -
гућује особ љу да из вес ти више ру ко во дство фир ме о не до у ми ца ма
и за бри ну тос ти у вези са по што ва њем основних принципа.

200.13 При ме ри за штит них мера у рад ном окру же њу у од но су на спе ци фич -
но ан га жо ва ње об ухва та ју следеће:
• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође који није био укљу чен у

пру жа ње услу ге (која није услу га уве ра ва ња) ради пре гле да об ав -
ље ног по сла (који није услу га уве ра ва ња) или дру гих потребних
савета.

• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође који није био члан тима
за пру жа ње услу ге уве ра ва ња, ради пре гле да об ав ље ног по сла (ус -
лу ге уве ра ва ња) или дру гих потребних савета. 

• Кон сул то ва ње не за вис не треће стра не, као што је не за вис ни од -
бор ди рек то ра, про фе си о нал но тело или дру ги про фе си о нал ни
ра чуновођа.

• Дис ку си ја о етич ким пи та њи ма са ли ци ма за ду же ним за уп рав ља -
ње ен ти те том-кли јен том.

• Обе ло да њи ва ње при ро де услу га које се врше и на кна да за те ус лу -
ге ли ци ма за ду же ним за управ ља ње клијентом.

• Ангажовање дру ге фир ме да об а ви или по но во об а ви део ан г а жо -
ва ња.

• Ро ти ра ње ви шег пер со на ла тима који ради на ан га жо ва њу на ос -
но ву ко јег се пру жа уверавање.

200.14 У за вис нос ти од при ро де ан га жо ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа у
јав ној прак си може бити у могућнос ти да се осло ни на за штит не мере 
које је спро вео кли јент. Међутим, није могуће осло ни ти се само на
так ве за штит не мере уко ли ко се пре тње желе свести на прих ват љив
ниво.

200.15 При ме ри за штит них мера у окви ру сис те ма и про це ду ра кли јен та ук -
љу чу ју и си ту а ци је када:
• кли јент за хте ва да лица која не при па да ју ру ко во дству врше одоб -

ра ва ње име но ва ња неке фир ме за об ав ља ње ангажовања. 
• кли јент има струч не за пос ле не који има ју ис кус тво и над леж ност

за до но ше ње ру ко во дећих одлука.
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• кли јент има ин тер не про це ду ре које об ез беђују об јек ти ван из бор
при по ве ра ва ња ан га жо ва ња која се не од но се на пружање уве -
равања.

• кли јент има струк ту ру кор по ра тив ног управ ља ња која об ез беђује
одго ва ра јући над зор и ко му ни ка ци је које се тичу ре ле ван тних
услуга фирме.
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ОДЕЉАК 210

Професионално именовање

Прихватање клијента

210.1 Пре него што при хва ти по сао са но вим кли јен том, про фе си о нал ни
ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да утврди да ли ће то при хва та ње
ство ри ти било как ву пре тњу која узро ку је не пош то ва ње основ них
при нци па. По тен ци јал не пре тње у вези са ин тег ри те том или про фе -
си о нал ним по на ша ња могу на при мер на ста ти по осно ву дис ку та -
бил них пи та ња у вези са кли јен том (ње го вим власницима, ру ко во -
дио цима или активностима).

210.2 Проб ле ми ве за ни за кли јен та, који уко ли ко су по зна ти могу пред -
став ља ти пре тњу која узро ку је не пош то ва ње основ них при нци па
укљу чу ју, на при мер, не за ко ни те ак тив нос ти кли јен та (као што је
пра ње нов ца и фи нан си ра ње тероризма), не пош те на или сум њи ва
пракса финансијског из веш та вања.

210.3 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
сва ке пре тње и када је не опход но да при ме ни за штит не мере, како би 
се пре тње от кло ни ле или све ле на прихватљив ниво.
При ме ри так вих за штит них мера под ра зу ме ва ју сле деће:
• сти ца ње зна ња и раз уме ва ња у вези са кли јен том, ње го вих влас -

ни ка, ру ко во дства и лица одго вор них за управ ља ње и по слов не
ак тивности; или

• об ез беђење по свећенос ти кли јен та у циљу по бољ ша ња прак се
кор по ра тив ног управ ља ња или ин тер них контрола.

210.4 Када није могуће свес ти пре тње на при хват љив ниво, про фе си о нал -
ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да одби је да уђе у по сао са
клијентом.

210.5 Пре по ру чу је се да про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си пе ри о -
дич но ис пи та одлу ке о при хва та њу у слу ча је ви ма по нов них ан га жо -
ва ња код истог клијента.

Прихватање ангажовања

210.6 Основ ни при нцип про фе си о нал не оспо соб ље нос ти и дуж не паж ње
намеће об а ве зу про фе си о нал ном ра чу но вођа у јав ној прак си да пру -
жа само оне услу ге за које је ком пе тен тан. Пре при хва та ња спе ци -
фич ног ан га жо ва ња код кли јен та, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав -
ној прак си тре ба да про це ни да ли би то при хва та ње узро ко ва ло
било как ве пре тње које узро ку ју не пош то ва ње основ них при нци па.
На при мер, пре тња по осно ву лич ног ин те ре са која се од но си на про -
фе си о нал ну оспо соб ље ност и дуж ну паж њу на ста је уко ли ко тим који 
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ради на ан га жо ва њу не поседује, или не може стећи, оспособљеност
неопходну за правилно извршење ангажовања.

210.7 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
пре тњи, и по по тре би при ме ни за штит не мере ради от кла ња ња пре -
тњи или свођења пре тњи на при хват љив ниво. Так ве заш тит не мере
обухватају:
• Сти ца ње одго ва ра јућег раз уме ва ња при ро де по сло ва ња кли јен та,

ком плек снос ти ње го вих ак тив нос ти, спе ци фич них за хте ва ан га -
жо ва ња и сврхе, при ро де и де лок ру га посла који треба обавити;

• Сти ца ње зна ња у вези са ре ле ван тним при вред ним де лат нос ти ма
или пред мет ним питањем;

• По се до ва ње или сти ца ње ис кус тва у вези са ре ле ван тним ре гу ла -
тор ним или из веш тај ним захтевима;

• Одређива ње до вољ ног бро ја особ ља са не опход ном струч ношћу;
• Ангажовање струч ња ка када је то не опход но;
• Усаг ла ша ва ње ре ал ног вре мен ског пе ри о да за из врше ње ан га жо -

ва ња; или
• Пош то ва ње по ли ти ка и про це ду ра кон тро ле ква ли те та ос миш ље -

них ради об ез беђења раз умног уве ра ва ња да се спе ци фич на ан га -
жо ва ња при хва та ју само уко ли ко могу бити компетентно из вр -
шена.

210.8 Када про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си има на ме ру да се
осло ни на са ве те или рад не ког струч ња ка, тре ба да про це ни да ли
так во по узда ва ње има осно ва. Фак то ри које тре ба раз мот ри ти су ре -
пу та ци ја, струч ност и рас по ло жи ви ре сур си струч ња ка као и при -
мен љи ви про фе си о нал ни и етич ки стан дар ди. Овак ве ин фор ма ци је
могу бити при бав ље не из пре тход не сарадње са стручњаком или
консултовањем других лица.

Промена професионалног именовања

210.9 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си коме је понуђено да за -
ме ни дру гог про фе си о нал ног ра чу но вођу у јав ној прак си или раз -
миш ља о под но ше њу по ну де за врше ње ан га жо ва ња које тре нут но
об ав ља дру ги про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си, тре ба да
утврди да ли по сто је било как ви раз ло зи, про фе си о нал не или дру ге
при ро де, због ко јих не тре ба да при хва ти то ан га жо ва ње, као што су
окол нос ти које би мог ле да кре и ра ју пре тње које узро ку ју не пош то -
ва ње основ них при нци па, а које се при ме ном за штит них мера не
могу от кло ни ти или свес ти на при хват љив ниво. На при мер, може
по сто ја ти пре тња по осно ву про фе си о нал не ос по соб ље нос ти и дуж -
не паж ње уко ли ко професионални рачуновођа у јав ној пракси
прихвати ангажовање пре него што сазна све релевантне чи њенице.
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210.10 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
свих пре тњи. У за вис нос ти од при ро де ан га жо ва ња, то може за х те ва -
ти ди рек тну ко му ни ка ци ју са са даш њим ра чу но вођом ради ут вр ђи -
ва ња чи ње ни ца и окол нос ти које се од но се на пред ло же ну про ме ну
тако да про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може да одлу чи
да ли је при клад но да при хва ти ан га жо ва ње. На при мер, на први по -
глед очиг лед ни раз ло зи про ме не у име но ва њу мож да не одра жа ва ју
у по тпу нос ти чи ње ни це и могу ука зи ва ти на не сла га ња клијента са
садашњим рачуновођом што може утицати на одлуку о прихватању
именовања.

210.11 Када је не опход но, тре ба при ме ни ти за штит не мере у циљу от кла ња -
ња пре тњи или њи хо вог свођења на при хват љив ниво. Мере за шти те 
об ухва та ју следеће:
• При ли ком одго во ра на за хтев за под но ше ње по ну де, на гла ша ва ње 

да се, пре при хва та ња ан га жо ва ња, за хте ва кон такт са са даш њим
ра чу но вођом тако да се може ис пи та ти да ли има било как вих про -
фе си о нал них или дру гих раз ло га за што именовање не би требало
прихватити;

• Зах тев да са даш њи ра чу но вођа пру жи по зна те ин фор ма ци је о
свим чи ње ни ца ма или окол нос ти ма које би, по миш ље њу са даш -
њег ра чу но вође, пред ло же ни ра чу но вођа мо рао да зна пре него
што одлу чи да ли да прихвати ангажовање; и

• При бав ља ње не опход них ин фор ма ци ја из дру гих извора.
Када при ме ном за штит них мера пре тње не могу бити от кло ње не
нити све де не на при хват љи ви ниво, нити се може по стићи за д о во ља -
ва јући ниво у по гле ду не опход них чи ње ни ца, про фе си о нал ни ра чу -
но вођа у јав ној прак си треба да одбије ангажовање.

210.12 Од про фе си о нал ног ра чу но вође у јав ној прак си може бити за тра же -
но да пре узме по сао који је ком пле мен та ран или део по сла са даш њег
ра чу но вође. Овак ве окол нос ти могу узро ко ва ти по тен ци јал не пре -
тње по осно ву про фе си о нал не оспо соб ље нос ти и дуж не паж ње као
ре зул тат, на при мер, не дос тат ка ин фор ма ци ја или не пот пу нос ти ин -
фор ма ци ја. Тре ба да се из врши про це на зна ча ја свих пре тњи и и по
по тре би при ме не за штит не мере како би се пре тње от кло ни ле или
све ле на при хват љив ниво. При мер овак вих за штит них мера је ин -
фор ми са ње са даш њег ра чу но вође о понуђеном по слу, чиме се са даш -
њем ра чу но вођи даје могућност да обезбеди све ре ле вант не ин фор -
ма ци је потребне за добро извршење посла.

210.13 Са даш њи ра чу но вођа има об а ве зу по што ва ња по вер љи вос ти ин фор -
ма ци ја. Да ли ће про фе си о нал ном ра чу но вођи у јав ној прак си бити
доз во ље но или ће се од њега тра жи ти да дис ку ту је о по сло ви ма кли -
јен та са пред ло же ним ра чу но вођом, зависи од природе ан га жо вања
као и од:
(а) чи ње ни це да ли је од кли јен та до би је на доз во ла за то; или

ОДЕЉАК 210 30

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ



31 ОДЕЉАК 210

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

(б) за кон ских и етич ких за хте ва који се од но се на так ве ко му ни ка -
ци је и об е ло да њи ва ње, који се могу раз ли ко ва ти у за кон ским
системима.

Окол нос ти у ко ји ма се од про фе си о нал ног ра чу но вође за хте ва или се 
може за хте ва ти об е ло да њи ва ње по вер љи вих ин фор ма ци ја, или у ко -
ји ма је так во об е ло да њи ва ње при клад но, на ве де не су у Одељку 140 у
оквиру Дела А овог кодекса.

210.14 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си, по пра ви лу, мора да до -
би је доз во лу кли јен та, уко ли ко је могуће у пи са ној фор ми, да би мо -
гао да ини ци ра раз го вор са са даш њим ра чу но вођом. Када се до би је
так ва доз во ла, са даш њи ра чу но вођа тре ба да се при држа ва ре л е ван -
тних за кон ских и дру гих ре гу ла ти ва у вези са так вим за хте ви ма.
Када са даш њи ра чу но вођа пру жа ин фор ма ци је, то тре ба да ура ди на
по штен и не двос мис лен на чин. Уко ли ко пред ло же ни ра чу но вођа
није у могућнос ти да ко му ни ци ра са са даш њим ра чу но вођом, пред -
ло же ни ра чу но вођа тре ба да по ку ша да при ба ви ин фор ма ци је о свим 
могућим пре тња ма које узро ку ју не пош то ва ње при нци па на неки
дру ги на чин, као што је ис пи ти ва ње у вези са клијентом код трећих
страна или истраживања података о вишем руководству или лицима 
ов лашћеним за управљање.



ОДЕЉАК 220

Сукоби интереса

220.1 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може се сус рес ти са су ко -
бом ин те ре са док пру жа про фе си о нал ну услу гу. Су коб ин те ре са кре -
и ра пре тњу по осно ву об јек тив нос ти и може узро ко ва ти пре тње по
осно ву оста лих основ них при нци па. Овакве претње могу настати
када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа про фе си о нал ну услу гу која је

по ве за на са одређеном ма те ри јом за два или више кли је на та чији
ин те ре си у по гле ду те материје су у сукобу; или

• Инте ре си про фе си о нал ног ра чу но вође у по гле ду одређене ма те -
ри је и ин те ре си кли јен та ко јем про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа
про фе си о нал ну услу гу ве за но за ту материју су у сукобу. 

Про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба да доз во ли да су коб ин те ре са угро зи
про фе си о нал но или по слов но расуђивање. 
Када је про фе си о нал на услу га услу га уве ра ва ња, по што ва ње основ ног при -
нци па об јек тив нос ти такође за хте ва не за вис ност од кли је на та уве ра ва ња у
скла ду са Одељцима 290 или 291. 
220.2 При ме ри си ту а ци ја у ко ји ма могу да на ста ну су ко би ин те ре са

обухватају: 
• Пру жа ње са ве то дав не услу ге која се од но си на по слов ну про ме ну

кли јен ту који на сто ји да пре узме кли јен та ре ви зи је фир ме, када је
фир ма стек ла по вер љи ве ин фор ма ци је то ком ре ви зи је, а које могу 
бити релевантне за пословну промену. 

• Истов ре ме но са ве то ва ње два кли јен та који су је дан дру гом кон ку -
рен ци ја у по гле ду сти ца ња исте ком па ни је, када ови са ве ти могу
бити ре ле ван тни за кон ку ре нтске позиције страна. 

• Пру жа ње услу га и про дав цу и куп цу у по гле ду исте транс акције. 
• Про це на имо ви не за две стра не које суп рот став ље не у по гле ду те

имовине.
• Зас ту па ње два кли јен та у по гле ду исте ма те ри је који су у суд ском

спо ру, као у слу ча ју бра ко раз вод ног по ступ ка или рас ки да
партнерства. 

• Изра да из веш та ја на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње за да ва о ца
ли цен це о дос пе лим тан ти је ма ма под уго во ром о ли цен ци уз ис -
тов ре ме но са ве то ва ње ко рис ни ка ли цен це о исправности износа
обавеза. 

• Са ве то ва ње кли јен та да ин вес ти ра у по сло ва ње у ко јем, на при -
мер, суп руж ник про фе си о нал ног ра чу но вође у јав ној прак си има
финансијски интерес. 
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• Пру жа ње стра теш ког са ве та кли јен ту о ње го вој кон ку ре нтској по -
зи ци ји док има за јед нич ки под ухват или слич ни ин те рес код
водеће кон ку рен ци је клијента. 

• Са ве то ва ње кли јен та о сти ца њу по сло ва ња за чије сти ца ње је за -
ин те ре со ва на и фирма.

• Са ве то ва ње кли јен та о ку по ви ни про из во да или услу ге док има 
спо ра зум о тан ти је ма ма или про ви зи ји са јед ним од по тен ци јал -
них про да ва ца тог производа или услуге. 

220.3 При иден ти фи ко ва њу и про це ни ин те ре са и од но са који могу да кре -
и ра ју су коб ин те ре са и им пле мен та ци ји при клад них мера за шти те,
за от кла ња ње или свођење пре тњи по осно ву усклађенос ти са основ -
ним при нци пи ма на при хват љив ниво, про фе си о нал ни ра чу но вођа у
јав ној прак си тре ба да при ме њу је про фе си о нал но расуђива ње и да
раз мот ри да ли би раз умна и об а веш те на трећа стра на, одме ра ва њем 
свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти дос туп них про фе си о нал -
ном ра чу но вођи у том тренутку, зак љу чила да усклађеност са
основним принципима није угрожена.

220.4 При ре ша ва њу су ко ба ин те ре са, укљу чу јући об е ло да њи ва ња или
раз ме ну ин фор ма ци ја у окви ру фир ме или мре же и тра же ње упу -
тства од трећих стра на, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си
тре ба да оста не опре зан у по гле ду основног принципа поверљ ив о с -
ти. 

220.5 Ако пре тња узро ко ва на су ко бом ин те ре са није на при хват љи вом ни -
воу, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да при ме ни
мере за шти те ради от кла ња ња пре тње или ње ног свођења на при -
хват љив ниво. Ако мере за шти те не могу да све ду пре тњу на при хват -
љив ниво, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одби је да об ав ља или 
да об уста ви пру жа ње про фе си о нал них услу га које би за ре зул тат
има ле су коб ин те ре са; или тре ба да пре ки не ре ле ван тне од но се или
да се дис тан ци ра од релевантних интереса како би се претња
отклонила или свела на прихватљив ниво. 

220.6 Пре при хва та ња но вог од но са, ан га жо ва ња или по слов ног од но са са
клијентом, 
• про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да пред узме раз -

умне ко ра ке у циљу иден ти фи ко ва ња окол нос ти које могу да узро -
ку ју су коб ин те ре са., укљу чу јући иден ти фи ко ва ње: При ро де ре ле -
ван тних ин те ре са и односа између укључених страна; 

• При ро де услу ге и ње них им пли ка ци ја по ре ле ван тне стране. 
При ро да услу га и ре ле ван тни ин те ре си и од но си могу се про ме ни ти
то ком тра ја ња ан га жо ва ња, Ово је на ро чи то тач но када се од про фе -
си о нал ног ра чу но вође тра жи да спро ве де ан га жо ва ње у си ту а ци ји
која може по ста ти кон флик тна, чак и ако стра не које ан га жу ју про -
фе си о нал ног ра чу но вођу мож да ини ци јал но нису у спо ру.  Про фе си -
о нал ни ра чу но вођа тре ба да оста не опре зан у по гле ду овак вих про -
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ме на за сврхе иднетификовања околности које могу да узрокују
сукоб интереса. 

220.7 За сврхе иден ти фи ко ва ња ин те ре са и од но са који могу да узро ку ју
су коб ин те ре са, по сто ја ње ефек тив ног про це са за иден ти фи ко ва ње
су ко ба по ма же про фе си о нал ном ра чу но вођи у јав ној прак си да иден -
ти фи ку је ствар не или по тен ци јал не су ко бе ин те ре са пре одлу чи ва -
ња да ли да при хва ти ан га жо ва ње и то ком тра ја ња ан га жо ва ња. Ово
об ухва та пи та ња која су иден ти фи ко ва ле ек стер не стра не, на при -
мер, кли јен ти или по тен ци јал ни кли јен ти. Што се ра ни је по тен ци -
јал ни су коб ин те ре са иден ти фи ку је, већа је ве ро ват ноћа да ће про фе -
си о нал ни ра чу но вођа бити у могућнос ти да при ме ни мере за ш ти те,
када је то по треб но, за от кла ња ње пре тње по осно ву об јек тив нос ти и 
евен ту ал них пре тњи по осно ву дру гих основ них при нци па или за
њихово свођење на прихватљив ниво. Процес за иден ти фи ко вање
стварних или потенцијалних сукоба интереса зависиће од фак тора
као што су: 
• При ро да про фе си о нал них услу га које се пру жа ју.
• Ве ли чи на фир ме. 
• Ве ли чи на и при ро да кли јен та.
• Струк ту ра фир ме, на при мер, број и ге ог раф ска ло ка ци ја кан це ла -

ри ја. 
220.8 Ако је фир ма члан мре же,  иден ти фи ко ва ње су ко ба тре ба да об ухва та 

су ко бе ин те ре са за које про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си
има раз ло га да ве ру је да могу да по сто је или да могу да на ста ну услед
ин те ре са и од но са фир ме у мре жи. Ра зум ни ко ра ци за иден ти фик ва -
ње овак вих ин те ре са и од но са који укљу чу ју фир му у мре жи за ви -
сиће од фак то ра као што су при ро да про фе си о нал не услу ге која се
пру жа, кли јен ти који користе услуге мреже и географске локације
свих релевантних страна. 

220.9 Ако се иден ти фи ку је су коб ин те ре са, про фе си о нал ни ра чу но вођа у
јав ној прак си тре ба да процени: 
• Зна чај ре ле ван тних ин те ре са или од но са; и 
• Зна чај пре тњи  које су узро ко ва не об ав ља њем про фе си о нал не ус -

лу ге или услу га. Ге не рал но, што је ди рек тни ја по ве за ност између
про фе си о нал не услу ге и ма те ри је око које су ин те ре си стра на су -
коб ље ни, зна чај ни ја ће бити пре тња по осно ву об јек тив нос ти и
усклађености са осталим основним принципима. 

220.10 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да по по тре би при -
ме ни за штит не мере да би се от кло ни ле пре тње или све ле на при -
хват љив ниво. При ме ри за штит них мера обухватају: 
• Импле мен ти ра ње ме ха ни за ма за спре ча ва ње не овлашћеног об е -

ло да њи ва ња по вер љи вих ин фор ма ци ја при пру жа њу про фе си о -
нал них услу га ве за них за одређену ма те ри ју за два или више кли -
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је на та чији су ин те ре си у по гле ду те материје у сукобу. Ово може да 
онбухвата: 

• Ко ришћење одво је них ти мо ва на ан га жо ва њи ма који су упоз -
на ти са јас ним по ли ти ка ма и про це ду ра ма о чу ва њу
поверљивости. 

• Кре и ра ње одво је них об лас ти прак се за спе ци ја ли зо ва не функ -
ци је у окви ру фир ме, што може слу жи ти као пре пре ка за пре -
но ше ње по вер љи вих ин фор ма ци ја о кли јен ти ма из јед не об -
лас ти праксе у другу у оквиру фирме. 

• Уста нов ља ва ње по ли ти ка и про це ду ра за огра ни ча ва ње при -
сту па да то те ка ма кли је на та, при ме на спо ра зу ма о по вер љи -
вос ти које по тпи су ју за пос ле ни и пар тне ри фир ме и/или фи -
зич ко и елек трон ско раздвајање поверљивих  информација. 

• Ре дов ни пре глед при ме не за штит них мера од стра не лица ви шег
ран га које не учес тву је у ан га жо ва њу или ан га жо ва њи ма код
клијената. 

• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође који не учес тву је у пру -
жа њу услу ге или на ко јег су коб не ути че, да из врши пре глед об ав -
ље ног рада у циљу про це не да ли су кључ на расуђива ња и
закључци прикладни. 

• Кон сул то ва ње са трећим стра на ма, као што је про фе си о нал на
орга ни за ци ја, прав ни са вет ник или дру ги про фе си о нал ни ра чу но -
вођа. 

220.11 По ред тога, ге не рал но је не опход но об е ло да ни ти при ро ду су ко ба ин -
те ре са и по ве за них за штит них мера, ако их има, кли јен ти ма на које
су коб ути че, и, када су не опход не за штит не мере за свођење пре тње
на при хват љи ви ниво, при ба ви ти њи хов при ста нак да про фе си о нал -
ни ра чу но вођа у јав ној прак си об ав ља про фе си о нал не услу ге. Обе ло -
да њи ва ње и пристанак могу бити у различитим формама, на
пример: 
• Опште об е ло да њи ва ње кли јен ти ма окол нос ти у ко ји ма про фе си о -

нал ни ра чу но вођа у скла ду са уо би ча је ном по слов ном прак сом не
пру жа услу ге ис кљу чи во за јед ног кли јен та (на при мер, у
одређеној услу зи у јед ном одређеном сек то ру тржиш та) како би
кли јент сход но томе дао свој при ста нак. Овак во об е ло да њи ва ње
може, на при мер, да буде део стан дар дних услова за ангажовање
професионалног рачуновође. 

• Спе ци фич но об е ло да њи ва ње окол нос ти одређеног су ко ба кли јен -
ти ма на које су коб ути че, укљу чу јући де таљ но пред оча ва ње си ту а -
ци је и све о бух ват но об јаш ње ње евен ту ал них пла ни ра них мера за -
шти те и ри зи ка који су укљу че ни, који су до вољ ни да омо гуће кли -
јен ту да до не се одлу ку по ткреп ље ну ин фор ма ци ја ма у погледу
материје и да сходно томе, да експлицитни пристанак. 
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• У одређеним окол нос ти ма, при ста нак може да се им пли ци ра из
по на ша ња кли јен та, при чему про фе си о нал ни ра чу но вођа има до -
вољ но до ка за да за кљу чи да су кли јен ти упоз на ти са окол нос ти ма
од по чет ка и да су при хва ти ли су коб ин те ре са ако нису изнели
приговор на постојање сукоба. 

Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це ни да ли су при ро да и
зна чај су ко ба ин те ре са так ви да про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба
да при ме ни про фе си о нал но расуђива ње при одме ра ва њу ис хо да
про це не окол нос ти које узро ку ју су коб ин те ре са, укљу чу јући стра не
на које су коб може да ути че, при ро ду пи та ња која могу да се јаве и
могућност да се ток догађаја развије у неочекиваном правцу. 

220.12 У слу ча је ви ма када про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си за -
тра жи експли ци тан при ста нак од кли јен та и кли јент одби је да да
свој при ста нак, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одби је при хва -
та ње ан га жо ва ња или да пре ста не са пру жа њем про фе си о нал них
услу га које би ре зул ти ра ле су ко бом ин те ре са; или тре ба да пре ки не
ре ле ван тне од но се или да се дис тан ци ра од ре ле ван тних ин те ре са
како би се пре тња от кло ни ла или све ла на при хват љив ниво, како би
се тај пристанак добио, након примене потребних додатних заш тит -
них мера. 

220.13 Када је об е ло да њи ва ње усме но, или је при ста нак усмен или се им -
пли ци ра, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си се под сти че да
до ку мен ту је при ро ду окол нос ти  које узро ку ју су коб ин те ре са, за -
штит не мере које су при ме ње не ради свођења пре тњи на прих ват -
љив ниво и добијени пристанак. 

220.14 У одређеним окол нос ти ма, спе ци фич но об е ло да њи ва ње за сврхе до -
би ја ња експли цит ног при стан ка би ре зул ти ра ло угро жа ва њем по -
вер љи вос ти. При ме ри овак вих околности могу да обухватају: 
• Обав ља ње услу ге за кли јен та ве за но за по слов ну про ме ну која се

од но си на „на сил но“ пре узи ма ње дру гог клијента фирме. 
• Обав ља ње фо рен зич ке ис тра ге за кли јен та ве за но за сум њу на

кри ми нал ну рад њу при чему фир ма има по вер љи ве ин фор ма ци је
које је при ба ви ла пу тем об ав ља ња про фе си о нал не услу ге за дру -
гог кли јен та који би мо гао да буде укључен у криминалну радњу. 

Фир ма не тре ба да при хва ти или да на ста ви са ан га жо ва њем под
овак вим окол нос ти ма, осим уко ли ко нису ис пу ње ни следећи услови:
• Фир ма није у уло зи за ступ ни ка за јед ног кли јен та када то за хте ва

да фир ма за узме суп рос тав ље ни став у од но су на дру гог кли јен та
у по гле ду исте материје; 

• Пос то је спе ци фич ни ме ха низ ми за спре ча ва ње об е ло да њи ва ња
по вер љи вих ин фор ма ци ја између ти мо ва на ан га жо ва њу који
раде за два клијента; и
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Фир ма је ис пу ни ла услов да би раз умна и ин фор ми са на трећа стра на
одме ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти дос туп них
про фе си о нал ном ра чу но вођи у јав ној прак си у том тре нут ку за кљу -
чи ла да је при клад но да фир ма при хва ти или на ста ви ан га жо ва ње
зато што би огра ни че ње могућнос ти фир ме да пру жи услу гу про из -
ве ло не сраз мер но не по во љан исход по клијенте или релевантне
треће стране. 
Про фе си о нал не ра чу но вође тре ба да до ку мен ту ју при ро ду окол нос -
ти, укљу чу јући уло гу коју про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да пред -
узме, спе ци фич не ме ха низ ме који по сто је за спре ча ва ње об е ло да њи -
ва ња ин фор ма ци ја између ти мо ва на ан га жо ва њу који раде за два
кли јен та и об раз ло же ње за закључак да је прикладно прихватити
ангажовање.

37 ОДЕЉАК 220

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ



ОДЕЉАК 230 38

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ОДЕЉАК 230
Додатна мишљења

230.1 Си ту а ци је у ко ји ма се од про фе си о нал ног ра чу но вође у јав ној прак си
тра жи да об ез бе ди до дат но миш ље ње о при ме ни ра чу но во дстве них,
ре ви зор ских, из веш тај них или дру гих стан дар да или при нци па у вези
са спе ци фич ним окол нос ти ма или транс акциј а ма, за или у име пред -
узећа или дру гог ен ти те та које није са даш њи кли јент, могу кре и ра ти
пре тње које узро ку ју не пош то ва ње основ них при нци па. На при мер,
може по сто ја ти пре тња у по гле ду про фе си о нал не ос по соб ље нос ти и
дуж не паж ње у окол нос ти ма у ко ји ма до дат но ми ш ље ње није за сно ва -
но на ис тим чи ње ни ца ма које су биле дос туп не са даш њем ра чу но -
вођи, или се до дат но миш ље ње за сни ва на не од го ва ра јућим до ка зи -
ма. Пос то ја ње и зна чај сва ке пре тње за ви си од окол нос ти за хте ва, као
и од свих дру гих рас по ло жи вих чи ње ни ца ре ле ван тних за из ра жа ва -
ње про фе си о нал ног миш ље ња.

230.2 Када се за тра жи пру жа ње до дат ног миш ље ња, про фе си о нал ни ра чу -
но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај свих пре тњи и при ме -
ни за штит не мере не опход не да се пре тње от кло не или све ду на при -
хват љи ви ниво. При ме ри ових за штит них мера могу об ухва та ти
тра же ње доз во ле од кли јен та да се кон так ти ра са даш њи ра чу но вођа, 
опис огра ни че ња у вези миш ље ња у току ко му ни ка ци је са кли јен том
и достављање копије мишљења садашњем рачуновођи.

230.3 Ако пред узеће или ен ти тет који тра жи до дат но миш ље ње не доз во -
ли ко му ни ка ци ју са са даш њим ра чу но вођом, про фе си о нал ни ра чу -
но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни, узи ма јући у об зир све окол -
нос ти, да ли је из да ва ње траженог мишљења адекватно.



ОДЕЉАК 240

Накнаде и друге врсте награђивања

240.1 Када от по чи ње пре го во ре у вези са про фе си о нал ним услу га ма, про -
фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може на вес ти из нос на к на де
ко ји се смат ра адек ват ним. Чи ње ни ца да је дан про фе си о нал ни ра чу -
но во ђа у јав ној прак си може на вес ти нижи из нос на кна де него дру ги
про фе си о нал ни ра чу но вођа, сама по себи није суп рот на ети ци. Ме ђу -
тим, може по сто ја ти пре тња која узро ку је не пош то ва ње ос нов них
при н ци па по осно ву ви си не на ве де не на кна де. На при мер, пре т ње у
по г ле ду про фе си о нал не оспо соб ље нос ти и дуж не паж ње по ос но ву
лич ног ин те ре са могу на ста ти уко ли ко је из нос тра же не на к на де то -
ли ко низ ак да може узро ко ва ти тешкоће у извршењу ан га жо вања у
складу са применљивим техничким и професионалним стан дар -
дима.

240.2 Пос то ја ње и зна чај свих пре тњи за ви си од фак то ра као што су ви си на 
из но са на кна де и услу га на које се та на кна да од но си. Тре ба про це ни -
ти зна чај свих пре тњи и по по тре би при ме ни ти за штит не мере да би
се пре тње от кло ни ле или све ле на при хват љив ниво. При ме ри так -
вих мера заштите обухватају:
• Упоз на ва ње кли јен та са усло ви ма ан га жо ва ња и осно вом из ра чу -

на ва ња на кна да као и услу га ма које су по кри ве не на ве де ном нак -
надом; или

• Одређива ње при клад ног вре мен ског окви ра и ква ли фи ко ва них
љу ди за одређени задатак.

240.3 Услов ље не на кна де се у ве ли кој мери ко рис те при ли ком не ких врста
ан га жо ва ња на осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње. Међутим, у из -
вес ним окол нос ти ма овак ве на кна де могу ство ри ти неке од пре тњи
која узро ку је не пош то ва ње основ них при нци па. На при мер могу до -
вес ти до на стан ка пре тњи које узро ку ју не пош то ва ње об јек тив нос -
ти по ос но ву лич ног ин те ре са. Пос то ја ње и значај таквих претњи
зависи од фак тора који се односе на:
• При ро ду ан га жо ва ња.
• Рас пон могућег из но са на кна де.
• Осно ве одређива ња на кна де.
• Чи ње ни цу да ли ће ис ход или ре зул тат транс акције пре гле да ти

тре ћа не за вис на страна.
240.4 Зна чај свих овак вих пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би, при ме -

ни ти мере за шти те у циљу от кла ња ња пре тњи или њи хо вог свођења
на при хват љи ви ниво. При ме ри овак вих мера заштите обух ва тају:
• Унап ред са чи њен пи са ни уго вор са кли јен том у вези са осно вом за

из ра чу на ва ње накнаде;
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• Обе ло да њи ва ње на ме ње но циљ ним ко рис ни ци ма у вези са по с -
лом који је об а вио про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си и
ос но ве израчунавање накнаде;

• По ли ти ке и про це ду ре кон тро ле ква ли те та; или
• Прег лед по сла који је об а вио про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној

прак си од стра не об јек тив не треће стране.
240.5 У из вес ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак -

си може при ми ти ин ди рек тну на кна ду или про ви зи ју која се од но си
на кли јен та. На при мер, у слу ча ју да про фе си о нал ни ра чу но вођа у
јав ној прак си не врши спе ци фич не услу ге, на кна да може бити при м -
ље на за услу гу упућива ња стал ног кли јен та на дру гог про фе си о нал -
ног ра чу но вођу у јав ној прак си или дру гог струч ња ка. Про фе си о нал -
ни ра чу но вођа у јав ној прак си може при ми ти про ви зи ју од треће
стра не (на при мер, про дав ца ком пју тер ских про гра ма) по осно ву
про да је робе или услу га не ком кли јен ту. Прих ва та ње так ве на кна де
или про ви зи је може ство ри ти пре тњу која узро ку је непоштовање об -
јек тивности, професионалне оспособљености и дужне пажње по ос -
нову личног интереса.

240.6 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си такође може пла ти ти на -
кна ду за пре по ру ку (ре фе рен цу), како би до био не ког кли јен та, на
при мер, када кли јент на став ља са рад њу са дру гим про фе си о нал ним
ра чу но вођом у јав ној прак си али за хте ва струч не услу ге које са даш -
њи ра чу но вођа не пру жа. Плаћање так ве на кна де, такође, ства ра пре -
тњу која узро ку је не пош то ва ње об јек тив нос ти, про фе си о нал не
оспособљености и дужне пажње по основу личног интереса.

240.7 Зна чај пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би, при ме ни ти мере за ш -
ти те ради от кла ња ња пре тњи или њи хо вог свођења на при х ват љив
ниво. При ме ри овак вих мера заштите обухватају:
• Обе ло да њи ва ње кли јен ту свих до го во ра о плаћању на кна де дру -

гом про фе си о нал ном ра чу но вођи за пренесени посао;
• Обе ло да њи ва ње кли јен ту ин фор ма ци ја о при ма њу на кна де за

упућива ње кли јен та не ком дру гом про фе си о нал ном ра чу но вођи у 
јавној пракси; или

• Зак љу чи ва ње спо ра зу ма са кли јен том у вези са до го во ри ма о про -
ви зи ја ма, а у вези су са ро бом или услу га ма треће стра не које се
продају клијенту.

240.8 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може ку пи ти целу фир му 
или део фир ме, при чему ће плаћање бити из врше но по је дин ци ма
који су пре тход ни влас ни ци фир ме или њи хо вим на с лед ни ци ма. Так -
ва плаћања се не смат ра ју про ви зи ја ма нити врста ма на к на да опи са -
них у параграфима 240.5 – 240.7.
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ОДЕЉАК 250
Рекламирање професионалних услуга

250.1 Када про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си про мо ви ше по сао
пу тем рек ла ми ра ња или дру гих об ли ка мар ке тин га, може по сто ја ти
пре тња која узро ку је не пош то ва ње основ них при нци па. На при мер,
пре тња која узро ку је не пош то ва ње при нци па про фе си о нал ног по на -
ша ња по осно ву лич ног ин те ре са на ста је уко ли ко се услу ге, дос тиг -
нућа или про из во ди рекламирају на начин који није доследан том
принципу.

250.2 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си не тре ба при ли ком ре к -
ла ми ра ња про фе си о нал них услу га да на ру ша ва углед про фе си је.
Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да буде поштен и
ис тинољубив и не треба да:
(а) Пре у ве ли ча ва тврдње у вези са услу га ма које пру жа, ква ли фи ка -

ци ја ма које по се ду је или ис кус тви ма које је стекао; или
(б) Врши ома ло ва жа ва јућа по ве зи ва ња пу тем не до ка за них по ре -

ђења са ра дом других.
Ако је у не до у ми ци да ли је понуђена фор ма рек ла ми ра ња или мар ке -
тин га при клад на, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба
да раз мот ри кон сул то ва ње са ре ле ван тном про фе си о нал ном ор га -
ни зацијом.
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ОДЕЉАК 260 
Поклони и гостопримство

260.1 Про фе си о нал ном ра чу но вођи у јав ној прак си, ње го вом блис ком
срод ни ку или чла ну уже по ро ди це може бити понуђен по клон или
гос топ ри мство од стра не кли јен та. Так ва по ну да може да ство ри пре -
тње не пош то ва ња основ них при нци па. На при мер, пре тња која узро -
ку је не пош то ва ње об јек тив нос ти по осно ву лич ног ин те ре са или
при снос ти, може на ста ти уко ли ко се при хва ти по клон од кли јен та;
пре тња која узро ку је не пош то ва ње об јек тив нос ти по осно ву за с тра -
ши ва ња може резултирати услед претње да такви поклони буду
објављени у јавности.

260.2 При сус тво и зна чај ових пре тњи за ви си од при ро де, вред нос ти и на -
ме ре. У слу ча је ви ма понуђених по кло на или гос топ ри мства, које ра з -
умна и доб ро об а веш те на трећа стра на, одме ра ва њем свих спе ци -
фич них чи ње ни ца и окол нос ти смат ра не знат ним и без на чај ним,
про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може за кљу чи ти да је та
по ну да учи ње на у окви ру уо би ча је ног тока по сло ва ња и без по себ не
на ме ре да се ути че на до но ше ње одлу ке или до би ја ње ин фор ма ци је.
У так вим слу ча је ви ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си
мо же ге не рал но за кљу чи ти да је евентуална претња која узрокује не -
пош товање основних принципа на прихватљивом нивоу.

260.3 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
сва ке пре тње и да по по тре би при ме ни за штит не мере у циљу от кла -
ња ња или свођења пре тњи на при хват љив ниво. Када се пре тње не
могу от кло ни ти или свес ти на при хват љив ниво при ме ном за ш тит -
них мера, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној пракси не тре ба да
прихвати такву понуду.
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ОДЕЉАК 270
Располагање имовином клијента

270.1 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си не тре ба да рас по ла же
нов цем или дру гом имо ви ном кли јен та осим ако то није доз во ље но
за ко ном и, у скла ду са свим до дат ним за кон ским об а ве за ма које про -
фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној пракси има приликом држања такве 
имовине.

270.2 Држа ње имо ви не кли јен та ства ра пре тњу која узро ку је не пош то ва -
ње основ них при нци па; на при мер, пре тњу која узро ку је не пош то ва -
ње про фе си о нал ног по на ша ња по осно ву лич ног ин те ре са као и
могућу пре тњу која узро ку је не пош то ва ње об јек тив нос ти по осно ву
лич ног ин те ре са која је по сле ди ца држа ња имо ви не кли јен та. Сто га,
про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си коме је по ве рен новац
(или друга имовина) који припада другима, треба да:
(а) чува так ву имо ви ну одво је но од лич не имо ви не или имо ви не

фирме,
(б) ко рис ти ти так ву имо ви ну само у сврхе за које је на ме ње на;
(ц) у сва ком тре нут ку, буде спре ман да оправ да так ву имо ви ну, и сва -

ки при ход, ди ви ден де или до би так на стао по осно ву так ве имо -
ви не, осо ба ма које има ју пра во таквог увида; и

(д) по шту је све ре ле ван тне за ко не и ре гу ла ти ву која се од но си на
држа ње и одго вор ност за такву имовину.

270.3 Као део про це ду ре при хва та ња ан га жо ва ња и кли јен та у по гле ду ус -
лу га које могу под ра зу ме ва ти држа ње имо ви не кли јен та, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да об а ви одго ва ра јућа ис тра -
жи ва ња у вези са из во ром так ве имо ви не и раз мот ри за кон ске и
ре гу ла тив не об а ве зе. На при мер, ако се уста но ви да је имо ви на сте че -
на пу тем не ле гал них ак тив нос ти, као што су пра ње нов ца и дру ге
кри ми нал не радње, на с та ла би пре тња која узро ку је не пош то ва ње
основ них при нци па. У так вим си ту а ци ја ма, професионални ра чу но -
вођа може да размотри да ли је неопходно тражити правни савет.



ОДЕЉАК 280
Објективност – све услуге

280.1 При ли ком врше ња про фе си о нал них услу га, про фе си о нал ни ра чу но -
вођа у јав ној прак си тре ба да утврди да ли по сто је пре тње које уз ро -
ку ју не пош то ва ње основ ног при нци па об јек тив нос ти на ста ле услед
по сто ја ња ин те ре са или везе са кли јен том или ње го вим ди рек то ри -
ма, ру ко во ди о ци ма или за пос ле ни ма кли јен та. Прет ња која уз ро ку је
не пош то ва ње об јек тив нос ти по осно ву при снос ти, на при мер мо же
на ста ти због постојања фамилијарне или блиске личне или пос -
ловне везе.

280.2 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си који пру жа услу ге уве ра -
ва ња тре ба да буде не за ви сан од кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва -
ње. Не за вис ност ума и де ло ва ња је не опход на како би про фе си о нал -
ни ра чу но вођа у јав ној прак си мо гао да до не се за кљу чак, и да ње гов
рад при ли ком до но ше ња за кључ ка буде оце њен као рад без при с -
трас нос ти, кон флик та ин те ре са или пре те ра ног ути ца ја дру гих.
Одељ ци 290 и 291 сад рже спе ци фич ну смер ни цу у вези за хте ва не за -
вис нос ти који су при мен љи ви на про фе си о нал не ра чу но вође у јавној 
пракси када врше ангажовања на основу којих се пружа уверавање.

280.3 Пос то ја ње пре тњи које узро ку ју не пош то ва ње об јек тив нос ти при -
ли ком пру жа ња свих про фе си о нал них услу га за ви си од по себ них
окол нос ти ан га жо ва ња и при ро де по сла који про фе си о нал ни ра чу -
но вођа у јавној пракси обавља.

280.4 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
свих пре тњи и да по по тре би при ме ни мере за шти те у циљу от кла ња -
ња пре тњи или њи хо вог свођења на је дан при хват љив ниво. При ме -
ри так вих мера заштита обухватају:
• Пов ла че ње из тима који ради на ан га жо ва њу
• Про це ду ре над зо ра
• Окон ча ње фи нан сиј ске или по слов не везе која узро ку је претњу
• Дис ку си ју о про бле му са ви шим ни во и ма ру ко во дства у окви ру

фирме
• Дис ку си ју о про бле му са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње кли -

јен том.
Уко ли ко мере за шти те не могу да от кло не или све ду пре тњу на при -
хват љив ниво, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одби је или пре -
ки не ре ле ван тно ангажовање. 
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ОДЕЉАК 290

НЕЗАВИСНОСТ – АНГАЖОВАЊА РЕВИЗИЈЕ И ПРЕГЛЕДА 

САДРЖАЈ
Па раг раф

Струк ту ра одељ ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.1
Прис туп не за вис нос ти за сно ван на кон цеп ту ал ном окви ру . . . . . . 290.4
Мре же и фир ме у мре жи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.13
Енти те ти од јав ног ин те ре са . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.25
По ве за ни ен ти те ти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   290.27
Лица овлашћена за управ ља ње . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.28
До ку мен та ци ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.29
Вре мен ски пе ри од ан га жо ва ња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.30
Пре у зи ма ње и спа ја ње . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.33
Крше ње одред бе из овог Одељ ка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.39
При ме на при сту па не за вис нос ти за сно ва ног
на кон цеп ту ал ном окви ру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.100
Фи нан сиј ски ин те ре си . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.102
Зај мо ви и га ран ци је. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.117
Пос лов ни од но си. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.123
По ро дич ни и лич ни од но си . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.126
За пош ља ва ње код кли јен та ре ви зи је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.132
Прив ре ме но ан га жо ва ње особ ља. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.140
До не дав ни рад код кли јен та ре ви зи је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.141
Ангажовање у сво јству ди рек то ра или чла на орга на
код кли јен та ре ви зи је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.144
Ду го го диш ња са рад ња ви шег особ ља (укљу чу јући
и ро ти ра ње пар тне ра) са кли јен том ре ви зи је . . . . . . . . . . . . . . . .  290.148
Пру жа ње дру гих услу га кли јен ти ма ре ви зи је . . . . . . . . . . . . . . . .   290.154

Обавезе руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.159
Припрема рачуноводствених евиденција
и финансијских извештаја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.164
Услуге процене вредности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.171

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

45 ОДЕЉАК 290



Пореске услуге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.177
Услуге интерне ревизије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.190
Услуге у вези система информационих технологија (ИТ) . . . . . . 290.196
Услуге пружања подршке у судским споровима . . . . . . . . . . . . 290.202
Правне услуге. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.204
Услуге регрутовања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.209
Услуге у области корпоративних финансија . . . . . . . . . . . . . . . 290.211

Нак на де . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.215
Накнаде –релативни износ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.215
Накнаде – ненаплаћене о року доспећа . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.219
Условљене накнада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.219

По ли ти ке на кна да и про це не . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.223
Пок ло ни и гос топ ри мство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290.225
Пос то јећи суд ски спо ро ви или пре тње суд ским спо ром . . . . . . . . .  290.226
Извеш та ји који укљу чу ју огра ни че ње
упот ре бе и дис три бу ци је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.500

Структура одељка
290.1 Овај оде љак од но си се на за хте ве не за вис нос ти у по гле ду ан га жо ва -

ња ре ви зи је и пре гле да, од но сно ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру -
жа уве ра ва ње, у ко ји ма про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си
из ра жа ва за кљу чак о фи нан сиј ским из веш та ји ма. Так ва ан га жо ва ња
о б ухва та ју ан га жо ва ње ре ви зи је и пре гле да у окви ру ко јих се из веш -
та ва о ску пу фи нан сиј ских из веш та ја или по је ди нач ном фи нан сиј -
ском из веш та ју. Зах те ви не за вис нос ти у по гле ду ан га жо ва ња на
осно ву ко jих се пружа уверавање, а која нису ангажовања ревизије
или прегледа, наведени су у Одељку 291. 

290.2 У одређеним окол нос ти ма у вези са ан га жо ва њем ре ви зи је, где ре ви -
зиј ски из веш тај укљу чу је огра ни че ње упот ре бе и дис три бу ци је, и
под усло вом да су ис пу ње ни одређени усло ви, за хте ви не за вис нос ти
у овом одељ ку могу бити мо ди фи ко ва ни, као што је пред виђено па -
раг ра фи ма од 290.500 до 290.514. Мо ди фи ка ци је нису доз во ље не у
слу ча ју ре ви зи је фи нан сиј ских извештаја које су обавезне према за -
кону или прописима. 

290.3 У овом одељ ку, тер мин(и): 
(а) “Ре ви зи ја”, “ре ви зиј ски тим”, “ан га жо ва ње ре ви зи је”, “кли јент ре -

ви зи је” и “ре ви зиј ски из веш тај” укљу чу ју пре глед, тим који ра ди
на ан га жо ва њу пре гле да, ан га жо ва ње пре гле да, кли јент чији се
пре г лед врши и извештај о прегледу; и
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(б) “Фир ма” укљу чу је фир му у мре жи, осим уко ли ко није на зна че но
др у га чи је.

Приступ независности заснован на концептуалном оквиру
290.4 У слу ча ју ан га жо ва ња ре ви зи је, у јав ном је ин те ре су и сход но томе се

Етич ким ко дек сом за хте ва да чла но ви ре ви зиј ског тима, фир ме и
фи р ме у мре жи буду не за вис не у од но су на клијенте ревизије.

290.5 Циљ овог одељ ка је да по мог не фир ма ма и чла но ви ма ре ви зиј ских
ти мо ва у при ме ни при сту па за сно ва ног на кон цеп ту ал ном окви ру
опи са ног у да љем тек сту, ради оства ри ва ња и одржавања не за вис -
нос ти. 

290.6 Не за вис ност об ухва та:
(а) Не за вис ност миш ље ња

На чин миш ље ња који омо гућава из ра жа ва ње за кључ ка без ути -
ца ја који до во де у пи та ње про фе си о нал но расуђива ње, што омо -
гућава по је дин цу да де лу је не за вис но, уз об јек тив ност и
професионални скептицизам.

(б) Не за вис ност де ло ва ња
Избе га ва ње чи ње ни ца и окол нос ти зна чај них у тој мери да би на
осно ву њих раз умна и ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем
свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти, мог ла да за кљу чи да
су ин тег ри тет, об јек тив ност или про фе си о нал ни скеп ти ци зам
фир ме, од но сно члана ревизијског тима доведени у питање.

290.7 Про фе си о нал не ра чу но вође тре ба да при ме не при ступ за сно ван на
кон цеп ту ал ном оквиру у циљу:
(а) Иден ти фи ко ва ња пре тњи у по гле ду не за вис нос ти;
(б) Про це не зна ча ја иден ти фи ко ва них пре тњи; и
(ц) При ме не за штит них мера када је то не опход но, ради от кла ња ња

п ре тњи или њи хо вог свођења на при хват љив ниво. 
Када про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да адек ват не за штит не ме -
ре нису дос туп не или не могу да се при ме не за от кла ња ње пре тњи
или њи хо во свођење на при хват љив ниво, он тре ба да от кло ни окол -
ност или од нос који ства ра те пре тње, или да одби је, од но сно пре ки -
не ангажовање ревизије. 
При ли ком при ме не овог кон цеп ту ал ног окви ра, про фе си о нал ни ра -
чу но вођа тре ба да се осло ни на про фе си о нал но расуђивање.

290.8 Мно ге раз ли чи те окол нос ти или ком би на ци је окол нос ти могу да
буду зна чај не при ли ком про це не пре тњи у по гле ду не за вис нос ти.
Није могуће де фи ни са ти сва ку си ту а ци ју која пред став ља пре тњу не -
за вис нос ти и про пи са ти одго ва ра јуће мере. Сто га, овај Ко декс ут -
врђује кон цеп ту ал ни оквир који, од фир ми и чла но ва ре ви зиј ских
ти мо ва, за хте ва да иден ти фи ку ју, про це не и ре а гу ју на пре тње не за -
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вис нос ти. Прис туп за сно ван на кон цеп ту ал ном окви ру по ма же про -
фе си о нал ним ра чу но вођама у јав ној прак си, у по што ва њу етич ких
за хте ва овог ко дек са. Њиме су об ухваћене раз не ва ри ја ци је у окол -
нос ти ма које могу да про узро ку ју пре тње у по гле ду не за вис нос ти и
одврате професионалног рачуновођу од закључка да је од ређена
ситуација дозвољена ако није изричито забрањена.

290.9 Па раг ра фи од 290.100 па над а ље опи су ју како може да се при ме ни
при ступ не за вис нос ти за сно ван на кон цеп ту ал ном окви ру. Ови па -
раг ра фи не об ухва та ју све окол нос ти и од но се који могу да кре и ра ју
пре тње у погледу независности.

290.10 При до но ше њу одлу ке да ли при хва ти ти или на ста ви ти ан га жо ва ње,
или може ли одређени по је ди нац да буде члан ре ви зиј ског тима,
фир ма тре ба да иден ти фи ку је и про це ни пре тње у по гле ду не за вис -
нос ти. Уко ли ко пре тње нису на при хват љи вом ни воу, а тре ба да се
до не се одлу ка да ли при хва ти ти ан га жо ва ње или укљу чи ти од ре -
ђеног по је дин ца у ре ви зиј ски тим, фир ма тре ба да утврди да ли су
дос туп не за штит не мере за от кла ња ње пре тњи или њи хо во свођење
на при хват љив ниво. За сврхе одлу чи ва ња тре ба ли на ста ви ти ан га -
жо ва ње, фир ма тре ба да про це ни да ли ће по сто јеће за штит не мере и
даље бити ефек тив не у от кла ња њу пре тњи или њи хо вом свођењу на
при хват љив ниво, од но сно, да ли је не оп ход но при ме ни ти дру ге мере 
за шти те, или тре ба пре ки ну ти ан га жо ва ње. Када фир ма у току ан га -
жо ва ња дође до нове ин фор ма ци је о пре т њи по питању не за вис нос -
ти, треба да процени значај претње у скла ду са приступом за с но ва -
ним на концептуалном оквиру. 

290.11 Овај оде љак ука зу је на зна чај пре тњи у по гле ду не за вис нос ти. При
про це ни зна ча ја пре тње, тре ба узе ти у об зир како ква ли та тив не,
тако и кван ти та тив не факторе. 

290.12 У већини слу ча је ва, овај оде љак не про пи су је спе ци фич ну од го вор -
ност по је ди на ца у окви ру фир ме, за рад ње ве за не за не за вис ност, бу -
дући да одго вор ност може бити раз ли чи те при ро де, у за вис нос ти од
ве ли чи не, струк ту ре и орга ни за ци је фир ме. Међуна род ни стан дар ди
кон тро ле ква ли те та (ISQC) за хте ва ју од фир ми да утврде по ли ти ке
и про це ду ре које об ез беђују раз умно уве ра ва ње да се одржа ва ниво
не за вис нос ти када то ре ле ван тни етич ки за хте ви на ла жу. По ред
тога, Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је за хте ва ју од пар тне ра ан га жо -
ва ња да до не се закључак о усаглашености са захтевима у погледу
независности који се односе на ангажовање. 

Мреже и фирме у мрежи
290.13 Ако се нека фир ма смат ра фир мом у мре жи, та фир ма тре ба да буде

не за вис на од кли је на та ре ви зи је дру гих фир ми у окви ру мре же
(осим уко ли ко није дру га чи је на зна че но у овом Ко дек су). Зах те ви не -
за вис нос ти у овом одељ ку који су при мен љи ви на фир му у мре жи,
при мен љи ви су и на било који ен ти тет, као што је кон сул та нтска
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прак са, про фе си о нал на прав на прак са, који су об ухваћени де фи ни -
ци јом ф ир ме у мре жи, без об зи ра на то да ли сам ентитет задовољава
де финицију фирме. 

290.14 У циљу бољег пру жа ња про фе си о нал них услу га, фир ме чес то са дру гим
фир ма ма и ен ти те ти ма фор ми ра ју веће струк ту ре. Да ли ове ве ће струк -
ту ре чине мре жу за ви сиће од одређених чи ње ни ца и окол нос ти, а не од
тога да ли су фир ме и ен ти те ти прав но одво је ни и раз ли чи ти. На при мер, 
већа струк ту ра може може има ти за циљ само лак шу рас по де лу по сла,
што само по себи не за до во ља ва не опход не кри те ри ју ме за фор ми ра ње
мре же. Суп рот но томе, нека већа стру к ту ра може бити так ва да има за
циљ са рад њу, а фир ме има ју за јед нич ко за штићено име, за јед нич ки сис -
тем кон тро ле ква ли те та или зна чај не за јед нич ке про фе си о нал не ре сур -
се, и сто га се смат ра ју мре жом. 

290.15 Про це на да ли нека већа струк ту ра чини мре жу, тре ба да се из врши у
од но су на то да ли би раз умна и доб ро об а веш те на трећа стра на,
одме ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти, за кљу чи ла
да су ен ти те ти по ве за ни на та кав на чин да по сто ји мре жа. Ова про це -
на тре ба доследно да се примењује на нивоу мреже.

290.16 Већа струк ту ра која има за циљ са рад њу и јас но је усме ре на на де ље -
ње про фи та или трош ко ва међу ен ти те ти ма у окви ру струк ту ре,
смат ра се мре жом. Међутим, само де ље ње не ма те ри јал них трош ко ва 
не чини мре жу само по себи. По ред тога, уко ли ко је де ље ње трош ко -
ва огра ни че но само на трош ко ве у вези са раз во јем ре ви зиј ских ме -
то до ло ги ја, при руч ни ка или об ука, то такође не кре и ра мре жу.
Такође, удру же ње фир ме са не по ве за ним ен ти те том у циљу за јед -
нич ког пру жа ња услу га или развијања производа, такође не чини
мрежу само по себи. 

290.17 Већа струк ту ра се смат ра мре жом када има за циљ са рад њу, а ен ти те ти
у окви ру струк ту ре има ју за јед нич ко влас ниш тво, кон тро лу или ру ко -
во дство. Ово може да се по стиг не пу тем уго во ра и на дру ге на чи не. 

290.18 Већа струк ту ра се смат ра мре жом када има за циљ са рад њу, а ен ти те -
ти у окви ру струк ту ре има ју за јед нич ке по ли ти ке и про це ду ре кон -
тро ле ква ли те та. Сход но томе, за јед нич ке по ли ти ке и про це ду ре
кон тро ле ква ли те та су оне које се осмиш ља ва ју, им пле мен ти ра ју и
надгледају на нивоу веће структуре. 

290.19 Већа струк ту ра се смат ра мре жом када има за циљ са рад њу, а ен ти те -
ти у окви ру струк ту ре има ју за јед нич ку по слов ну стра те ги ју. За јед -
нич ка по слов на стра те ги ја под ра зу ме ва уго вор од стра не ен ти те та о
по сти за њу за јед нич ких стра теш ких ци ље ва. Енти тет се не смат ра
фир мом у мре жи само из раз ло га што сарађује са дру гим ен ти те том
ис кљу чи во као за јед нич ки одговор на захтев за пру жањем п -
рофесионалне услове. 

290.20 Већа струк ту ра се смат ра мре жом када има за циљ са рад њу, а ен ти те -
ти у окви ру струк ту ре упот реб ља ва ју за јед нич ко за штићено име. За -
ш тићено име под ра зу ме ва за јед нич ке ини ци ја ле или за јед нич ко
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име. Смат ра се да нека ком па ни ја ко рис ти за јед нич ко за штићено
име, уко ли ко под ра зу ме ва, на при мер, за јед нич ко за штићено име
као део, или до да так име ну фир ме, када партнер фирме потпише ре -
ви зијски извештај. 

290.21 Чак и у слу ча ју када фир ма не при па да мре жи и не упот реб ља ва за -
јед нич ко за штићено име као део име на фир ме, може да из гле да као
да при па да мре жи, уко ли ко на ве де у кан це ла риј ском или про мо тив -
ном ма те ри ја лу да је чла ни ца удру же ња фир ми. Сход но томе, уко ли -
ко се не води ра чу на о томе како нека фир ма опи су је сво је чла нство,
може се стећи утисак да та фирма припада мрежи. 

290.22 Уко ли ко нека фир ма про да део сво је прак се, ку поп ро дај ни уго вор по -
не кад може да под ра зу ме ва, да у огра ни че ном вре мен ском пе ри о ду,
тај део може да на ста ви са ко ришћењем име на фир ме, или еле мен та
име на, чак и ако више није по ве зан са фир мом. У том слу ча ју, иако два 
ен ти те та по слу ју под за јед нич ким име ном, чи ње нич но ста ње је так -
во да они не при па да ју већој струк ту ри која има за циљ са рад њу и
сто га нису фир ме у мре жи. Так ви ен ти те ти тре ба да од ре де на који
на чин ће об ја ви ти да нису фирме у мрежи приликом представљања
другим странама. 

290.23 Већа струк ту ра се смат ра мре жом када има за циљ са рад њу, а ен ти те -
ти у окви ру струк ту ре деле зна чај ни део про фе си о нал них ре сур са.
Пр о фе си о нал ни ре сур си подразумевају:
• За јед нич ке сис те ме које омо гућава ју фир ма ма да раз ме не ин фор -

ма ци је по пут под а та ка о кли јен ту, еви ден ци је о на пла ти и ро ко -
вима;

• Пар тне ре и особ ље;
• Оде ље ња тех нич ке под ршке за пру жа ње са ве та у вези са тех нич -

ким и струч ним пи та њи ма, транс акциј а ма или ан га жо ва њи ма на
осно ву ко јих се пружа уверавање;

• Ре ви зиј ску ме то до ло ги ју или ре ви зиј ске при руч ни ке; и
• Обу ке и об јек те у ко ји ма се оне одржа ва ју

290.24 На осно ву ре ле ван тних чи ње ни ца и окол нос ти по треб но је из вр ши -
ти про це ну да ли су за јед нич ки про фе си о нал ни ре сур си зна чај ни, на
осно ву чега се одређује да ли су фир ме део мре же. У слу ча је ви ма када
су за јед нич ки ре сур си огра ни че ни на за јед нич ку ре ви зиј ску ме то до -
ло ги ју или ре ви зиј ске при руч ни ке, без раз ме не ин фор ма ци ја о ка д -
ро ви ма, кли јен ти ма или тржиш ту, за јед нич ка сре дства ве ро ват но
ни су зна чај на. Исти је слу чај и у по гле ду об уке. Међутим, у слу ча је ви -
ма када за јед нич ки ре сур си под ра зу ме ва ју раз ме ну љу дства или ин -
фор ма ци ја, као када се ко рис те кад ро ви из за јед нич ког ску па људи,
или се фор ми ра за јед нич ко оде ље ње за тех нич ку под ршку за струч -
не са ве те које фир ме треба да прате, разумна и обавештена тре ћа
страна ће вероватно закључити да су заједнички ресурси зна чајни. 
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Ентитети од јавног интереса
290.25 Оде љак 290 сад ржи до дат не одред бе које се од но се на обим јав ног

ин те ре са у одређеним ен ти те ти ма. Сход но овом одељ ку, ен ти те ти од
јав ног интереса су:
(а) Сви ен ти те ти ко ти ра ни на бер зи; и
(б) Сва ки ен ти тет:

(i) Де фи ни сан од стра не за ко на и ре гу ла ти ва као ен ти тет од јав -
ног ин те ре са; или

(ii) За који се за ко ном и ре гу ла ти вом за хте ва спро вођење ре ви зи -
је и скла ду са ис тим за хте ви ма не за вис нос ти који се при ме њу -
ју на ре ви зи ју ен ти те та ко ти ра них на бер зи. Так во пра ви ло мо -
же бити об јав ље но од стра не било ког ре ле ван тног
ре гу ла тор ног тела, укљу чу јући и регулаторно тело за област
ревизије. 

290.26 По жељ но је да фир ме и орга ни за ци је чла ни це утврде да ли да тре ти -
ра ју до дат не ен ти те те, или одређене ка те го ри је ен ти те та као ен ти -
те те од јав ног ин те ре са зато што има ју ве ли ки број и ши рок рас пон
ин те рес них стра на. Фак то ри које треба размотрити обух ватају:
• При ро ду по сла, као што је држа ње имо ви не у сво јству по ве ре ни ка,

за ве ли ки број ин те рес них стра на. При ме ри могу под ра зу ме ва ти
фи нан сиј ске ин сти ту ци је, као што су бан ке, оси гу ра ва јуће ком -
паније и пензијске фондове;

• Ве ли чи ну; и
• Број за пос ле них.

Повезани ентитети
290.27 У слу ча ју када је кли јент ре ви зи је ен ти тет ко ти ран на бер зи, по ми -

ња ње кли јен та ре ви зи је у овом одељ ку под ра зу ме ва ен ти те те по ве -
за не са кли јен том ре ви зи је (осим уко ли ко није на зна че но дру га чи је). 
За све оста ле кли јен те ре ви зи је, по ми ња ње кли јен та ре ви зи је у овом
одељ ку под ра зу ме ва по ве за не ен ти те те над ко јим кли јент ре ви зи је
има ди рек тну или ин ди рек тну кон тро лу. Када ре ви зиј ски тим зна
или има раз ло га да ве ру је да су веза или окол нос ти у од но су на дру ги, 
по ве за ни ен ти тет кли јен та ре ле ван тни за про це ну не за вис нос ти
фир ме од кли јен та, ре ви зиј ски тим тре ба да об ухва ти по ве за ни
ентитет приликом идентификовања и процене претњи не за вис -
ности и примене адекватних мера заштите. 

Лица овлашћена за управљање
290.28 Чак и када се не за хте ва од стра не Ко дек са, важећих ре ви зиј ских

стан дар да, за ко на или ре гу ла ти ве, по жељ на је стал на ко му ни ка ци ја
између фир ме и лица за ду же них за управ ља ње кли јен том ре ви зи је у
по гле ду од но са и дру гих пи та ња која, по миш ље њу фир ме, могу зна -
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чај но да ути чу на не за вис ност. Так ва ко му ни ка ци ја омогућава ли ци -
ма задуженим за управљање да:
(а) Раз мот ре миш ље ње фир ме у вези са иден ти фи ко ва њем и про це -

ном пре т њи у по гле ду не за вис нос ти,
(б) Раз мот ре при клад ност за штит них мера које су при ме ње не ради

от кла ња ња пре тњи или њи хо вог свођења на при хват љив ниво, и
(ц) Пре дуз му одго ва ра јуће по ступ ке. Та кав при ступ може на ро чи то

бити од помоћи у по гле ду пре тњи за стра ши ва њем и пре тњи
прис ности.

При по што ва њу за хте ва у овом одељ ку о ко му ни ци ра њу са ли ци ма
овлашћеним за управ ља ње, фир ма тре ба да утврди, има јући у виду
при ро ду и зна чај одређених окол нос ти и ма те ри је који тре ба да се са -
оп ште, одго ва ра јуће лице(а) уну тар управ љач ке струк ту ре ентитета
са којим ће комуницирати. 
Ако фир ма ко му ни ци ра са под гру пом лица овлашћених за управ ља -
ње, на при мер, са Ко ми те том за ре ви зи ју или са по је дин цем, фир ма
утврђује да ли је такође не опход на ко му ни ка ци ја са свим ли ци ма
овлашћеним за управ ља ње како би били адекватно информисани. 

Документација
290.29 До ку мен та ци ја об ез беђује до каз о расуђива њу про фе си о нал ног ра -

чу но вође при ли ком до но ше ња за кљу ча ка у по гле ду уса г ла ше нос ти
са за хте ви ма не за вис нос ти. Одсус тво до ку мен та ци је не од ре ђује да
ли је фир ма раз мот ри ла одређено питање нити да ли је не за висна. 
Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да до ку мен ту је за кључ ке у по г ле -
ду усаг ла ше нос ти са за хте ви ма не за вис нос ти и суш ти ну ре ле ван т -
них раз мат ра ња која под ржа ва ју те закључке. Сходно томе:
(а) Када су не опход не за штит не мере за свођење пре тњи на при хват -

љив ниво, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да до ку мен ту је при -
ро ду пре тње и по сто јећих или при ме ње них за ш тит них мера за
свођење пре тњи до прихватљивог нивоа; и

(б) Када је пре тња за хте ва ла де таљ ну ана ли зу за утврђива ње да ли
су за штит не мере биле не опход не, а про фе си о нал ни ра чу но вођа
је за кљу чио да нису, јер је пре тња већ била на при хват љи вом ни -
воу, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да до ку мен ту је при ро ду
претње и логичку подлогу свог закључка. 

Временски период ангажовања
290.30 Не за вис ност у од но су на кли јен та ре ви зи је је не опход на како то ком

тра ја ња ан га жо ва ња, тако и то ком пе ри о да на који се од но се фи нан -
сиј ски из веш та ји. Пе ри од ан га жо ва ња по чи ње када ре ви зиј ски тим
по чне да врши ре ви зиј ске услу ге. Пе ри од ан га жо ва ња се за вр ша ва
када се об ја ви ре ви зиј ски из веш тај. Уко ли ко је ан га жо ва ње пе ри о -
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дич не при ро де, пе ри од тра ја ња ан га жо ва ња се за врша ва кас ни јим
да ту мом у од но су на да тум об а веш те ња јед не од стра на да је про фе -
си о нал ни однос окончан или датум објављивања коначног ре ви зиј -
ског извештаја.

290.31 Када ен ти тет по ста не кли јент ре ви зи је у току или на кон пе ри о да на
који се од но се фи нан сиј ски из веш та ји о ко ји ма фир ма из ра жа ва
миш ље ње, фир ма тре ба да утврди да ли су било как ве пре тње које се
од но се на независност настале по основу:
(а) фи нан сиј ских или по слов них од но са са кли јен том ре ви зи је то -

ком или на кон пе ри о да на које се од но се фи нан сиј ски из веш та ји,
а пре да ту ма при хва та ња ангажовања ревизије; или

(б) пре тход них услу га пру же них кли јен ту ре ви зи је.
290.32 Уко ли ко је услу га која се не од но си на пру жа ње уве ра ва ња из врше на

кли јен ту ре ви зи је то ком или на кон пе ри о да на који се од но се фи нан -
сиј ски из веш та ји, али пре по чет ка пру жа ња про фе си о нал них услу га
ре ви зи је, а пру жа ње так ве услу ге не би било доз во ље но то ком тра ја -
ња ан га жо ва ња ре ви зи је, фир ма тре ба да про це ни да ли по сто је пре -
тње на ру ша ва ња не за вис нос ти, на ста ле услед пру жа ња так ве услу ге. 
Уко ли ко пре тња није на при хват љи вом ни воу, ан га жо ва ње ре ви зи је
тре ба при хва ти ти тек на кон при ме не за штит них мера за отклањање
претњи или њихово свођење на прихватљив ниво. Примери оваквих
мера заштите обухватају:
• Искљу чи ва ње особ ља које је врши ло услу гу која није услу га уве ра -

ва ња из ре ви зиј ског тима; 
• По по тре би ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре -

гле да рада ре ви зи је и пру же не услу ге која није услу га уверавања;
или

• Ангажовање неке дру ге фир ме ради про це не ре зул та та услу ге на
осно ву које се не пру жа уве ра ва ње или ан га жо ва ње неке дру ге
фир ме ради по нов ног из врше ња те услу ге у об и му на осно ву ко јег
дру га фир ма пре узи ма одговорност за ту услугу.

Преузимање и спајање
290.33 Када, као по сле ди ца пре узи ма ња или спа ја ња, неки ен ти тет по ста не

по ве за ни ен ти тет кли јен та ре ви зи је, фир ма тре ба да иден ти фи ку је и 
про це ни пре тход не и текуће ин те ре се и од но се са по ве за ним ен ти те -
том, који, узи ма јући у об зир дос туп не за штит не мере, могу да ути чу
на не за вис ност, а са мим тим и на могућност на став ка ан га жо ва ња ре -
ви зи је након ступања на снагу спајања или преузимања. 

290.34 До да ту ма сту па ња на сна гу спа ја ња или пре узи ма ња, фир ма тре ба
да пред узме не опход не ко ра ке за пре ки да ње свих текућих ин те ре са
или од но са који нису доз во ље ни овим Ко дек сом. Међутим, уко ли ко
та кав текући ин те рес или од нос не може раз умно да се пре ки не до
да ту ма сту па ња на сна гу спа ја ња или пре узи ма ња, на при мер услед
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не мо гућнос ти по ве за ног ен ти те та да уред но, умес то фир ме ан га жу је 
дру гог пру жа о ца услу ге која није услу га уве ра ва ња, фир ма тре ба да
про це ни пре тњу која је на ста ла услед так вог ин те ре са или од но са. Са
већим зна ча јем пре тње, већа је ве ро ват ноћа да ће об јек тив ност фир -
ме бити на ру ше на и да неће моћи да настави са ревизијом. Значај
прет ње зависи од фактора као што су: 
· При ро да и зна чај ин те ре са или од но са;
· При ро да и зна чај од но са по ве за ног ен ти те та (на при мер, да ли је

по ве за ни ен ти тет за вис ни или ма тич ни ентитет); и
· Пе ри од вре ме на до када ин те рес или од нос могу раз умно да се

пре ки ну.
Са ли ци ма која су за ду же на за управ ља ње, фир ма тре ба да раз мот ри
раз ло ге из ко јих ин те рес или од нос не може раз умно да се пре ки не до 
сту па ња на сна гу спа ја ња или пре узи ма ња, и да процени значај
претње. 

290.35 Уко ли ко лица за ду же на за управ ља ње за хте ва ју од фир ме да на ста ви
са ре ви зи јом, фир ма то тре ба да учи ни само у случају:
(а) Пре ки да ња ин те ре са или од но са у на јбржем року и у свим слу ча -

је ви ма на јкас ни је у року од шест ме се ци од сту па ња на сна гу спа -
ја ња или преузимања; 

(б) Да сва ко лице које има та кав ин те рес или од нос, укљу чу јући и
оне на ста ле пру жа њем услу ге на осно ву које се не пру жа уве ра ва -
ње, што овим одељ ком не би било доз во ље но, не буде члан тима
ан га жо ва ња ре ви зи је, као ни лице одго вор но за пре г лед кон тро -
ле квалитета ангажовања; и

(ц) При ме не адек ват них пре лаз них мера, по по тре би, и њи хо вог раз -
мат ра ња са ли ци ма за ду же ним за управ ља ње. При ме ри овак вих
пре лаз них мера обухватају: 
• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође, по по тре би, ради

пре гле да рада ре ви зи је или об ав ље не услу ге на осно ву које се
не пружа уверавање;

• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође, који није члан фир -
ме која из ра жа ва миш ље ње о фи нан сиј ским из веш та ји ма,
ради об ав ља ња пре гле да ек ви ва лен тног пре гле ду кон тро ле
квалитета ангажовања; или

• Ангажовање неке дру ге фир ме ради про це не ре зул та та ус лу ге
на осно ву које се не пру жа уве ра ва ње или ан га жо ва ње неке
дру ге фир ме ради по нов ног об ав ља ња те услу ге у об и му на
осно ву ко јег дру га фир ма пре узи ма одговорност за ту услугу.

290.36 Фир ма може да за врши зна ча јан део рада ре ви зи је пре сту па ња на
сна гу спа ја ња или пре узи ма ња и може да буде у могућнос ти да за вр -
ши оста ле ре ви зиј ске про це ду ре у окви ру крат ког вре мен ског пе ри -
о да. У так вим окол нос ти ма, уко ли ко лица овлашћена за уп рав ља ње,
за хте ва ју од фир ме да за врши ре ви зи ју иако се ин те рес или од нос на -
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став ља ју, како је иден ти фи ко ва но у па раг ра фу 290.33, фир ма то
треба да учини само у следећим случајевима: 
(а) Ако је из врше на про це на зна ча ја пре тње на ста ле услед так вог

ин те ре са или од но са, и про це на раз мот ре на са ли ци ма за ду же -
ним за управљање;

(б) Ако по шту је за хте ве па раг ра фа 290.35 (б)-(ц); и
(ц) Ако пре ста је да врши функ ци ју ре ви зо ра одмах по об јав љи ва њу

из веш та ја ревизије. 
290.37 При раз мат ра њу ра ни јих и текућих ин те ре са и од но са об ухваћених

па раг ра фи ма од 290.33 до 290.36, фир ма тре ба да про це ни да ли, чак
и ако за хте ви могу да се ис пу не, ин те ре си и од но си ства ра ју пре тње
које оста ју то ли ко зна чај не да на ру ша ва ју об јек тив ност. Уко ли ко је
то слу чај, фир ма тре ба да престане са обављањем услуге реви зије. 

290.38 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да до ку мен ту је све ин те ре се или
од но се об ухваћене па раг ра фи ма од 290.33 до 290.36, који се неће
пре ки ну ти до сту па ња на сна гу спа ја ња или пре узи ма ња, као и раз -
ло ге из ко јих они неће бити пре ки ну ти, при ме ње не пре лаз не мере,
ре зул та те раз мат ра ња са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње, и об -
раз ло же ње за што ра ни ји и текући ин те ре си и об а ве зе не ства ра ју
претње које остају толико значајне да нарушавају објективност. 

Кршење одредбе овог Одељка
290.39 Крше ње одред бе овог одељ ка може да се до го ди упркос томе што

фир ма има по ли ти ке и про це ду ре које су осмиш ље не да јој об ез бе де
раз умно уве ра ва ње да се одржа ва ниво не за вис нос ти. Као по сле ди ца
крше ња може бити не опход но пре ки ну ти ангажовање ревизије. 

290.40 Када фир ма за кљу чи да је дош ло до крше ња, фир ма тре ба да пре ки -
не, об уста ви или ели ми ни ше ин те рес или од нос који је узро ко вао
крше ње и да одго во ри на последице кршења. 

290.41 Када се иден ти фи ку је крше ње, фир ма тре ба да раз мот ри да ли по сто -
је за кон ски или ре гу ла тор ни за хте ви који су при мен љи ви у по гле ду
крше ња, и ако по сто је, тре ба да по шту је те за хте ве. Фир ма тре ба да
раз мот ри из веш та ва ње про фе си о нал не орга ни за ци је чла ни це о
крше њу, ре ле ван тног ре гу ла тор ног тела или над зор ног орга на, уко -
ли ко је овак во из веш та ва ње уобичајена пракса или је у одређеном
законском систему очекивано. 

290.42 Када се иден ти фи ку је крше ње, фир ма тре ба, у скла ду са сво јим по ли -
ти ка ма и про це ду ра ма, да без одла га ња об а вес ти о крше њу пар тне ра 
у ан га жо ва њу, лица која су одго вор на за по ли ти ке и про це ду ре ве за -
не за не за вис ност, оста ло ре ле ван тно особ ље фир ме и, по по тре би,
мре же, као и оне који под ле жу за хте ви ма у по гле ду не за вис нос ти
који тре ба да пред узму одго ва ра јуће мере.  Фир ма тре ба да про це ни
зна чај тог крше ња и ње гов ути цај на об јек тив ност фир ме и мо -
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гућност из да ва ња из веш та ја ре ви зи је. Зна чај крше ња ће за ви си ти од
фак то ра као што су: 
• При ро да и тра ја ње крше ња; 
• Број и при ро да евен ту ал них пре тход них крше ња у од но су на тре -

нут но ан га жо ва ње ревизије; 
• Да ли је по је ди нац који је узро ко вао крше ње члан ре ви зиј ског

тима или дру ги по је ди нац за ко јег важе за хте ви у по гле ду
независности; 

• Ако се крше ње од но си на чла на ре ви зиј ског тима, уло га тог по је -
дин ца у тиму: 

• Ако је крше ње узро ко ва но пру жа њем про фе си о нал не услу ге, ути -
цај те услу ге, уко ли ко по сто ји, на ра чу но во дстве не еви ден ци је
или из но се еви ден ти ра не у фи нан сиј ским из веш та ји ма о којима
фирма изражава мишљење; и 

• Обим пре тњи по осно ву лич ног ин те ре са, за ступ ниш тва, за стра -
ши ва ња или дру гих пре тњи које су на ста ле услед кршења. 

290.43 У за вис нос ти од зна ча ја крше ња, може бити не опход но пре ки ну ти
ан га жо ва ње ре ви зи је или може бити могуће пред узе ти мере које на
за до во ља ва јући на чин одго ва ра ју на по сле ди це крше ња. Фир ма тре -
ба да утврди да ли овак ве мере могу да се пред узму и да ли су при -
клад не у да тим окол нос ти ма. При ли ком овог утврђива ња, фир ма
тре ба да при ме њу је про фе си о нал но расуђива ње и да узме у об зир да
ли би ра з умна и ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем свих кон к -
рет них чи ње ни ца дос туп них про фе си о нал ном ра чу но вођи у том
тре нут ку, за к љу чи ла да ће об јек тив ност фирме бити угрожена и да
стога фирма не може да изда извештај ревизије. 

290.44 При ме ри мера које фир ма може да раз мот ри об ухва та ју: 
• Одстра њи ва ње ре ле ван тног по је дин ца из ре ви зиј ског тима; 
• Спро вођење до дат ног пре гле да по сла ре ви зи је на који је ути ца ло

крше ње или по нов но об ав ља ње тог по сла у мери у ко јој је то не -
опход но, у оба слу ча ја ан га о жа ва њем различитог особља; и

• Пре по ру ку да кли јент ре ви зи је ан га жу је дру гу фир му да из врши
пре глед или да по но во об а ви ре ви зиј ски рад на који је ути ца ло
крше ње у мери у ко јој је то неопходно; и 

• У слу ча је ви ма када се крше ње од но си на услу гу која није услу га
уве ра ва ња, а које ути че на ра чу но во дстве не еви ден ци је или на из -
нос који је еви ден ти ран у фи нан сиј ским из веш та ји ма, ан га жо ва -
ње дру ге фир ме да про це ни ре зул та те услу ге која није услу га уве -
ра ва ња, или ан га жо ва ње дру ге фир ме да по но во об а ви услу гу која
није услу га уве ра ва ња у мери у ко јој је то не опход но, како би се
омогућило да преузме одговорност за услугу. 
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290.45 Ако фир ма утврди да не могу да се пред узму мере како би се на за до -
во ља ва јућ на чин одго во ри ло на по сле ди це крше ња, фир ма тре ба да
об а вес ти лица овлашћена за управ ља ње што пре могуће и да пред -
узме не опход не ко ра ке за пре кид ан га жо ва ња ре ви зи је. У слу ча је ви -
ма када пре кид није доз во љен за ко ном или про пи си ма, фир ма тре ба
да по шту је за хте ве који се односе на извештавање и обелодањивање.

290.46 Ако фир ма утврди да могу да се пред узму мере како би се на за до во -
ља ва јућ на чин одго во ри ло на по сле ди це крше ња, фир ма тре ба да
раз мот ри крше ње и мере које је пред узе ла или пред ла же да пред -
узме са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње. Фир ма тре ба да раз мот -
ри крше ње и мере што пре могуће, осим уко ли ко су лица овлашћена
за управ ља ње на зна чи ла ал тер на тив ни вре мен ски оквир за из веш -
та ва ње о мање зна чај ним крше њи ма одредби. Питања за раз мат ра -
ње треба да обухватају: 
• Зна чај крше ња, укљу чу јући ње го ву при ро ду и тра ја ње; 
• На који на чин је дош ло до крше ња и како је иден ти фи ко ва но; 
• Мере које су пред узе те или пре по ру че не и об раз ло же ње фир ме о

томе за што ће мере на за до во ља ва јућ на чин одго во ри ти на по сле -
ди це крше ња и омо гућити јој да изда извештај ревизије; 

• Зак љу чак да, пре ма про фе си о нал ном суду фир ме, об јек тив ност
није угро же на и об раз ло же ње тог закључка; и 

• Ко ра ци које је фир ма пред узе ла или које пред ла же да би се сма -
њио или из бе гао ри зик од да љих кршења.

290.47 Фир ма тре ба да ко му ни ци ра у пи са ној фор ми са ли ци ма овлашћеним 
за управ ља ње о свим пи та њи ма која су раз мат ра на у скла ду са па раг -
ра фом 290.46 и да по стиг не сла га ње са ли ци ма овлашћеним за
управ ља ње да мере могу бити пред узе те или да су већ пред узе те
како би се на за до во ља ва јућ на чин одго во ри ло на по сле ди це крше -
ња. Ко му ни ка ци ја тре ба да об ухва та опис по ли ти ка и про це ду ра
фир ме које су ре ле ван тне за дато крше ње и осмиш ље не да  јој об ез бе -
де раз умно уве ра ва ње да се одржа ва ниво не за вис нос ти, као и ко ра -
ка које је фир ма пред узе ла, или пред ла же да пред узме, да би се сма -
њио или из бе гао ри зик од да љих крше ња. Уко ли ко се лица
ов лашћена за управ ља ње не сла жу да дате мере на за до во ља ва јућ на -
чин одго ва ра ју на по сле ди це крше ња, фир ма тре ба да пред узме не -
опход не ко ра ке за пре кид ан га жо ва ња ре ви зи је, када је то доз во ље -
но за ко ним или про пи си ма, у скла ду са при мен љи вим за кон ским
или ре гу ла тор ним за хте ви ма који су ре ле ван тни за пре кид ан га жо -
ва ња ревизије. У случајевима када прекид није дозвољен законом
или прописима, фирма треба да поштује захтеве који се односе на
извештавање и обелодањивање.   

290.48 Уко ли ко се крше ње до го ди ло пре из да ва ња пре тход ног из веш та ја
ре ви зи је, фир ма тре ба да по шту је овај оде љак у про це ни зна ча ја
крше ња и ње го вог ути ца ја на об јек тив ност фир ме и на њену мо -
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гућност да изда из веш тај ре ви зи је у текућем пе ри о ду. Фир ма та кође
тре ба да раз мот ри ути цај крше ња, уко ли ко по сто ји, на об јек тив ност
фир ме у по гле ду пре тход но из да тих из веш та ја ре ви зи је, и могућност 
по вла че ња овак вих из веш та ја ревизије, и да ово питање размотри са
лицима овлашћеним за управљање. 

290.49 Фир ма тре ба да до ку мен ту је крше ње, пред узе те мере, кључ не одлу -
ке које су до не те и сва пи та ња о ко ји ма је дис ку то ва ла са ли ци ма
овлашћеним за управ ља ње, као и раз мат ра ња са чла ни цом орга ни за -
ци јом, ре ле ван тним ре гу ла тор ним те лом или те лом за над зор. Када
фир ма на став ља са ан га жо ва њем ре ви зи је, пи та ња која тре ба до ку -
мен то ва ти такође тре ба да об ухва та ју за кљу чак да, пре ма про фе си о -
нал ном расуђива њу фир ме, об јек тив ност није угро же на и об раз ло -
же ње за што су пред узе те мере на за до во ља ва јућ начин одговриле на
последице кршења тако да фирма може да изда извештај ревизије. 

Параграфи од 290.50 до 290.99 су намерно остављени празни.

Примена приступа независности заснованог на
концептуалном оквиру
290.100 Па раг ра фи од 290.102 до 290.226 опи су ју спе ци фич не окол нос ти и

од но се који ства ра ју или могу ство ри ти пре тње не за вис нос ти. Па -
раг ра фи опи су ју по тен ци јал не пре тње и врсте за штит них мера које
могу да буду адек ват не за от кла ња ње пре тњи или њи хо во свођење
на при хват љив ниво. Па раг ра фи не опи су ју све окол нос ти и од но се
који ства ра ју или могу да ство ре пре тњу не за вис нос ти. Фир ма, и чла -
но ви ре ви зиј ског тима тре ба да про це не им пли ка ци је слич них, али
раз ли чи тих окол нос ти и од но са и да одре де да ли мере за шти те,
укљу чу јући мере за шти те на ве де не у па раг ра фи ма 200.12 до 200.15,
могу да буду при ме ње не, уколико је то неопходно, за отклањање
претњи или њихово свођење на прихватљив ниво. 

290.101 Па раг ра фи од 290.102 до 290.125 од но се се на ма те ри јал ни зна чај
фи нан сиј ског ин те ре са, за јма или га ран ци је, или зна чај по слов ног
од но са. У циљу утврђива ња да ли та кав је ин те рес од ма те ри јал ног
зна ча ја за по је дин ца, тре ба узе ти у об зир ком би но ва ну нето вред -
ност имо ви не појединца и чланова његове уже породице. 

Финансијски интереси
290.102 Пос то ја ње фи нан сиј ског ин те ре са код кли јен та ре ви зи је може да до -

ве де до пре тње по осно ву лич ног ин те ре са. Пос то ја ње и зна чај пре -
тње на ста ле на такав начин зависи од: 
(а) уло ге лица које има фи нан сиј ски ин те рес,
(б) да ли је фи нан сиј ски ин те рес ди рек тан или ин ди рек тан, и
(ц) ма те ри јал ног зна ча ја фи нан сиј ског ин те ре са. 
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290.103 Фи нан сиј ски ин те ре си се могу држа ти пу тем по сред ни ка (на при -
мер, за јед нич ки фонд, по ве ре ниш тво или труст). Одређива ње да ли
је та кав фи нан сиј ски ин те рес ди рек тан или ин ди рек тан за ви си од
тога да ли ствар ни влас ник има кон тро лу над но си о цем ин вес ти ци је
или могућност ути ца ња на ње го ве одлу ке ин вес ти ра ња. Када кон -
тро ла над но си о цем ин вес ти ци је или могућност ути ца ја на од лу ке
ин вес ти ра ња по сто је, овај ко декс де фи ни ше фи нан сиј ски ин те рес
као ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес. И об рат но, када ствар ни влас ник 
фи нан сиј ског ин те ре са нема кон тро лу над но си о цем ин вес ти ци је
или могућност ути ца ња на одлуке инвестирања, овај кодекс
дефинише финансијски интерес као индиректни финансијски ин -
терес. 

290.104 Ако члан ре ви зиј ског тима, или члан ње го ве уже по ро ди це, има ди -
рек тан фи нан сиј ски ин те рес, или ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек т ан
фи нан сиј ски ин те рес код кли јен та ре ви зи је, на ста ла пре тња на
осно ву лич ног ин те ре са била би то ли ко зна чај на да ни јед на мера за -
шти те не би мог ла да је от кло ни или све де на при хват љив ниво. Сто -
га, нико од на ве де них не би тре ба ло да има ди рек тан фи нан сиј ски
ин те рес или ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан ин те рес код кли јен -
та: члан ревизијског тима, члан уже породице тог појединца; или
фирма. 

290.105 Када члан ре ви зиј ског тима има блис ког срод ни ка за ко јег члан ре -
ви зиј ског тима зна да по се ду је ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес или
ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес код кли јен -
та ре ви зи је, на ста је пре тња по осно ву лич ног ин те ре са. Зна чај те
прет ње зависи од фактора као што су: 
• При ро да од но са између чла на ре ви зиј ског тима и блис ког срод ни -

ка; и
• Ма те ри јал ни зна чај фи нан сиј ског ин те ре са блис ког срод ни ка . 
Тре ба про це ни ти зна чај пре тње и када је то не опход но, при ме ни ти
мере за шти те, за от кла ња ње пре тње и њено свођење на при х ват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• да блис ки срод ник, у на јкраћем могућем року, отуђи уку пан фи -

нан сиј ски ин те рес или до во љан део ин ди рек тног фи нан сиј ског
ин те ре са тако да пре оста ли ин те рес више није ма те ри јал но
значајан;

• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да рада об -
ав ље ног од стра не чла на ре ви зиј ског тима; или;

• одстра ње ње тог по је дин ца из ре ви зиј ског тима.
290.106 Уко ли ко члан ре ви зиј ског тима или члан ње го ве уже по ро ди це или

фир ма по се ду ју ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес или ма те ри јал но
зна ча јан ин ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес у ен ти те ту који има кон -
трол ни ин те рес у кли јен ту ре ви зи је, а кли јент је од ма те ри јал ног
зна ча ја за ен ти тет, пре тња на ста ла по осно ву лич ног ин те ре са била
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би то ли ко зна чај на да ни как ва мера за шти те не би мог ла да све де ту
пре тњу на при хват љив ниво. Сто га, нико од на ве де них не би тре ба ло
да по се ду је та кав финансијски интерес: члан ревизијског тима, члан
његове уже породице; и фирма. 

290.107 Држа ња пен зи о ног фон да фир ме, у виду ди рек тног или ма те ри јал но
зна чај ног ин ди рек тног фи нан сиј ског ин те ре са код кли јен та ре ви зи -
је, ства ра пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са. Зна чај сва ке так ве пре -
т ње тре ба про це ни ти, и ако та пре тња није очиг лед но бе з н а чај на,
тре ба раз мот ри ти и при ме ни ти не опход не мере за шти те за от кла -
ња ње претње или њено свођење на прихватљив ниво.

290.108 Ако дру ги пар тне ри у кан це ла ри ји у ко јој водећи пар тнер на ан га жо -
ва њу ради на по сло ви ма ре ви зи је, или чла но ви њи хо ве уже по р о ди -
це има ју ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес или ма те ри јал но зна ча јан
ин ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес код кли јен та ре ви зи је, пре т ња на -
ста ла по осно ву лич ног ин те ре са би била то ли ко зна чај на да ни как ве 
мере за шти те не би мог ле да све ду ту пре тњу на при х ват љив ниво.
Сход но томе, ти дру ги пар тне ри, или чла но ви њи хо ве уже по ро ди це,
не би требало да поседују никакав финансијски интерес код кли јен -
та ревизије.

290.109 Кан це ла ри ја у ко јој водећи пар тнер ради на по сло ви ма ре ви зи је, не
мора том пар тне ру да буде ма тич на. Сход но томе, кад је водећи пар -
тнер на ан га жо ва њу ло ци ран у кан це ла ри ји раз ли чи тој од оне у ко јој
су ло ци ра ни дру ги чла но ви ре ви зиј ског тима, код одређива ња ко јој
кан це ла ри ји је до де љен пар тнер који спро во ди ан га жо ва ње ре ви зи -
је, треба користити професионално расуђивање.

290.110 Ако дру ги пар тне ри и за пос ле ни на ру ко во дећим по ло жа ји ма, сем
оних чије је учешће ми ни мал но, који пру жа ју кли јен ту ре ви зи је услу -
ге које ни су услу ге ре ви зи је, или чла но ви њи хо ве уже по ро ди це, има -
ју ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес, или ма те ри јал но зна ча јан ин ди -
рек тан фи нан сиј ски ин те рес код кли јен та ре ви зи је, пре тња на ста ла
по осно ву лич ног ин те ре са била би то ли ко зна чај на да ни как ва мера
за шти те не би мог ла да све де ту пре тњу на при хват љив ниво. Сход но
томе, то особ ље или чла но ви њи хо ве уже породице не би требало да
имају финансијске интересе код таквог клијента ревизије.

290.111 Без об зи ра на па раг ра фе 290.108 и 290.110 фи нан сиј ски ин те рес код
кли јен та ре ви зи је, који има члан уже породице:
(а) пар тне ра ло ци ра ног у кан це ла ри ји у име које водећи пар тнер на

ан га жо ва њу об ав ља ревизију, или 
(б) пар тне ра или за пос ле ног на ру ко во дећем по ло жа ју, који кли јен -

ту ре ви зи је пру жа услу ге које нису услу ге ревизије, 
не смат ра се да угро жа ва не за вис ност, под усло вом да тај ин те рес по -
ти че од пра ва по осно ву рада чла на уже по ро ди це (на при мер, пра во
на пен зи ју или могућност сти ца ња ак ци ја), а тамо где је то не оп ход -
но, при ме њу ју се мере за шти те за от кла ња ње пре тње не за вис нос ти
или њено свођење на прихватљив ниво.
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Међутим, када члан уже по ро ди це има или до би је пра во да отуђи фи -
нан сиј ски ин те рес, или у слу ча ју опци ја на ак ци је, пра во на про да ју
ак ци ја, фи нан сиј ски ин те рес тре ба се отуђи, у најкраћем могућем
року.

290.112 Прет ња по осно ву лич ног ин те ре са може на ста ти ако фир ма, или
члан ре ви зиј ског тима, или члан уже по ро ди це тог по је дин ца, по се -
ду ју ин те рес код не ког ен ти те та, код кога кли јент ре ви зи је, такође
по се ду је ин те рес. Међутим, смат ра се да не за вис ност није до ве де на у 
пи та ње ако на ве де ни ин те ре си нису ма те ри јал но зна чај ни и кли јент
ре ви зи је не може да врши зна ча јан ути цај на тај ен ти тет. Ако је ин те -
рес ма те ри јал но зна ча јан за било коју стра ну, а кли јент ре ви зи је
може да врши зна ча јан ути цај на тај ен ти тет, ни как ве мере за шти те
нису одго ва ра јуће за свођење те пре тње на при хват љив ниво. Сход но
томе, фир ма не тре ба да има та кав ин те рес а сваки појединац који
има такав интерес, пре него што постане члан ревизијског тима,
треба: 
 (а) да отуђи тај ин те рес; или
(б) да отуђи зна ча јан део тог ин те ре са, тако да пре оста ли ин те рес

више не буде ма те ри јал но значајан. 
290.113 Прет ња по осно ву лич ног ин те ре са, при снос ти или за стра ши ва ња

може на ста ти ако члан ре ви зиј ског тима или члан уже по ро ди це тог
по је дин ца, или фир ма, има фи нан сиј ски ин те рес код ен ти те та када
је по зна то да и ди рек тор, члан орга на или кон трол ни влас ник кли -
јен та ре ви зи је такође има ју фи нан сиј ски ин те рес код ис тог ен ти те -
та. Пос то ја ње и значај свих претњи зависи од фактора као што су: 
• Уло га про фе си о нал ца у ре ви зиј ском тиму;
• Да ли је влас ниш тво над ен ти те том кон цен три са но или дис пер зо -

ва но?
• Да ли ин те рес пру жа ин вес ти то ру могућност да кон тро ли ше или

зна чај но ути че на ентитет? и
• Ма те ри јал ни зна чај фи нан сиј ског ин те ре са.
Тре ба про це ни ти зна чај свих пре тњи и по по тре би при ме ни ти за -
штит не мере за от кла ња ње тих пре тњи или њи хо во свођење на при -
хват љив ниво. При ме ри так вих за штит них мера обухватају:
• Искљу чи ва ње из ре ви зиј ског тима чла на који има фи нан сиј ски

ин те рес; или
• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да по сла

који је об а вио члан ре ви зиј ског тима. 
290.114 Ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес или ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек -

тан фи нан сиј ски ин те рес код кли јен та ре ви зи је од стра не фир ме,
чла на ре ви зиј ског тима или чла на уже по ро ди це тог по је дин ца у сво -
ј ству по ве ре ни ка, ства ра пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са. Слич но
томе, пре тња по основу личног интереса настаје када: 
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(а) Пар тнер у кан це ла ри ји где водећи пар тнер ан га жо ва ња ради на
по сло ви ма ревизије;

(б) Дру ги пар тне ри и за пос ле ни на управ љач ким по зи ци ја ма који
кли јен ту ре ви зи је пру жа ју услу ге које нису услу ге уве ра ва ња,
осим оних чије је учешће минимално; или

(ц) Чла но ви њи хо ве уже по ро ди це, има ју ди рек тан фи нан сиј ски ин -
те рес или ма те ри јал но зна ча јан фи нан сиј ски ин те рес код кли -
јен та ре ви зи је, у својству повереника.

Та кав ин те рес не тре ба да се за држи, осим у слу ча је ви ма када:
(а) Ни по ве ре ник, ни члан уже по ро ди це по ве ре ни ка, ни фир ма нису

ко рис ни ци фонда;
(б) Инте рес који фонд има код кли јен та ре ви зи је није од ма те ри јал -

ног зна ча ја за фонд;
(ц) Фонд није у могућнос ти да врши зна ча јан ути цај на кли јен та ре -

ви зи је; и
(д) По ве ре ник, члан уже по ро ди це по ве ре ни ка, или фир ма не могу

зна чај но да ути чу на одлу ке о ин вес ти ра њу које се тичу фи нан -
сиј ског ин те ре са клијента ревизије. 

290.115 Чла но ви ре ви зиј ског тима тре ба да утврде да ли је пре тња по осно ву
лич ног ин те ре са на ста ла услед по зна тих фи нан сиј ских ин те ре са код 
кли јен та ре ви зи је од стра не дру гих појединаца, укључујући:
(а) пар тне ре и за пос ле не про фе си о нал це фир ме, који нису горе по -

ме ну ти, или чла но ве њи хо ве уже породице;
(б) по је дин це који има ју блис ке лич не од но се са чла ном ре ви зиј ског

тима.
Да ли ин те ре си тих по је ди на ца могу ство ри ти пре тњу по осно ву лич -
ног ин те ре са за ви сиће од фак то ра као што су:
• орга ни за ци о на, опе ра тив на и из веш тај на струк ту ра фирме; и
• при ро да од но са између тих по је ди на ца и чла на ре ви зиј ског тима.
Тре ба про це ни ти зна чај сва ке пре тње и по по тре би при ме ни ти за -
штит не мере за от кла ња ње тих пре тњи или њи хо во свођење на при -
хват љив ниво. При ме ри так вих заштитних мера су:
• Искљу чи ва ње из ре ви зиј ског тима чла на који има блис ки однос;
• Искљу чи ва ње тог чла на ре ви зиј ског тима из про це са до но ше ња

зна чај них одлу ка у вези са ан га жо ва њем ревизије; или
• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође, ради пре гле да рада

који је об а вио тај члан ре ви зиј ског тима.
290.116 Уко ли ко фир ма, или пар тнер или за пос ле ни у фир ми, или члан уже

по ро ди це тог по је дин ца, до би је ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес или
ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес код кли јен -

ОДЕЉАК 290 62

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ



та ре ви зи је, на при мер, пу тем на сле дства, по кло на, или као ре зул тат
спа ја ња, а такав интерес није дозвољен овим одељком:
(а) Уко ли ко је ин те рес до би ла фир ма, фи нан сиј ски ин те рес тре ба

мо мен тал но да се отуђи, или да се отуђи до во љан из нос ин ди рек -
тног ма те ри јал ног фи нан сиј ског ин те ре са тако да пре ос та ли ин -
те рес више не буде материјално значајан;

(б) Уко ли ко је ин те рес до био члан ре ви зиј ског тима, или члан уже
по ро ди це тог по је дин ца, по је ди нац који је до био фи нан сиј ски
ин те рес мо мен тал но тре ба да отуђи тај фи нан сиј ски ин те рес,
или да отуђи до во љан из нос ин ди рек тног фи нан сиј ског ин те ре -
са тако да пре оста ли ин те рес више не буде материјално зна чајан; 
или

(ц) Уко ли ко је ин те рес до био по је ди нац који није члан ре ви зиј ског
тима, или члан ње го ве уже по ро ди це, тај фи нан сиј ски ин те рес
мо мен тал но тре ба да се отуђи, или да се отуђи до во љан из нос ин -
ди рек тног фи нан сиј ског ин те ре са тако да пре оста ли ин те рес
више не буде ма те ри јал но зна ча јан. До отуђења фи нан сиј ског
ин те ре са, тре ба утврди ти да ли је неопходно применити не ку од
заштитних мера. 

Зајмови и гаранције
290.117 За јам, или га ран ци ја за јма, одоб ре ни чла ну ре ви зиј ског тима, или

ње го вом блис ком срод ни ку, или фир ми, од стра не кли јен та ре ви зи је, 
при чему је кли јент бан ка или слич на ин сти ту ци ја, може ство ри ти
пре тњу не за вис нос ти. Уко ли ко се за јам или га ран ци ја не одоб ре у
скла ду са уо би ча је ним про це ду ра ма, усло ви ма и за хте ви ма одоб ра -
ва ња, може се ство ри ти пре тња то ли ко зна чај на да ни јед на за ш тит -
на мера не би мог ла да је све де на при хват љив ниво. Сход но томе,
члан ре ви зиј ског тима, ње гов близак сродник, ни фирма не треба да
прихвате такав зајам или гаранцију. 

290.118 Уко ли ко је фир ма до би ла за јам од кли јен та ре ви зи је, а тај кли јент је
бан ка или слич на ин сти ту ци ја, у скла ду са уо би ча је ним про це ду ра -
ма, усло ви ма и за хте ви ма одоб ра ва ња, а за јам је од ма те ри јал ног зна -
ча ја за кли јен та ре ви зи је или фир му, могуће је при ме ни ти за штит не
мере за свођење пре тње по осно ву лич ног ин те ре са на при хват љив
ниво. При мер так ве мере за шти те је пре глед об ав ље ног по сла од
стра не про фе си о нал ног ра чу но вође из фирме у мрежи који није
укључен у ревизију и није примио зајам.

290.119 За јам или га ран ци ја за јма одоб ре ни чла ну ре ви зиј ског тима или чла -
ну ње го ве уже по ро ди це од стра не кли јен та ре ви зи је који је бан ка
или слич на ин сти ту ци ја, не ства ра ју пре тњу не за вис нос ти уко ли ко
се за јам или га ран ци ја одоб ре у скла ду са уо би ча је ним про це ду ра ма,
усло ви ма и за хте ви ма одоб ра ва ња. При ме ри так вих за јмо ва ук љу чу -
ју за јмо ве га ран то ва не хи по те ком на кућу, банковна пре ко рачења,
зајмове за набавку кола и кредитне картице.

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

63 ОДЕЉАК 290



290.120 Уко ли ко фир ма или члан ре ви зиј ског тима, или члан ње го ве уже по -
ро ди це при ми за јам од кли јен та ре ви зи је, или има га ран ци ју за јма од
кли јен та ре ви зи је, а кли јент није бан ка или слич на ин сти ту ци ја, пре -
тња на с та ла по осно ву лич ног ин те ре са била би то ли ко зна чај на да
ни как ва мера за шти те не би мог ла да све де ту пре тњу на при хват љив 
ниво, осим уко ли ко је тај за јам или га ран ци ја ма те ри јал но без на ча -
јан и за (а) фир му, од но сно члана ревизијског тима и члана уже
породице, и за (б) клијента.

290.121 Слич но томе, уко ли ко фир ма или члан ре ви зиј ског тима, или члан
уже по ро ди це тог по је дин ца одоб ре или га ран ту ју за јам кли јен ту ре -
ви зи је, пре т ња на ста ла по осно ву лич ног ин те ре са била би то ли ко
зна чај на да ни как ва мера за шти те не би мог ла да све де ту пре тњу на
при х ват љив ниво, осим уко ли ко је тај за јам или га ран ци ја ма те ри јал -
но без на ча јан и за (а) фир му, од но сно чла на ре ви зиј ског тима и члана 
уже породице, и за (б) клијента.

290.122 Уко ли ко фир ма или члан ре ви зиј ског тима или члан уже по ро ди це
тог по је дин ца има ју де по зи те или бро кер ски ра чун код кли јен та ре -
ви зи је, а кли јент је бан ка, бро кер или слич на ин сти ту ци ја, то неће
ство ри ти пре тњу не за вис нос ти, ако се тај де по зит или ра чун држе по 
уобичајеним тржишним условима.

Пословни односи 
290.123 Бли зак по слов ни од нос између фир ме или чла на ре ви зиј ског тима

или чла на ње го ве уже по ро ди це и кли јен та ре ви зи је или ње го вог ру -
ко во дства, про и зи ла зи из ко мер ци јал ног од но са или за јед нич ког
фи нан сиј ског ин те ре са који може да ство ри пре тње по осно ву лич -
ног ин те ре са и за стра ши ва ња. Примери таквих односа обух ва та ју:
• По се до ва ње ма те ри јал но зна чај ног фи нан сиј ског ин те ре са у за -

јед нич ком под ухва ту са кли јен том ре ви зи је или са влас ни ком који 
има кон трол ни па кет, ди рек то ром, чла ном орга на или дру гим по -
је дин цем на ви шој руководећој функцији код тог клијента;

• Аранжмане на осно ву ко јих се јед на или више услу га или про из во -
да фир ме ком би ну ју са јед ном или више услу га или про из во да
кли јен та, као и рек ла ми ра ње так вих ком би на ци ја са позивом на
обе стране; и

• Аранжмане у вези са дис три бу ци јом или мар ке тин гом, по ко ји ма
фир ма дис три бу и ра или про мо ви ше про из во де или услу ге кли јен -
та, или кли јент дис три бу и ра или про мо ви ше производе или
услуге фирме.

Осим у слу ча је ви ма када је фи нан сиј ски ин те рес ма те ри јал но без на -
ча јан, а по слов ни од нос без на ча јан за фир му и кли јен та или ње го во
ру ко во дство, ство ре на пре тња била би то ли ко зна чај на да ни јед на
за штит на мера не би мог ла да је све де на при хват љив ниво. Сто га,
осим уко ли ко фи нан сиј ски ин те рес није ма те ри јал но без на ча јан, и
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по слов ни од нос без на ча јан, не тре ба ула зи ти у та кав по слов ни од -
нос, или такав однос треба редуковати до безначајног нивоа или
прекинути. 
У слу ча ју чла на ре ви зиј ског тима, осим у слу ча је ви ма када је фи нан -
сиј ски ин те рес ма те ри јал но без на ча јан, а од нос без на ча јан за тог
чла на, тај по је ди нац тре ба да буде укло њен из ревизијског тима. 
Уко ли ко по сто ји по слов ни од нос између уже по ро ди це чла на ре ви -
зиј ског тима и кли јен та ре ви зи је или ње го вог ру ко во дства, тре ба
про це ни ти све пре тње и при ме ни ти не опход не мере за шти те ради
от кла ња ња те пре тње или њеног свођења на прихватљив ниво. 

290.124 Пос лов ни од но си који под ра зу ме ва ју ин те рес који има фир ма, или
члан ре ви зиј ског тима, од но сно ње го ва ужа по ро ди ца код ен ти те та
са кон цен три са ном кон тро лом, при чему кли јент ре ви зи је, од но сно
ње гов ди рек тор или члан орга на, или било која гру па у окви ру кли -
јен та, такође по се ду ју ин те рес код тог ен ти те та, та кав случај неће
ство рити претњу независности ако:
(а) је тај по слов ни од нос без на ча јан за фир му, чла на ре ви зиј ског ти -

ма, ње го ве блис ке срод ни ке; и за клијента;
(б) фи нан сиј ски ин те рес није ма те ри јал но зна ча јан за ин вес ти то ра,

или гру пу инвеститора; и
(ц) тај ин те рес не даје ин вес ти то ру или гру пи ин вес ти то ра мо -

гућ ност да кон тро ли шу ентитет.
290.125 На бав ка робе и услу га од кли јен та ре ви зи је од стра не фир ме, или

чла на ре ви зиј ског тима, или чла но ва уже по ро ди це тог по је дин ца на -
чел но неће ство ри ти пре тњу не за вис нос ти, под усло вом да је та
транс акција у окви ру уо би ча је ног по сло ва ња и на вољ ној осно ви.
Међутим, те транс акције могу бити так ве при ро де или об и ма да
ства ра ју пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са. Тре ба про це ни ти зна чај
сва ке пре тње и по по тре би при ме ни ти за штит не мере за от кла ња ње
тих пре тњи или свођење на прихватљив ниво. Примери таквих заш -
тит них мера су:
• от кла ња ње так вих транс акција, или сма ње ње њи хо вог об и ма; или
• одстра ње ње ре ле ван тног по је дин ца из ре ви зиј ског тима. 

Породични и лични односи
290.126 По ро дич ни и лич ни од но си између чла на ре ви зиј ског тима и ди рек -

то ра, чла на орга на или не ких лица за пос ле них код кли јен та ре ви зи -
је, у за вис нос ти од њи хо ве уло ге, могу ство ри ти пре тње по осно ву
лич ног ин те ре са, при снос ти или за стра ши ва ња. Пос то ја ње и зна чај
за ви си од низа фак то ра, укљу чу јући одго вор нос ти по је дин ца у ре ви -
зиј ском тиму, уло гу чла на по ро ди це или другог појединца у оквиру
клијента и блискост односа. 

290.127 Када је члан уже по ро ди це чла на ре ви зиј ског тима: 
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(а) ди рек тор или члан орга на код кли јен та ре ви зи је; или
(б) за пос ле ни који се на ла зи на по ло жа ју који му омо гућава да врши

зна ча јан ути цај на вођење књи га кли јен та или сас тав ља ње фи -
нан сиј ских из веш та ја о ко ји ма фирма изражава мишљење, 

или ако је био на так вом по ло жа ју то ком било ког пе ри о да по к ри ве -
ног ан га жо ва њем, пре тње не за вис нос ти се могу свес ти на при х ват -
љив ниво ис кљу чи во одстра ње њем тог по је дин ца из ре ви зиј ског
тима. Блис кост од но са је так ва да ни как ва дру га мера за шти те не би
мог ла да све де пре тњу не за вис нос ти на при хват љив ниво. Сход но
томе, ни је дан по је ди нац који има такав однос не треба да буде члан
ре визијског тима. 

290.128 Прет ње не за вис нос ти на ста ју када је члан уже по ро ди це чла на ре ви -
зиј ског тима за пос лен на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај 
на фи нан сиј ски по ло жај кли јен та, фи нан сиј ске пер фор ман се или то -
ко ве го то ви не. Зна чај тих пре тњи ће зависити од фактора као што су:
• по ло жај чла на уже по ро ди це; и
• уло га тог про фе си о нал ца у ре ви зиј ском тиму.
Зна чај тих пре тњи тре ба про це ни ти, и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње те пре тње или свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштита обухватају:
• одстра њи ва ње тог по је дин ца из ре ви зиј ског тима;
• струк ту ри ра ње одго вор нос ти ре ви зиј ског тима, тако да се тај про -

фе си о на лац не бави ма те ри јом која је у де лок ру гу од го вор нос ти
чла на његове уже породице.

290.129 Прет ње не за вис нос ти могу да на ста ну када је блис ки срод ник чла на
ре ви зиј ског тима: 
(а) ди рек тор или члан орга на код кли јен та ре ви зи је; или
(б) за пос лен на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на

вођење књи га кли јен та и сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, о
ко ји ма фир ма изражава мишљење. 

Зна чај пре тњи за ви си од сле дећих фак то ра:
• При ро де од но са између чла на ре ви зиј ског тима и ње го вог блис -

ког сродника;
• По ло жа ја ње го вог блис ког срод ни ка; и
• Уло ге про фе си о нал ца у ре ви зиј ском тиму.
Зна чај пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мера за ш -
ти те за от кла ња ње пре тњи, од но сно њи хо во свођење на при хват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• одстра ње ње тог по је дин ца из ре ви зиј ског тима; или
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• струк ту ри ра ње одго вор нос ти ре ви зиј ског тима, тако да се тај про -
фе си о на лац не бави ма те ри јом која је у де лок ру гу одго вор нос ти
ње го вог блиског сродника.

290.130 Прет ње не за вис нос ти на ста ју када члан ре ви зиј ског тима има блис -
ку везу са осо бом која није члан ње го ве уже по ро ди це или блис ки
срод ник, али која је ди рек тор или члан орга на или за пос ле ни, на по -
ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на вођење књи га кли јен та
или сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја о ко ји ма фир ма из ра жа ва
миш ље ње. Члан ре ви зиј ског тима који има та кав од нос тре ба да об а -
ви кон сул та ци је у скла ду са по ли ти ком и про це ду ра ма фирме. Значај
тих претњи ће зависити од фактора као што су:
• при ро да од но са између тог по је дин ца и чла на ре ви зиј ског тима;
• по ло жај по је дин ца у орга ни за ци ји кли јен та; и
• уло га тог про фе си о нал ца у ре ви зиј ском тиму.
Зна чај тих пре тњи тре ба про це ни ти, при ме ни ти не опход не мере за -
шти те за от кла ња ње те пре тње или њено свођење на при хват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• одстра ње ње тог про фе си о нал ца из ре ви зиј ског тима; или
• струк ту ри ра ње одго вор нос ти ре ви зиј ског тима, тако да се тај про -

фе си о на лац не бави ма те ри јом која је у де лок ру гу одго вор нос ти
ли ца са ко јим постоји близак однос.

290.131 Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са, при снос ти или за стра ши ва ња
мо гу да на ста ну у слу ча ју лич ног или по ро дич ног од но са између (а)
пар т не ра или за пос ле ног у фир ми који није члан ре ви зиј ског тима и
(б) ди рек то ра или чла на орга на, кли јен та ре ви зи је или за пос ле ног
на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на вођење књи га кли -
јен та или сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја о ко ји ма фир ма из ра -
жа ва миш ље ње. Пар тне ри и за пос ле ни у фир ми који су свес ни так вих 
од но са тре ба да об а ве кон сул та ци је у скла ду са по ли ти ком и про -
цедурама фирме. Постојање и значај свих претњи зависи од следећих 
фактора:
• При ро де од но са између пар тне ра или за пос ле ног у фир ми и ди -

рек то ра или чла на орга на или за пос ле ног код клијента;
• Инте рак ци је пар тне ра или за пос ле ног у фир ми са ре ви зиј ским

тимом; 
• По ло жа ја пар тне ра или за пос ле ног у фир ми; и
• По ло жа ја тог по је дин ца код кли јен та.
Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти, при ме ни ти не опход не мере за -
шти те за от кла ња ње те пре тње и свођење на при хват љив ниво. При -
ме ри так вих мера заштите обухватају:
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• Струк ту ри ра ње одго вор нос ти пар тне ра или за пос ле ног ради сма -
ње ња по тен ци јал ног ути ца ја на ан га жо ва ње ревизије; или

• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да ре ле ван -
тног об ав ље ног по сла ревизије.

Запошљавање код клијената ревизије

290.132 Прет ње по осно ву при снос ти или за стра ши ва ња могу на ста ти ако је
ди рек тор, члан орга на код кли јен та ре ви зи је или за пос ле ни на по ло -
жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на вођење књи га кли јен та
или сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја о ко ји ма фир ма из ра жа ва
миш ље ње, био члан ревизијског тима или партнер фирме.

290.133 Уко ли ко се бив ши члан ре ви зиј ског тима или бив ши пар тнер фир ме
за пос лио код кли јен та ре ви зи је на так вом по ло жа ју и између тог по -
је дин ца и фир ме и даље по сто ји зна ча јан од нос, пре тња би била то -
ли ко зна чај на, да ни јед на мера за шти те не би мог ла да је све де на
при хват љив ниво. Сход но томе, смат ра ло би се да је не за вис ност
угро же на, уко ли ко се бив ши члан ре ви зиј ског тима или бив ши пар т -
нер за пос ли код кли јен та ре ви зи је као ди рек тор или члан орга на
или као за пос ле ни на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на
вођење књи га кли јен та или сас тав ља ње финансијских извештаја о
којима фирма изражава мишљење, осим у случајевима када: 
(а) по је ди нац нема пра во ни на как ве бе не фи ци је, нити ис пла те од

стра не фир ме, сем када се оне врше у скла ду са фик сним, унап ред
утврђеним аран жма ни ма, а било који из нос који се ду гу је том по -
је дин цу не би тре ба ло да буде од ма те ри јал ног зна ча ја за фир му;
и

(б) по је ди нац не учес тву је нити де лу је тако да из гле да као да учес -
тву је, у по сло ви ма фир ме или у дру гим про фе си о нал ним ак тив -
ностима.

290.134 Уко ли ко се бив ши члан ре ви зиј ског тима за пос лио код кли јен та ре -
ви зи је на так вој по зи ци ји, а између тог по је дин ца и фир ме не по с то ји 
зна ча јан од нос, по сто ја ње и зна чај пре тњи по осно ву при снос ти или
за стра ши ва ња зависиће од следећих фактора:
· по ло жа ја који то лице за узи ма код кли јен та;
· са рад ње коју ће то лице има ти са ре ви зиј ским ти мом;
· ду жи не вре мен ског пе ри о да од тре нут ка када је то лице било

члан ре ви зиј ског тима, од но сно пар тнер фирме; и
· ра ни јег по ло жа ја које је то лице има ло у ре ви зиј ском тиму, или у

фир ми, на при мер, да ли је тај по је ди нац био одго во ран за одржа -
ва ње ре дов ног кон так та са ру ко во дством кли јен та или ли ци ма
овлашћеним за управљање. 
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Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти и, при ме ни ти не опход не мере
за шти те за от кла ња ње тих пре тњи или њи хо во свођење на при хват -
љив ниво. При ме ри так вих мера за шти те укљу чу ју:
• из ме ну пла на ре ви зи је;
• одређива ње по је ди на ца за ре ви зиј ски тим, који има ју до вољ но ис -

кус тва у од но су на лице које се тек за пос ли ло код кли јен та; или
• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође, ради пре гле да по сла

који је об а вио бив ши члан ре ви зиј ског тима.
290. 135 Уко ли ко се бив ши пар тнер фир ме пре тход но за пос лио код ен ти те та

на так вом по ло жа ју, а тај ен ти тет за тим по ста не кли јент ре ви зи је те
фир ме, зна чај свих пре тњи које угро жа ва ју не за вис ност тре ба да се
про це ни и при ме не не опход не мере за шти те за от кла ња ње тих пре -
тњи или њи хо во свођење на при хват љив ниво. 

290.136 Претња по осно ву лич ног ин те ре са на ста је када члан ре ви зиј ског тима
учес тву је у ан га жо ва њу ре ви зи је, зна јући да ће се, или да се може за пос -
ли ти код кли јен та ре ви зи је у неко будуће вре ме. По ли ти ка и про це ду ре
фир ме тре ба да за хте ва ју од чла но ва ре ви зиј ског ти ма да об а вес те фир -
му о пре го во ри ма у вези са за пош ља ва њем код кли јен та. По до би ја њу
так вог об а веш те ња, тре ба про це ни ти пре тњу и по по тре би при ме ни ти
мере за шти те за от кла ња ње пре тњи или свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера за шти те об ухва та ју:
· Одстра ње ња тог по је дин ца из ре ви зиј ског тима; или
·  Прег лед зна чај них про суђива ња тог по је дин ца док је био у тиму. 

Клијенти ревизије који су ентитети од јавног интереса
290.137 Прет ње по осно ву при снос ти или за стра ши ва ња на ста ју када се

кључ ни пар тнер ре ви зи је за пос ли код кли јен та ре ви зи је који је ен -
ти тет од јав ног ин те ре са, као:
(а) ди рек тор или члан орга на тог ен ти те та; или
(б) за пос ле ни на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на

вођење књи га кли јен та или сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та -
ја о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње. 

Смат ра ло би се да је не за вис ност на ру ше на, осим у слу ча ју када по
пре стан ку де ло ва ња пар тне ра као кључ ног пар тне ра ре ви зи је, ен ти -
тет од јав ног ин те ре са изда фи нан сиј ске из веш та је који су били
пред мет ре ви зи је и који об ухва та ју пе ри од од не мање од два на ест
ме се ци, а да пар тнер није био члан ре ви зиј ског тима који је об а вио
ре ви зи ју тих фи нан сиј ских из веш та ја. 

290.138 Прет ња за стра ши ва ња на ста је када се по је ди нац који је био пар тнер на
ви шој или ру ко во дећој по зи ци ји (из вршни ди рек тор или слич но) за -
пос ли код кли јен та ре ви зи је који је ен ти тет од јав ног ин те ре са, као:
(а) за пос ле ни на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на во -

ђење књи га кли јен та или сас тав ља ње фи нан сиј ских извештаја;
или
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(б) ди рек тор или члан орга на код тог ен ти те та. Смат ра ло би се да је
не за вис ност на ру ше на, осим у слу ча ју ако је про шло два на ест ме -
се ци од пе ри о да када је тај по је ди нац био пар тнер фир ме на ви -
шем или ру ко во дећем по ло жа ју по зи ци ји (извршни директор
или слично).

290.139 Смат ра се да не за вис ност није на ру ше на ако је, као ре зул тат по с лов -
не ком би на ци је, бив ши кључ ни пар тнер ре ви зи је или по је ди нац који 
је био не ка даш њи пар тнер на ви шем или ру ко во дећем по ло жа ју, у
по зи ци ји опи са ној у параграфима 290.137 и 290.138, и:
(а) По зи ци ја није уста нов ље на у окви ру те по слов не ком би на ци је; 
(б) Све бе не фи ци је, и ис пла те од стра не фир ме бив шем пар тне ру су

из ми ре не у по тпу нос ти, осим уко ли ко се оне врше у скла ду са
фик сним, унап ред утврђеним аран жма ни ма, а било који из нос
који се ду гу је том по је дин цу није од ма те ри јал ног значаја за
фирму;

(ц) Бив ши пар тнер не учес тву је нити де лу је тако да из гле да као да
учес тву је, у по сло ви ма фир ме или у дру гим про фе си о нал ним
активностима; и

(д) По ло жај који има бив ши пар тнер код кли јен та ре ви зи је се раз -
мот рио са ли ци ма овлашћеним за управљање. 

Привремено ангажовање особља 
290.140 Прив ре ме но ан га жо ва ње особ ља фир ме код кли јен та ре ви зи је може

да ство ри пре тњу по осно ву са мо кон тро ле. Так ва помоћ се може пру -
жи ти, али само крат ко роч но, а особ ље фир ме неће бити ук љу чено у:
(а) Пру жа ње услу га које нису услу ге уве ра ва ња, а које нису доз во ље -

не одред ба ма овог одељ ка; или 
(б) Пре у зи ма ње управ љач ких одго вор нос ти.
У свим окол нос ти ма, кли јент ре ви зи је тре ба да буде одго во ран за ру -
ко вођење и над гле да ње ак тив нос ти особ ља при вре ме но ан га жо ва -
ног код клијента. 
Тре ба про це ни ти зна чај пре тњи и по по тре би при ме ни ти мере за ш -
ти те за от кла ња ње тих пре тњи и њи хо во свођење на при х ват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите обухватају: 
• Обав ља ње до дат ног пре гле да по сла који је об а ви ло при вре ме но

ан га жо ва но особље;
• Прив ре ме но ан га жо ва но особ ље не би тре ба ло да има одго вор -

ност за ре ви зи ју, функ ци је или ак тив нос ти које је об ав ља ло то ком
при вре ме ног ан га жо ва ња код клијента ревизије; или

• Не ук љу чи ва ње особ ља које је било при вре ме но ан га жо ва но код
кли јен та у ре ви зиј ски тим.
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Донедавни рад код клијента ревизије
290.141 Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са, са мо кон тро ле и при снос ти могу

на с та ти ако је члан ре ви зиј ског тима до не дав но ра дио као ди рек тор, 
члан орга на или за пос ле ни код кли јен та ре ви зи је. Ово ће на ро чи то
бити слу чај ако, на при мер, члан ре ви зиј ског тима тре ба да про це ни
еле мен те фи нан сиј ских из веш та ја за које је члан ре ви зиј ског тима
при пре мао ра чу но во дстве не евиденције, док је био запослен код
клијента.

290.142 Уко ли ко је то ком пе ри о да об ухваћеног ре ви зиј ским из веш та јем,
члан ре ви зиј ског тима ра дио као ру ко во ди лац или ди рек тор кли јен -
та ре ви зи је, или је био за пос лен на по ло жа ју који му је омо гућавао
зна ча јан ути цај на при пре му књи го во дства кли јен та или фи нан сиј -
ске из веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње, на ста ла пре т ња
би била то ли ко зна чај на да ни как ве мере за шти те не би мог ле да је
све ду на при хват љив ниво. Сходно томе, такво лице не треба ук љу -
чивати у ревизијски тим.

290.143 Уко ли ко је пре пе ри о да об ухваћеног ре ви зиј ским из веш та јем, члан
ре ви зиј ског тима ра дио као члан орга на или ди рек тор кли јен та ре -
ви зи је, или је био за пос лен на по ло жа ју који му је омо гућавао зна ча -
јан ути цај на при пре му књи го во дства кли јен та или фи нан сиј ске из -
веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње, то може да ство ри
пре тње по осно ву лич ног ин те ре са, са мо кон тро ле и при снос ти. На
при мер, пре тње би на ста ле ако одлу ка коју је до нео, или по сао који је
об а вио тај по је ди нац у пе ри о ду док је био за пос лен код кли јен та, тре -
ба да буду про це ње ни у текућем пе ри о ду као део ангажовања ре -
визије. Постојање и значај тих претњи ће зависити од фактора као
што су:
• по ло жај који је тај по је ди нац имао код кли јен та;
• ду жи на вре мен ског пе ри о да од тре нут ка када је тај по је ди нац на -

пус тио клијента; и
• уло га коју тај про фе си о на лац има у ре ви зиј ском тиму.
Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и при ме ни ти не опход не мере за ш -
ти те ради њи хо вог свођења на при хват љив ниво. При мер так ве мере
за ш ти те је об ав ља ње пре гле да по сла који је тај по је ди нац об а вио као
члан ревизијског тима. 

Ангажовање у својству директора или члана органа код
клијента ревизије
290.144 Уко ли ко је пар тнер или за пос ле ни фир ме ан га жо ван као ди рек тор

или члан орга на код кли јен та ре ви зи је, на ста ле пре тње по осно ву са -
мо кон тро ле и лич ног ин те ре са би биле то ли ко зна чај не да ни как ва
мера за шти те не би мог ла да их све де на при хват љив ниво. Сход но
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томе, ни пар тнер, ни за пос ле ни не тре ба да раде у сво јству ди рек то ра 
или члана органа код клијента ревизије.

290.145 По ло жај сек ре та ра ком па ни је има у раз ли чи тим за ко но да встви ма
раз ли чи те им пли ка ци је. Њего ве об а ве зе могу ва ри ра ти од ад ми нис -
тра тив них об а ве за, као што је ру ко вођење особ љем и вођење еви -
ден ци је и ре гис та ра ком па ни је, до раз ли чи тих об а ве за као што је об -
ез беђива ње да се ком па ни ја при држа ва про пи са или пру жа ње са ве та 
у вези са пи та њи ма кор по ра тив ног управ ља ња. Начелно, тај положај
имплицира блиску повезаност са ентитетом.

290.146 Уко ли ко је пар тнер или лице за пос ле но у фир ми, ан га жо ван као сек -
ре тар код кли јен та ре ви зи је, на ста ле пре тње по осно ву са мо кон тро -
ле и за сту па ња би на чел но биле то ли ко зна чај не, да ни как ва мера за -
шти те не би мог ла да их све де на при хват љив ниво. Без об зи ра на
па раг раф 290.146, када је так ва прак са доз во ље на ло кал ним за кон с -
ким про пи си ма, про фе си о нал ним пра ви ли ма или прак сом, об а ве зе и 
пре узе те функ ци је тре ба огра ни чи ти на функ ци је које су ру тин ске и
фор мал но–ад ми нис тра тив не при ро де, као што су из ра да за пис ни ка
и вођење ра чу на о за ко ном про пи са ним из веш та ји ма. У так вим окол -
нос ти ма тре ба про це ни ти зна чај свих претњи и по потреби при ме ни -
ти заштитне мере за отклањање тих претњи или њихово свођење на
прихватљив ниво.

290.147 Ру тин ске ад ми нис тра тив не услу ге за под ршку функ ци ји сек ре та ра
ком па ни је, или са ве то дав ни по сло ви у вези ад ми нис тра тив них пи -
та ња у над леж нос ти сек ре та ра ком па ни је, се на чел но не смат ра ју на -
ру ша ва њем не за вис нос ти, под усло вом да руководство клијента
донеси све релевантне одлуке.

Дугогодишња сарадња особља са већом одговорношћу
(укључујући и ротирање партнера) са клијентом ревизије

Опште одредбе

290.148 Учес тво ва ње ис тог особ ља са већом одго вор ношћу ан га жо ва њу ре -
ви зи је, у ду жем вре мен ском пе ри о ду може да ство ри пре тње по осно -
ву при снос ти и лич ног ин те ре са. Зна чај пре тњи ће за ви си ти од
фактора као што су:
• ду жи на вре ме на то ком ко јег је лице било члан ре ви зиј ског тима;
• уло га лица у ре ви зиј ском тиму;
• струк ту ра фир ме; 
• при ро да ан га жо ва ња ре ви зи је;
• да ли се ру ко во дећи тим кли јен та про ме нио; и
• да ли се про ме ни ла при ро да, од но сно сло же ност ра чу но во д с тве -

них пи та ња и пи та ња из веш та ва ња клијента.
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Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за ш -
ти те за њи хо во от кла ња ње или свођење на при хват љив ниво. При ме -
ри так вих мера заштита укључују:
• ро ти ра ње особ ља са већом одго вор ношћу у ре ви зиј ском тиму;
• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође, који није био члан ре -

ви зиј ског, ради пре гле да рада који је об а ви ло особ ље са већом
одговорношћу; или

• ре дов не не за вис не ин тер не или ек стер не кон тро ле ква ли те та
ангажовања.

Клијенти ревизије који су ентитети од јавног интереса

290.149 Када је реч о ре ви зи ји ен ти те та од јав ног ин те ре са, по је ди нац не сме
да буде кључ ни пар тнер ре ви зи је више од се дам го ди на. На кон тог
вре ме на, по је ди нац не сме да буде члан тима ан га жо ва ња или кључ -
ни пар тнер ре ви зи је код кли јен та на ред не две го ди не. То ком тог пе -
ри о да, по је ди нац не сме да учес тву је у ре ви зи ји ен ти те та, пру жа
услу ге кон тро ле ква ли те та за то ан га жо ва ње, да се кон сул ту је са ти -
мом који ради на ан га жо ва њу или кли јен том у вези са тех нич ким и
спе ци фич ним пи та њи ма по сло ва ња, транс акциј а ма или пословним
догађајима, нити да директно утиче на резултат ангажовања. 

290.150 Без об зи ра на па раг раф 290.149, кључ ним пар тне ри ма ре ви зи је чије
је кон ти ну и ра но ан га жо ва ње на ро чи то важ но за ква ли тет ре ви зи је,
мо же се, у рет ким слу ча је ви ма, а услед не пред виђених окол нос ти
које су из ван кон тро ле фир ме, доз во ли ти до дат но јед на го ди на ан га -
жо ва ња у ре ви зиј ском тиму, под усло вом да се пре тња не за вис нос ти
може от кло ни ти или свес ти на при хват љив ниво при ме ном за штит -
них мера. На при мер, кључ ни пар тнер ре ви зи је може да оста не у ре -
ви зиј ском тиму још јед ну, до дат ну го ди ну, под усло ви ма када, услед
не пред виђених окол нос ти тра же на за ме на није била могућа, што
може бити, на пример, услед озбиљне болести новоименованог
партнера ан га жовања.

290.151 Ду го го диш ња са рад ња дру гих пар тне ра са кли јен том ре ви зи је који
је ен ти тет од јав ног ин те ре са, ства ра пре тње по осно ву блис кос ти и
лич ног ин те ре са. Зна чај ових пре тњи за ви сиће од фактора као што
су:
• ду жи на вре ме на то ком ко јег је то лице сарађива ло са кли јен том

ре ви зи је;
• уло га, уко ли ко по сто ји, по је дин ца у ре ви зиј ском тиму; и
• при ро да, фрек вен тност и обим ин те рак ци ја по је дин ца са ру ко во -

дством кли јен та, од но сно, ли ци ма овлашћеним за управљање.
Тре ба про це ни ти зна чај пре тњи и по по тре би при ме ни ти за штит не
мере за от кла ња ње тих пре тњи или свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих заштитних мера су:
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• Ро ти ра ње пар тне ра ре ви зиј ског тима или пре кид са рад ње пар -
тне ра са кли јен том ревизије; или

• Ре дов не не за вис не ин тер не или ек стер не кон тро ле ква ли те та
ангажовања.

290.152 Када кли јент ре ви зи је по ста не ен ти тет од јав ног ин те ре са, при ли -
ком одређива ња када одређени по је ди нац тре ба да буде за ме њен,
тре ба раз мот ри ти ду жи ну вре ме на у ко јем је ра дио као кључ ни пар т -
нер ре ви зи је код кли јен та пре него што је кли јент по стао ен ти тет од
јав ног ин те ре са. Уко ли ко је тај по је ди нац ра дио код кли јен та ре ви зи -
је као кључ ни пар тнер ре ви зи је пет или мање го ди на до тре нут ка
када је кли јент по стао ен ти тет од јав ног ин те ре са, пре него што буде
за ме њен може да на ста ви да ради још се дам го ди на ми нус број го ди -
на које је већ одслу жио. Уко ли ко је по је ди нац ра дио код кли јен та ре -
ви зи је као кључ ни пар тнер ре ви зи је шест или више го ди на до тре -
нут ка када је кли јент по стао ен ти тет од јав ног интереса, партнер
може да настави да ради још максимално две додатне године пре
него што буде замењен. 

290.153 Када фир ма има све га не ко ли ко лица са не опход ним зна њем и ис кус -
т вом за функ ци ју кључ ног пар тне ра ре ви зи је ен ти те та од јав ног ин -
те ре са, за ме на кључ них пар те ра ре ви зи је мож да неће бити од го ва ра -
јућа мера за шти те. Уко ли ко не за вис но ре гу ла тор но тело у
ре ле ван тној над леж нос ти пред виђа из узе так по пи та њу за ме не пар -
тне ра у так вим окол нос ти ма, по је ди нац може оста ти кључ ни пар -
тнер ре ви зи је више од се дам го ди на, у скла ду са так вим про пи сом,
под ус ло вом да је не за вис но ре гу ла тор но тело пре ци зи ра ло при ме ну
ал тер нативних мера заштите, као што је редовна, не за висна ек с тер -
на контрола.

Пружање других услуга клијентима ревизије
290.154 Фир ме об ич но пру жа ју сво јим кли јен ти ма ре ви зи је низ дру гих услу -

га на осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње, а које су у скла ду са њи хо -
вим ис кус твом и струч ношћу. Пру жа ње услу га на осно ву ко јих се не
пру жа уве ра ва ње може, међутим, да ство ри пре т ње не за вис нос ти за
фир му, или за чла но ве ре ви зиј ског тима. Нас та ле пре тње су на -
јчешће пре тње по осно ву самоконтроле, личног ин тереса и за с туп -
ниш тва.

290.155 Нова дос тиг нућа у по сло ва њу, ево лу ци ја фи нан сиј ских тржиш та,
брзе про ме не ин фор ма ци о не тех но ло ги је, чине не мо гућим да се са -
чи ни по тпу на лис та свих услу га које могу бити пру же не кли јен ту ре -
ви зи је, а на осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње. Када одређена смер -
ни ца о не кој услу зи која није услу га уве ра ва ња није укљу че на у овај
оде љак, при про це ни одређених околности треба применити
концептуални оквир. 

290.156 Пре него што фир ма при хва ти ан га жо ва ње да, кли јен ту ре ви зи је,
пру жи дру ге услу ге на осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње, тре ба
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утврди ти да ли би пру жа ње так ве услу ге ство ри ло пре тњу не за вис -
нос ти. При про це ни пре тње на ста ле одређеном услу гом која није
услу га уве ра ва ња, тре ба раз мот ри ти сва ку пре тњу за коју ре ви зиј ски 
тим има раз ло га да ве ру је да на ста је пру жа њем дру гих услу га које
нису услу ге уве ра ва ња. Уко ли ко на ста не пре тња коју је не мо гуће
свес ти на при хват љив ниво при ме ном заштитних мера, не треба
пружити ту услугу (која није услуга уверавања). 

290.157 Фир ма може да пру жа услу ге на осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње,
а које би ина че, овим одељ ком биле огра ни че не сле дећим по ве за ним
ен ти те ти ма клијента ревизије:
(а) Енти те ту, који није кли јент ре ви зи је, а који има ди рек тну или ин -

ди рек тну кон тро лу над кли јен том ревизије;
(б) Енти те ту, који није кли јент ре ви зи је, са ди рек тним фи нан сиј -

ским ин те ре сом код кли јен та, уко ли ко тај ен ти тет има зна ча јан
ути цај над кли јен том, а ин те рес код кли јен та је од ма те ри јал ног
значаја за тај ентитет; или

(ц) Енти те ту, који није кли јент ре ви зи је, који је под за јед нич ком
кон тро лом са кли јен том ревизије,

Уко ли ко се оправ да но може за кљу чи ти да (а) так ве услу ге не ства ра -
ју пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са, јер ре зул та ти услу га неће би ти
под лож ни по ступ ку ре ви зи је и (б) сва ка пре тња ство ре на пру жа њем
так вих услу га је от кло ње на или све де на на при хват љив ниво
применом заштитних мера. 

290.158 Услу га пру же на кли јен ту ре ви зи је, а која није услу га уве ра ва ња, не
уг ро жа ва не за вис ност фир ме када кли јент по ста не ен ти тет од јавног 
интереса, ако:
(а) Прет ход на услу га на осно ву које се не пру жа уве ра ва ње ис пу ња ва 

одред бе овог одељ ка, које се од но се на кли јен те ре ви зи је који
нису ен ти те ти од јавног интереса;

(б) Услу ге које овим одељ ком нису доз во ље не за кли јен те ре ви зи је
који су ен ти те ти од јав ног ин те ре са, су пре ки ну те пре него што је
кли јент по стао ен ти тет од јав ног ин те ре са, или у најкраћем
могућем року, и

(ц) Фир ма је где је то по треб но при ме ни ла мере за шти те за от кла ња -
ње или свођење пре тњи не за вис нос ти које су на ста ле пру жа њем
те услу ге на прихватљив ниво.

Обавезе руководства

290.159 Одго вор нос ти ру ко во дства ен ти те та укљу чу ју кон тро лу, вођење и
усме ра ва ње ен ти те та, укљу чу јући до но ше ње одлу ка у по гле ду на -
бав ке, им пле мен та ци је и кон тро ле људ ских, фи нан сиј с ких, тех но -
лош ких, фи зич ких и нематеријалних ресурса. 
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290.160 Одређива ње да ли је нека ак тив ност об а ве за ру ко во дства за ви си од
окол нос ти и за хте ва при ме ну про суђива ња. При ме ри ак тив нос ти
које се смат ра ју об а ве за ма ру ко во дства, подразумевају: 
• Утврђива ње по ли ти ке и стра теш ког прав ца;
• Ангажовање и от пуш та ње за пос ле них.
• Ру ко вођење и пре узи ма ње одго вор нос ти за по ступ ке за пос ле них у 

од но су на рад за пос ле них за ентитет;
• Одоб ра ва ње транс акција; 
• Кон тро ла и управ ља ње бан ков ни им ра чу ни ма или ин вес ти ци ја ма.
• Одлу чи ва ње које пре по ру ке фир ме или трећих стра на тре ба им -

пле мен ти ра ти; 
• Извеш та ва ње, у име ру ко во дства, лица овлашћених за управ ља ње.
• Пре у зи ма ње одго вор нос ти за сас тав ља ње и об јек тив но пре зен то -

ва ње фи нан сиј ских из веш та ја у скла ду са при мен љи вим окви ром
фи нан сиј ског извештавања; и

• Пре у зи ма ње одго вор нос ти за осмиш ља ва ње, им пле мен ти ра ње,
над зор и одржа ва ње ин тер не кон тро ле.

290.161 Фир ма не сме да пре узме об а ве зу ру ко вођења у име кли јен та ре ви зи -
је. Тако на ста ла пре тња била би то ли ко зна чај на да ни как ве мере за -
шти те не би мог ле да је све ду на при хват љив ниво. На при мер, од лу ка 
које пре по ру ке фир ме тре ба им пле мен ти ра ти, ства ра пре тњу по
осно ву са мо кон тро ле и лич ног ин те ре са. Пре у зи ма ње об а ве за ру ко -
во дства такође ства ра пре тњу по осно ву блис кос ти, будући да фир ма
по ста је све више блис ка миш ље њи ма и ин те ре си ма ру ко во д с тва. У
скла ду са па раг ра фом 290.162, пру жа њем са ве та и пре по ру ка ру ко -
во дству у вези са ис пу ња ва њем њихових одговорности, фирма не
преузима обавезе руковођења у име клијента ревизије. 

290.162 У циљу из бе га ва ња ри зи ка од пре узи ма ња об а ве за ру ко вођења, при
пру жа њу услу га које нису услу ге уве ра ва ња кли јен ту ре ви зи је, фир -
ма тре ба да буде за до вољ на чи ње ни цом да ру ко во дство до но си све
зна чај не су до ве и одлу ке које су у над леж нос ти ру ко во дства. То об ух -
ва та и уверавање да је руководство клијента:
• Одре ди ло лице које по се ду је одго ва ра јућу веш ти ну, зна ње и ис кус -

тво да буде одго вор но у сва ком тре нут ку за одлу ке кли јен та и за
над зор услу га. Так во лице, а по жељ но је да је део на јви шег ру ко во -
дства, тре ба да раз уме ци ље ве, при ро ду и ре зул та те услу га и одго -
вор нос ти кли јен та, од но сно фир ме. Међутим од тог лица се не тра -
жи да по се ду је струч ност за извођење или по но во извођење услу ге;

• Врши над зор услу га и про це њу је адек ват ност ре зул та та услу га из -
ве де них за ци ље ве кли јен та;

• Прих ва та одго вор ност за по ступ ке, уко ли ко по сто је, које тре ба
пред узе ти на осно ву ре зул та та пру же не услу ге.
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Административне услуге

290.163 Административне услу ге укљу чу ју помоћ кли јен ти ма са њи хо вим
ру тин ским или ме ха нич ким за да ци ма у окви ру ре дов ног по сло ва ња.
Так ве услу ге за хте ва ју мало или ни ма ло про фе си о нал ног просуђива -
ња и по сво јој при ро ди су ад ми нис тра тив не. При ме ри ад ми нис тра -
тив них услу га об ухва та ју услу ге об ра де тек ста, при пре ма ад ми нис -
тра тив них или за коном про пи са них об ра за ца за одоб ре ње кли јен та,
под но ше ње таквих об ра за ца по на ло гу кли јен та, праћење за конских
да ту ма под но ше ња об ра за ца, и са ве то ва ње кли јен та ре ви зи је у вези
са тим тих да тумима. Пру жа ње так вих услу га у на че лу не ства ра пре -
тњу по не за вис ност. Међутим, зна чај сва ке пре тње се про це њу је и
при ме њу ју се мере об ез беђења када је по треб но да се пре тња
елиминише или смањи на прихватљив ниво.

Припрема рачуноводствених евиденција и финансијских извештаја

Опште одредбе
290.164 Ру ко во дство је одго вор но за сас тав ља ње и об јек тив но пре зен то ва ње 

фи нан сиј ских из веш та ја, а у скла ду са при мен љи вим окви ром фи -
нан сиј ског из веш та ва ња. Такве обавезе укључују: 
• Одређива ње ра чу но во дстве них по ли ти ка и ра чу но во дстве ни

трет ман у скло пу тих политика.
• Прип ре му или из ме ну из вор них до ку ме на та, од но сно кре и ра ње

под а та ка, у елек трон ској и дру гим фор ма ма, еви ден ти ра ње на ста -
лих транс акција (на при мер, на руџ бе ни ца, еви ден ци ја о раду и по -
руџ беница купаца).

• Кре и ра ње или из ме ну књи же ња, или кла си фи ко ва ње транс акција 
по рачунима.

290.165 Пру жа ње ра чу но во дстве них и књи го во дстве них услу га кли јен ту, као 
што је вођење књи га или сас тав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја, ства -
ра пре тњу по осно ву са мо кон тро ле при на кнад ној ре ви зи ји фи нан -
сиј ских извештаја коју врши фирма. 

290.166 Про цес ре ви зи је укљу чу је опшир ну ко му ни ка ци ју између фир ме и
ру ко во дства кли јен та ре ви зи је, која може да подразумева: 
• При ме ну ра чу но во дстве них стан дар да или по ли ти ка и за хте ве за

об е ло да њи ва ње у фи нан сиј ским извештајима; 
• При ме ре ност кон тро ла и ме то да ко ришћених за одређива ње ис -

ка за них из но са имо ви не и обавеза; 
• Пред ла га ње ко рек тив них књи же ња. 
Ове ак тив нос ти се смат ра ју уо би ча је ним де лом про це са ре ви зи је и, у
на че лу, не ства ра ју пре тњу не за вис нос ти док год је кли јент одго во -
ран за до но ше ње одлу ка при ли ком при пре ме ра чу но во дстве них
еви ден ци ја и финансијских извештаја.  
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290.167 Слич но томе, кли јент може од фир ме да за тра жи струч ну помоћ у ре -
ша ва њу про бле ма у вези са усаг ла ша ва њем сал да на ра чу ни ма или
ана ли зи и при куп ља њу ин фор ма ци ја за за кон ски об а вез но из веш та -
ва ње. Такође, кли јент може за тра жи ти струч ни са вет у вези са ра чу -
но во дстве ним пи та њи ма, као што је пре вођење по сто јећих фи нан -
сиј ских из веш та ја из јед ног окви ра фи нан сиј ског из веш та ва ња у
дру ги (на при мер, ради усклађива ња са ра чу но во дстве ним по ли ти -
ка ма гру пе или пре лас ка на дру га чи ји оквир из веш та ва ња, као што
су Међуна род ни ра чу но во дстве ни стан дар ди). Так ве услу ге се смат -
ра ју уо би ча је ним де лом про це са ре ви зи је и у на че лу не стварају
претње независности, под условом да фирма не преузима обавезе
руковођења у име клијента. 

Кли јен ти ре ви зи је који нису ен ти те ти од јав ног ин те ре са
290.168 Фир ма може кли јен ту ре ви зи је који није ен ти тет од јав ног ин те ре са

да пру жа услу ге при пре ме ра чу но во дстве них еви ден ци ја и фи нан -
сиј ских из веш та ја, а које су ру тин ске или ме ха нич ке при ро де, под ус -
ло вом да је сва ка на ста ла пре тња по осно ву са мо кон тро ле све де на на 
при хват љив ниво. Услу ге које су ру тин ске или ме ха нич ке по сво јој
при ро ди за хте ва ју мало или ни ма ло про фе си о нал ног про суђива ња
од стра не про фе си о нал ног ра чу но вође. При ме ри тих услуга су:
• Пру жа ње услу га ра чу на ња или из веш та ва ња ве за них за об ра чун

за ра да које кли јен ти одоб ра ва ју или ис плаћују, на осно ву под а та ка 
кли је на та;

• Еви ден ти ра ње транс акција које се по нав ља ју и за које се из но си
лако одређују из из вор них до ку ме на та или под а та ка као што је ра -
чун за ко му нал не услу ге, за које кли јент ре ви зи је има одређену
или одоб ре ну одго ва ра јућу кла си фи ка ци ју ра чу на;

• Еви ден ти ра ње транс акције за коју је кли јент већ одре дио из нос
који се књи жи и по ред тога што транс акција укљу чу је зна ча јан
сте пен суб јек тив нос ти.

• Ра чу на ње ума ње ња вред нос ти основ них сред ста ва када кли јент
одређује ра чу но во дстве ну по ли ти ку и про це њу је ко рис тан век
тра ја ња и пре оста лу вред ност.

• Књи же ње по слов них про ме на, које је одоб рио кли јент, у про бном
би лан су; и

• Састав ља ње фи нан сиј ских из веш та ја на осно ву ин фор ма ци ја из про -
бног би лан са одоб ре ног од стра не кли јен та и при пре ма по ве за них
на по ме на на осно ву еви ден ци ја одоб ре них од стра не кли јен та. 

У свим слу ча је ви ма зна чај свих на ста лих пре тњи тре ба про це ни ти и по
по тре би, при ме ни ти мере за шти те за от кла ња ње те пре тње и свођење
на при хват љив ниво. При ме ри так вих мера за шти те ук љу чу ју:
• одлу ку да те услу ге врши лице које није члан ре ви зиј ског тима; или
• уко ли ко так ве услу ге врши члан ре ви зиј ског тима, ан га жо ва ње

пар тне ра или чла на ви шег особ ља који има одго ва ра јућу струч ност
и није члан ре ви зиј ског тима, ради пре гле да об ав ље ног по сла.
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Кли јен ти ре ви зи је који су ен ти те ти од јав ног ин те ре са
290.169 Фир ма не тре ба да пру жа књи го во д стве не и ра чу но во дстве не услу ге

кли јен ту ре ви зи је који је ен ти тет од јав ног ин те ре са, укљу чу јући
услу ге ве за не за об ра чун за ра да и при пре му фи нан сиј ских из веш та ја 
о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње, или фи нан сиј ских ин фор ма ци ја 
које чине основу финан сиј ских извештаја. 

290.170 Без об зи ра на па раг раф 290.169, фир ма може да пру жа ра чу но во д с -
тве не и књи го во дстве не услу ге, укљу чу јући об ра чун за ра да и при -
пре му фи нан сиј ских из веш та ја или дру гих фи нан сиј ских ин фор ма -
ци ја ру тин ске или ме ха нич ке при ро де, фи ли ја ла ма или по в е за ним
ен ти те ти ма кли је на та ре ви зи је који су ен ти те ти од јав ног ин те ре са,
уко ли ко особ ље које пружа те услуге нису чланови ре визијског тима
и:
(а) фи ли ја ле или по ве за ни ен ти те ти ко ји ма су пру же не укуп не ус лу -

ге нису ма те ри јал но зна чај ни за фи нан сиј ске из веш та је о ко ји ма
фир ма изражава мишљење; или

(б) Услу ге се од но се на пи та ња која укуп но нису ма те ри јал но зна чај -
на за фи нан сиј ске из веш та је фи ли ја ле или повезаног ентитета.

Услуге процене вредности

Опште одредбе
290.171 Про це на вред нос ти укљу чу је одређива ње пре тпос тав ки у вези са

будућим раз во јем, при ме ну одго ва ра јућих ме то до ло ги ја и тех ни ка и
њи хо во ком би но ва ње како би се из ра чу на ла одређена вред ност, или
низ вред нос ти, за неко сре дство, обавезу или за пословање у целини.

290.172 Обав ље не услу ге про це не вред нос ти за кли јен та ре ви зи је, могу да
ство ре пре тњу по осно ву са мо кон тро ле. Пос то ја ње и зна чај свих пре -
т њи за ви си од фактора као што су:
• Да ли ће про це на има ти ути цај од ма те ри јал ног зна ча ја на фи нан -

сиј ске извештаје.
• Сте пен учешћа кли јен та у одређива њу и одоб ра ва њу ме то до ло ги -

је про це не и дру гим зна чај ним пи та њи ма просуђивања. 
• Рас по ло жи вост утврђених ме то до ло ги ја и про фе си о нал них смер -

ница.
• При про це на ма вред нос ти које укљу чу ју при ме ну стан дар да или

утврђене ме то до ло ги је, сте пен суб јек тив нос ти који је ин хе рен тан
за сваку позицију.

• По уз да ност и обим по ткреп љу јућих под а та ка.
• Сте пен за вис нос ти од будућих догађаја, који су так ве при ро де да

могу ство ри ти зна чај ну не ста бил ност ин хе рен тну кон крет ним
износима.
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• Обим и јас ноћа об е ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та ји ма.
Зна чај сва ке пре тње тре ба про це ни ти и, по по тре би, при ме ни ти мере 
за шти те за от кла ња ње тих пре тњи или свођење на при хват љив ни -
во. При ме ри так вих мера заштита укључују:
• ан га жо ва ње про фе си о нал ца који није био укљу чен у пру жа ње ус -

лу га про це не вред нос ти, ради пре гле да об ав ље ног по сла ре ви зи је
или процене; или

• пред узи ма ње мера како особ ље које пру жа те услу ге не би учес -
тво ва ло у ре ви зиј ском ан га жо ва њу.

290.173 Одређене услу ге про це не вред нос ти не под ра зу ме ва ју зна ча јан сте -
пен суб јек тив нос ти. То може бити слу чај или када су по ткреп љу јуће
пре т пос тав ке утврђене за ко ном или про пи си ма, или су ши ром при х -
ваћене, а тех ни ке и ме то до ло ги је које тре ба при ме ни ти за сно ва не на
општеп рих ваћеним стан дар ди ма про пи са ним за ко ном или ре гу ла -
ти вом. У так вим окол нос ти ма, ре зул тат услу ге про це не вред нос ти
ко ју су об а ви ле две или више страна, вероватно неће бити м а те ри -
јал но различит. 

290.174 Уко ли ко се од неке фир ме за хте ва да об а ви про це ну вред нос ти као
помоћ кли јен ту ре ви зи је у вези са по рес ким об а ве за ма или за сврхе
пла ни ра ња по ре за, а ре зул та ти про це не неће има ти ди рек тан ути цај
на фи нан сиј ске из веш та је, одред бе опи са не у параграфу 290.186 су
при менљиве. 

Клијенти ревизије који нису ентитети од јавног интереса
290.175 У слу ча ју кли јен та ре ви зи је који није ен ти тет од јав ног ин те ре са, ако

ус лу га про це не вред нос ти има ути цај од ма те ри јал ног зна ча ја на фи -
нан сиј ске из веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње, а про це на
под ра зу ме ва зна ча јан сте пен суб јек тив нос ти, ни јед на мера за шти те
не би мог ла да све де пре тњу по осно ву са мо кон тро ле на при х ват љив
ниво. Сход но томе, фир ма не тре ба да пружа такве услуге процене
вредности клијенту ревизије. 

Клијенти ревизије који су ентитети од јавног интереса
290.176 Фир ма не тре ба да пру жа услу ге про це не вред нос ти кли јен ту ре ви -

зи је који је ен ти тет од јав ног ин те ре са, ако та про це на ма те ри јал но
ути че, било по је ди нач но или у це лос ти, на фи нан сиј ске из веш та је о
којима фирма изражава мишљење. 

Пореске услуге

290.177 По рес ке услу ге се сас то је из ши ро ког спек тра услу га, укљу чу јући:
• Прип ре му по рес ких при ја ва;
• Изра чу на ва ње по ре за у циљу при пре ме ра чу но во дстве них уноса;
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• Пла ни ра ње по ре за и оста ле са ве то дав не услу ге у вези са по ре зом;
и

• Помоћ при ре ша ва њу по рес ких спо ро ва.
Иако су по рес ке услу ге које фир ма пру жа кли јен ту ре ви зи је овде под -
ве де не у одво је ним, ши рим це ли на ма, у прак си су ове ак тив нос ти
чес то међусобно повезане. 

290.178 Обав ља ње одређених по рес ких услу га ства ра пре тње по осно ву са -
мо кон тро ле и за ступ ниш тва. Пос то ја ње и зна чај свих пре тњи за ви -
си ће од фак то ра као што су:
• Сис тем на осно ву ко јег по рес ке влас ти про це њу ју и управ ља ју од -

ре ђеним по ре зом и уло га фир ме у том процесу; 
• Сло же ност ре ле ван тног по рес ког ре жи ма и сте пен про суђива ња

који је не опхо дан за ње го ву примену; 
• По себ не ка рак те рис ти ке ан га жо ва ња; и
• Ниво струч нос ти у об лас ти по ре за који по се ду ју за пос ле ни кли -

јента.
Прип ре ма по рес ке при ја ве
290.179 Услу ге при пре ме по рес ке при ја ве под ра зу ме ва ју помоћ кли јен ти ма у

вези са об а ве за ма по рес ког из веш та ва ња, пу тем кре и ра ња на црта
или ком пле ти ра ња ин фор ма ци ја, укљу чу јући одређива ње по рес ке
об а ве зе у из веш та ји ма (об ич но у стан дар ди зо ва ним фор ма ма) који
тре ба да буду под не ти над леж ним по рес ким влас ти ма. Так ве услу ге
такође под ра зу ме ва ју са ве то ва ње по пи та њу по рес ког трет ма на на с -
та лих транс акција и ре а го ва ње у име кли јен та ре ви зи је на за хте ве
по рес ких влас ти у вези са до дат ним ин фор ма ци ја ма и ана ли зом
(укљу чу јући об јаш ње ња и тех нич ку под ршку за при ступ који је при -
ме њен). Услу ге при пре ме по рес ких при ја ва об ич но су за сно ва не на
ин фор ма ци ја ма из про шлос ти и у на че лу под ра зу ме ва ју ана ли зу и
пре зен то ва ње так вих ин фор ма ци ја у скла ду са важећим по рес ким
про пи си ма, укљу чу јући пре тход ну и утврђену прак су. Такође, по рес -
ке при ја ве под ле жу про це су кон тро ле или одоб ре ња који по рес ке
влас ти смат ра ју адекватним. Сходно томе, пружање таквих услуга
на челно не ствара претњу независности, уколико руководство пре у -
зима одговорност за пријаве, али и за доношење важних судова.

Изра чу на ва ње по ре за за сврхе при пре ме ра чу но во дстве них уноса
Кли јен ти ре ви зи је који нису ен ти те ти од јав ног ин те ре са
290.180 Прип ре ма из ра чу на ва ња текућих и одло же них по рес ких об а ве за

(или имо ви не) за кли јен та ре ви зи је у сврху при пре ме ра чу но во д с -
тве них  уноса над ко јим ће кас ни је фир ма из врши ти ре ви зи ју, ства ра
пре т њу по осно ву са мо кон тро ле. Значај такве претње зависиће од: 
(а) Сло же нос ти ре ле ван тног по рес ког за ко на и про пи са, као и сте пе -

на про суђива ња који је не опхо дан за њихову примену;
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(б) Ни воа струч нос ти у об лас ти по ре за за пос ле них код кли јен та; и
(ц) Ма те ри јал ног зна ча ја из но са у фи нан сиј ским из веш та ји ма.
По по тре би тре ба при ме ни ти мере за шти те за от кла ња ње пре тње и
ње но свођење на при хват љив ниво. При ме ри так вих мера за шти те
ук ључују: 
• Ангажовање про фе си о на ла ца који нису чла но ви ре ви зиј ског тима 

за об ав ља ње те услуге;
• Уко ли ко услу гу об ав ља члан ре ви зиј ског тима, ан га жо ва ње пар т -

не ра или чла на ви шег особ ља који има одго ва ра јућу струч ност и
ни је члан ре ви зиј ског тима, ради пре гле да пореских обрачуна;
или

• При бав ља ње са ве та у вези са том услу гом од спољ ног про фе си о -
нал ца из об лас ти пореза. 

Кли јен ти ре ви зи је који су ен ти те ти од јав ног ин те ре са
290.181 У слу ча ју када је кли јент ре ви зи је ен ти тет од јав ног ин те ре са, фир ма

не тре ба да при пре ма об ра чун по ре за текућих или одло же них по рес -
ких об а ве за (или имо ви не) у свр ху при пре ме ра чу но во дстве них уно -
са који су од ма те ри јал ног зна ча ја за фи нан сиј ске извештаје о којима
фирма изражава миш ље ње.

Планирање пореза и остале саветодавне услуге у вези са порезом
290.182 Пла ни ра ње по ре за и оста ле са ве то дав не услу ге у вези са по ре зом од -

но си се на ши ро ки спек тар услу га, као што су са ве то ва ње кли јен та о
на чи ну струк ту ри ра ња по сло ва ња на по рес ки ефи ка сан на чин, или
са ве то ва ње у вези са при ме ном новог пореског закона или про писа.

290.183 Прет ња по осно ву са мо кон тро ле може на ста ти када са ве то ва ње ути -
че на пи та ња која се могу одра зи ти на фи нан сиј ске из веш та је. Пос то -
ја ње и зна чај свих пре тњи за ви сиће од фактора као што су:
• Сте пен суб јек тив нос ти у одређива њу одго ва ра јућег по ступ ка

трет ма на по рес ког са ве та у фи нан сиј ским извештајима; 
• Обим у ко јем ис ход са ве та из об лас ти по ре за има ма те ри јал но зна -

ча јан ути цај на фи нан сиј ске извештаје; 
• Пи та ње да ли ефек тив ност по рес ког са ве та за ви си од ра чу но во -

дстве ног по ступ ка или пре зен то ва ња у фи нан сиј ским из веш та ји -
ма и да ли има сум ње у адек ват ност ра чу но во дстве ног по ступ ка
или пре зен то ва ња у скла ду са ре ле ван тним оквиром финан сиј с -
ког извештавања; 

• Ниво струч нос ти у об лас ти по ре за за пос ле них код кли јен та; 
• Обим у ко јем је са вет под ржан по рес ким за ко ном или про пи сом,

пре тход ним слу ча је ви ма или утврђеним праксама; и
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• Да ли је трет ман по рес ког са ве та под ржан лич ном ста вом или је
одоб рен од стра не по рес ких влас ти пре при пре ме фи нан сиј ских
из вештаја. 

На при мер, пру жа ње услу га пла ни ра ња по ре за и дру гих услу га по -
рес ког са ве то ва ња, када је са вет очиг лед но под ржан од стра не по рес -
ке влас ти или не ког пре тход ног слу ча ја или утврђене прак се, или је
за сно ван на по рес ком за ко ну који има ве ро ват ноћу пре ов ла да ва ња,
об ич но не ствара претњу у погледу независности. 

290.184 Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње пре тњи или њи хо во свођење на при х ват љи в
ниво. При ме ри овак вих мера заштите укључују: 
• Ангажовање про фе си о на ла ца који нису чла но ви ре ви зиј ског тима 

за об ав ља ње те услуге;
• Ангажовање про фе си о нал ца из об лас ти по ре за, који није учес тво -

вао у пру жа њу по рес ке услу ге, ради са ве то ва ња ре ви зиј ског тима
о услу га ма и пре гле ду трет ма на у финансијским извештајима; 

• При бав ља ње са ве та у вези са том услу гом од ек стер ног про фе си о -
нал ца из об лас ти пореза; или

• До би ја ње пре ли ми нар ног одоб ре ња или са ве та од по рес ких
власти.

290.185 У слу ча је ви ма када ефек тив ност са ве та у об лас ти по ре за за ви си од
одређеног ра чу но во дстве ног по ступ ка или пре зен та ци је фи нан сиј с -
ких извештаја и:
(а) Ре ви зиј ски тим има оправ да ну сум њу у адек ват ност ра чу но во д -

стве ног по ступ ка или пре зен то ва ња у скла ду са ре ле ван тним
окви ром фи нан сиј ског извештавања; и

(б) Ре зул тат или по сле ди це са ве та из об лас ти по ре за има ју ма те ри -
јал но зна ча јан ути цај на фи нан сиј ске из веш та је о ко ји ма фир ма
изражава мишљење; 

Прет ња по осно ву са мо кон тро ле била би то ли ко зна чај на, да ни јед на
мера за шти те не би мог ла да је све де на при хват љив ниво. Сход но
томе, фир ма не тре ба да пру жа так ве са ве те из об лас ти по ре за кли -
јенту ревизије. 

290.186 При пру жа њу по рес ких услу га кли јен ту ре ви зи је, од фир ме се може
тра жи ти да об а ви про це ну вред нос ти у окви ру под ршке кли јен ту
око об а ве за по рес ког из веш та ва ња или у сврхе пла ни ра ња по ре за. У
слу ча је ви ма када ре зул та ти про це не вред нос ти има ју ди рек тан ути -
цај на фи нан сиј ске из веш та је, одред бе об ухваћене па раг ра фи ма од
290.171 до 290.176, у вези са услу га ма про це не вред нос ти, су при мен -
љи ве. У слу ча је ви ма об ав ља ња про це не вред нос ти само у по рес ке
сврхе, када ре зул тат про це не нема ди рек тан ути цај на фи нан сиј ске
из веш та је (то јест, на фи нан сиј ске из веш та је ути чу само ра чу но во -
дстве ни уно си ве за ни за по рез), у на че лу не би дош ло до ства ра ња
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пре тњи не за вис нос ти уко ли ко би тај ути цај на фи нан сиј ске из веш -
та је био без на ча јан, а про це на вред нос ти под лож на ек стер ној кон -
тро ли од стра не по рес ке влас ти или неке слич не ре гу ла тор не влас -
ти. У слу ча ју да про це на вред нос ти не под ле же так вом виду екстерне
контроле, а утицај на финансијске извештаје је ма те ријално зна ча -
јан, постојање и значај свих насталих претњи зависиће од фактора
као што су:
• Обим у ко јем је ме то до ло ги ја про це не вред нос ти под ржа на по рес -

ким за ко ном или про пи си ма, пре тход ним слу ча јем или утврђеном 
прак сом и сте пе на суб јек тив нос ти који је сво јствен процени вред -
ности.

• По уз да ност и обим по ткреп љу јућих под а та ка.
Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње пре тњи или њи хо во свођење на при х ват љи в
ниво. При ме ри овак вих мера заштите укључују:
• Ангажовање про фе си о на ла ца који нису чла но ви ре ви зиј ског тима 

за об ав ља ње те услуге;
• Ангажовање про фе си о нал ца ради пре гле да об ав ље ног по сла ре -

ви зи је или ре зул та та по рес ке услуге; или
• До би ја ње пре ли ми нар ног одоб ре ња или са ве та од по рес ких вла -

сти.

Помоћ при решавању пореских спорова
290.187 Прет ње по осно ву за ступ ниш тва или са мо кон тро ле могу на ста ти

када фир ма пред став ља кли јен та ре ви зи је у ре ша ва њу по рес ког спо -
ра, по об а веш та ва њу кли јен та од стра не по рес ких влас ти да су ар гу -
мен ти кли јен та о одређеном пи та њу одби је ни, и када по рес ке влас ти 
или кли јент упућује пред мет на одлу чи ва ње у фор мал ном по ступ ку,
на при мер, пред су дом. Пос то ја ње и значај свих претњи зависиће од
фактора као што су:
• Пи та ње да ли је фир ма пру жи ла са вет који је пред мет по рес ког

спора; 
• Обим у ко јем ис ход спо ра ма те ри јал но ути че на фи нан сиј ске из -

веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва мишљење; 
• Обим у ко јем је пи та ње под ржа но по рес ким за ко ном или про пи си -

ма, пре тход ним слу ча јем или утврђеном праксом.
• Да ли се суд ски по ступ ци јав ни; и
• Уло га ру ко во дства у ре ша ва њу спо ра.
Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње пре тњи или њи хо во свођење на при хв ат љ и в
ниво. При ме ри овак вих мера заштите укључују:
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• Ангажовање про фе си о на ла ца који нису чла но ви ре ви зиј ског тима 
за об ав ља ње те услуге;

• Ангажовање про фе си о нал ца из об лас ти по ре за који није учес тво -
вао у пру жа њу те услу ге, ради са ве то ва ња ре ви зиј ског тима о услу -
га ма и пре гле да трет ма на у фи нан сиј ским извештајима; или

• При бав ља ња са ве та о услу зи од ек стер ног про фе си о нал ца из об -
лас ти пореза. 

290.188 У слу ча је ви ма када по рес ке услу ге под ра зу ме ва ју и за сту па ње кли -
јен та ре ви зи је пред јав ним орга ном или су дом у по ступ ку ре ша ва њу
по рес ких пи та ња, а из но си о ко ји ма је реч су ма те ри јал но зна чај ни за
фи нан сиј ске из веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње, на ста ла
пре тња по осно ву за ступ ниш тва била би то ли ко зна чај на да ни јед на
мера за шти те не би мог ла да је све де на при х ват љив ниво, Сто га, фир -
ма не тре ба да об ав ља ову врсту услу ге за кли јен та ре ви зи је. По јам
“јав ног орга на или суда” одређен је на чином на који се спроводе
порески поступци у одређеном законском систему. 

290.189 Међутим, фир ма се не ли ша ва кон ти ну и ра не са ве то дав не уло ге (на
при мер, одго вор на спе ци фич не за хте ве у по гле ду ин фор ма ци ја, об -
ез беђива ње чи ње нич них из веш та ја или до ка за о об ав ље ном по слу,
или помоћ кли јен ту при ана ли зи ра њу по рес ких пи та ња) за кли јен та
ре ви зи је у вези са пред ме том који се разматра пред јавним органом
или судом. 

Услуге интерне ревизије

Опште одред бе
290.190 Де лок руг и ци ље ви ак тив нос ти ин тер не ре ви зи је могу да се раз ли ку -

ју и за ви се од ве ли чи не и струк ту ре ен ти те та, као и за хте ва ру ко во д -
ства и лица овлашћених за управ ља ње. Активности ин тер не ре ви зи -
је могу да укључују:
• Над зор ин тер не кон тро ле – пре глед кон тро ла, над зор њи хо вог

функ ци о ни са ња и кре и ра ње пре по ру ка за њихово побољшање; 
• Испи ти ва ње фи нан сиј ских и по слов них ин фор ма ци ја - пре глед

на чи на и про це са иден ти фи ко ва ња, ме ре ња, кла си фи ка ци је и из -
веш та ва ња о фи нан сиј ским и по слов ним ин фор ма ци ја ма, као и
спе ци фич ни увид у по је ди нач не пред ме те укљу чу јући детаљно
тестирање трансакција, салда и процедура; 

• Прег лед еко но мич нос ти, ефи кас нос ти и ефек тив нос ти по слов них
ак тив нос ти укљу чу јући не фи нан сиј ске ак тив нос ти неког ен ти те -
та; и

• Кон тро ла усаг ла ше нос ти са за ко ни ма и оста лим ек стер ним за хте -
ви ма, као и са по ли ти ком управ ља ња, ди рек ти ва ма и оста лим
интерним захтевима. 
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290.191 Услу ге ин тер не ре ви зи је под ра зу ме ва ју помоћ кли јен ту ре ви зи је при 
об ав ља њу ак тив нос ти ин тер не ре ви зи је. Пру жа ње услу га ин тер не
ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је ства ра пре тњу не за вис нос ти по осно ву
са мо кон тро ле уко ли ко фир ма ко рис ти об ав ље ни по сао ин тер не ре -
ви зи је у току на кнад не ек стер не ре ви зи је. Обав ља ње зна чај ног дела
ак тив нос ти ин тер не ре ви зи је кли јен та повећава ве ро ват ноћу да
особ ље фир ме које пру жа услу ге ин тер не ре ви зи је пре узме об а ве зе
ру ко во дства. Уко ли ко особ ље фир ме пре узме об а ве зе ру ко во дства
при ли ком пру жа ња услу га ин тер не ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је, тако
на ста ла пре тња била би то ли ко зна чај на да ни јед на мера за шти те не
би мог ла да је све де на при хват љи во ниво. Сходно томе, особље
фирме не треба да преузима обавезе руководства приликом
пружања услуга интерне ревизије клијенту ревизије. 

290.192 При ме ри услу га ин тер не ре ви зи је који под ра зу ме ва ју пре узи ма ње
об а ве за ру ко во дства укључују: 
(a) Успос тав ља ње по ли ти ке ин тер не ре ви зи је или стра теш ког прав -

ца ак тив нос ти ин тер не ревизије; 
(б) Усме ра ва ње и пре узи ма ње одго вор нос ти за по ступ ке за пос ле них 

у ин тер ној ре ви зи ји ентитета; 
(ц) Одлу ка које пре по ру ке, које су ре зул тат ак тив нос ти ин тер не ре -

ви зи је, тре ба им пле мен ти ра ти; 
(д) Извеш та ва ње лица за ду же них за управ ља ње о ре зул та ти ма ак -

тив нос ти ин тер не ре ви зи је у име руководства.
(е) Обав ља ње про це ду ра које су део ак тив нос ти ин тер не кон тро ле,

као што је пре глед и одоб ра ва ње про ме на у вези са пра вом за пос -
ле них да при сту па ју подацима; 

(ф) Пре у зи ма ње одго вор нос ти за осмиш ља ва ње, им пле мен та ци ју и
одржа ва ње ин тер не контроле; и

(г) Екстер но об ав ља ње услу га ин тер не ре ви зи је, које об ухва та све
или зна ча јан део функ ци је ин тер не ре ви зи је, када је фир ма одго -
вор на за одређива ње де лок ру га рада ин тер не ре ви зи је и може
има ти одго вор ност за јед но или више пи та ња поменутих у
ставкама од (а) до (ф).

290.193 У циљу из бе га ва ња пре узи ма ња над леж нос ти ру ко во дства, фир ма
тре ба да пру жа услу ге ин тер не ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је, само ако
су за до во ље ни следећи услови:
(а) кли јент одређује одго ва ра јуће и ком пе тен тно лице, по мо -

гућ ности из ви шег ру ко во дства, као одго вор но лице за ак тив нос -
ти ин тер не ре ви зи је и за пре узи ма ње одго вор нос ти за осмиш ља -
ва ње, им пле мен та ци ју и одржавање интерне контроле;

(б) ру ко во дство кли јен та или лица овлашћена за управ ља ње пре г -
ле ди ма про це њу ју и одоб ра ва ју обим, ри зик и фрек вен тност ус -
лу га ин тер не ревизије;
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(ц) ру ко во дство кли јен та про це њу је адек ват ност услу га ин тер не ре -
ви зи је и на ла за који про ис ти чу из њене активности; 

(д) ру ко во дство кли јен та про це њу је и одређује које пре по ру ке про -
ис тек ле као ре зул тат рада ин тер не ре ви зи је тре ба да буду им -
пле мен ти ра не и управ ља про це сом њихове имплементације; и;

(е) ру ко во дство кли јен та из веш та ва лица овлашћена за управ ља ње
о зна чај ним на ла зи ма и пре по ру ка ма, про ис тек лим као ре зул тат
рада интерне ревизије.

290.194 Када фир ма ко рис ти ре зул та те рада функ ци је ин тер не ре ви зи је, Ме -
ђу на род ни стан дар ди ре ви зи је (ISA) про пи су ју спро вођење по с ту па -
ка за про це ну адек ват нос ти тог рада. Када фир ма при хва ти ан га жо -
ва ње пру жа ња услу га ин тер не ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је, а
ре зул та ти тих ус лу га се ко рис те то ком спро вођења ек стер не ре ви зи -
је, на ста је пре тња по осно ву са мо кон тро ле, због могућнос ти да ре ви -
зиј ски тим упо т ре би ре зул та те услу га ин тер не ре ви зи је без адек ват -
не про це не тих ре зул та та или при ме не ис тог ни воа про фе си о нал ног
скеп ти циз ма који би био при ме њен у слу ча ју об ав ља ња по сла ин тер -
не ре ви зи је од стране појединаца који нису чланови фирме. Значај
претње зависиће од фактора као што су: 
• Ма те ри јал ни зна чај из но са у фи нан сиј ском из веш та ју;
• Ри зик по греш ног ис ка за или тврдњи у вези са тим из но си ма у фи -

нан сиј ским из веш та ји ма; и
• Сте пен по узда нос ти који се при пи су је услу зи ин тер не ре ви зи је. 
Зна чај пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за ш -
ти те за от кла ња ње пре тње или њено свођење на при хват љив ни во.
При мер овак ве мере за шти те је ан га жо ва ње про фе си о на ла ца ко ји
нису чла но ви ре ви зиј ског тима за пружање услуга интерне ре ви зије. 

Клијенти ревизије који су ентитети од јавног интереса
290.195 У слу ча ју кли јен та ре ви зи је који је ен ти тет од јав ног ин те ре са, фир -

ма не тре ба да пру жа услу ге ин тер не ре ви зи је које се односе на: 
(а) зна ча јан део ин тер них кон тро ла над фи нан сиј ским из веш та ва -

њем;
(б) фи нан сиј ске ра чу но во дстве не сис те ме који ге не ри шу ин фор ма -

ци је, које су, по је ди нач но или у це ли ни, зна чај не за књи го во дство 
кли јен та или фи нан сиј ске из веш та је о којима фирма изражава
мишљење; или

(ц) Изно се или об е ло да њи ва ња, који су, по је ди нач но или у це ли ни,
од ма те ри јал ног зна ча ја за фи нан сиј ске из веш та је о ко ји ма фир -
ма изражава мишљење.
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Услуге у области система информационе технологије (ИТ) 

Опште одред бе
290.196 Услу ге по ве за не се сис те ми ма ин фор ма ци о не тех но ло ги је под ра зу -

ме ва ју кон ци пи ра ње и им пле мен та ци ју хар двер ских и со фтвер ских
сис те ма. Сис те ми могу да са куп ља ју из вор не под ат ке, да чине део ин -
тер не кон тро ле над фи нан сиј ским из веш та ва њем или да ге не ри шу
ин фор ма ци је које ути чу на ра чу но во дстве не еви ден ци је или фи нан -
сиј ске из веш та је, или сис те ми не мо ра ју бити по ве за ни са ра чу но во -
дстве ним еви ден ци ја ма кли јен та, ин тер ном кон тро лом над фи нан -
сиј ским из веш та ва њем и фи нан сиј ским из ја ва ма. Пру жа ње
сис тем ских услу га може ство ри ти претњу по основу са мо кон тро ле,
која зависи од природе услуга и система информационе тех но ло гије. 

290.197 Смат ра се да даље на ве де не услу ге из об лас ти сис те ма ин фор ма ци о -
не тех но ло ги је не ства ра ју пре тњу не за вис нос ти под усло вом да
особ ље фир ме не пре узи ма обавезе руководства:
(а) кре и ра ње и им пле мен та ци ја сис те ма ин фор ма ци о не тех но ло ги -

је који нису по ве за ни са ин тер ном кон тро лом над фи нан сиј ским
извештавањем; 

(б) кре и ра ње и им пле мен та ци ја сис те ма ин фор ма ци о не тех но ло ги -
је који не ге не ри шу ин фор ма ци је које чине зна ча јан део ра чу но -
во дстве них еви ден ци ја и финансијских извештаја; 

(ц) им пле мен та ци ја ко мер ци јал но дос туп ног со фтве ра за из веш та -
ва ње о ра чу но во дстве ним и фи нан сиј ским ин фор ма ци ја ма које
није раз ви ла фир ма уко ли ко га није не опход но зна чај но при ла -
гођава ти у циљу задовољавања потреба клијента; и

(д) про це на и пре по ру ке у од но су на сис тем који је кре и рао, им пле -
мен ти рао и ак ти ви рао неки дру ги пру жа лац те услу ге или
клијент.

Клијенти ревизије који нису ентитети од јавног интереса
290.198 Пру жа ње услу га кли јен ту ре ви зи је који није ен ти тет од јав ног ин те -

ре са, које под ра зу ме ва кре и ра ње и им пле мен та ци ју ИТ сис те ма који
(а) чине зна ча јан део ин тер не кон тро ле над фи нан сиј ским из веш та -
ва њем или (б) ге не ри шу ин фор ма ци је које су зна чај не за ра чу но во -
дстве не еви ден ци је и фи нан сиј ске из веш та је кли јен та, о ко ји ма
фирма изражава мишљење, ствара претњу по основу са мо кон троле. 

290.199 Так ва пре тња по осно ву са мо кон тро ле је ису ви ше зна чај на, да би би -
ло могуће пру жа ње так вих услу га, осим ако нису успос тав ље не адек -
ват не мере за шти те које обезбеђују да:
(а) кли јент пре узи ма одго вор ност за успос тав ља ње и над зор сис те -

ма ин тер них контрола;
(б) кли јент одређује одго вор но лице у виду ком пе тен тног за пос ле -

ног, по могућству из ви шег ру ко во дства, за до но ше ње свих уп -
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рав љач ких одлу ка у по гле ду осмиш ља ва ња и им пле мен та ци је
хар двер ског и софтверског система; 

(ц) кли јент до но си све управ љач ке одлу ке ве за не за про цес кон ци -
пи ра ња и им пле мен та ци је;

(д) кли јент врши про це ну адек ват нос ти и ре зул та та осмиш ља ва ња
и им пле мен та ци је система; и

(е) кли јент је одго во ран за функ ци о ни са ње сис те ма (хар две ра или
со фт ве ра), као и за под ат ке које ко рис ти или генерише.

290.200 У за вис нос ти од сте пе на осла ња ња на одређене ИТ сис те ме, као део
ре ви зи је, тре ба раз мот ри ти да ли так ве услу ге на осно ву ко јих се не
пру жа уве ра ва ње тре ба да пру жа само особ ље које није члан ре ви зиј -
ског тима и које у окви ру фир ме има раз ли чи те ли ни је из веш та ва ња.
Зна чај евен ту ал не пре оста ле пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би
при ме ни ти за штит не мере за от кла ња ње те пре тње или свођење
пре тње на при хват љив ниво. При мер так ве за штит не мере је ан га жо -
ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да рада на ревизији
или пружања услуге на основу које се не пружа уверавање.

Клијенти ревизије који су ентитети од јавног интереса
290.201 У слу ча ју када је кли јент ре ви зи је ен ти тет од јав ног ин те ре са, фир ма

не тре ба да пру жа услу ге које укљу чу ју осмиш ља ва ње и им пле мен та -
ци ју ИТ система који: 
(а) чине зна ча јан део ин тер не кон тро ле над фи нан сиј ским из веш та -

ва њем или
(б) ге не ри шу ин фор ма ци је које су зна чај не за ра чу но во дстве не еви -

ден ци је и фи нан сиј ске из веш та је кли јен та о ко ји ма фирма
изражава мишљење.

Услуге пружања подршке у судским споровима

290.202 Услу ге под ршке у суд ским спо ро ви ма могу да об ухва та ју ак тив нос ти
као што су веш та че ње, об ра чун про це ње не ште те или дру гих из но са
који могу да по ста ну на пла ти ви или пла ти ви по осно ву пар ни це или
дру гог прав ног спо ра, као и помоћ у сређива њу и про на ла же њу до ку -
мен та ци је ве за не за спор или пар ни цу. Ове услу ге могу да узро ку ју
на ста нак претњи по основу самоконтроле или заступања.

290.203 Уко ли ко фир ма пру жа услу гу под ршке у суд ским спо ро ви ма кли јен ту 
ре ви зи је, а та услу га под ра зу ме ва про це ну ште те или дру гих из но са
који ути чу на фи нан сиј ске из веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш -
ље ње, тре ба пра ти ти одред бе у вези са про це ном вред нос ти опи са не
у па раг ра фи ма од 290.171 до 290.176. У слу ча ју дру гих услу га под -
ршке у суд ским спо ро ви ма, зна чај сва ке пре тње тре ба про це ни ти и
по по тре би при ме ни ти заштитне мере за отклањање претње или
свођење на прихватљив ниво. 
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Правне услуге 

290.204 За по тре бе овог одељ ка, прав не услу ге се де фи ни шу као било које
услу ге, за које лице које их пру жа мора или да буде овлашћено за на -
сту па ње пред су до ви ма да тог за кон ског сис те ма у окви ру кога се
услу ге пру жа ју, или да по се ду је прав нич ко об ра зо ва ње које се за хте -
ва за бав ље ње прав ним по сло ви ма. Так ве прав не услу ге, у за вис нос -
ти од за кон ског сис те ма, могу да об ухва та ју ши рок и раз но лик опсег
об лас ти, укљу чу јући и кор по ра тив не и ко мер ци јал не услу ге кли јен -
ти ма, као што су под ршка уго ва ра њу, пар ни це, са ве ти у вези са спа ја -
њем и ку по ви ном фир ми, као и под ршка и пру жа ње помоћи у кли јен -
то вим ин тер ним прав ним сек то ри ма. Пру жа ње прав них услу га
ен ти те ту који је клијент ревизије, може да створи прет ње и по
основу самоконтроле и по основу заступања.

290.205 Прав не услу ге за под ршку кли јен ту ре ви зи је у из врша ва њу транс ак -
ције (на при мер под ршка при за кљу чи ва њу уго во ра, прав ни са вет,
прав ни пре глед и рес трук ту и ра ње) могу да ство ре пре тње по осно ву
са мо кон тро ле. Пос то ја ње и зна чај сва ке пре тње зависиће од фак тора 
као што су: 
• При ро да услу ге; 
• Да ли те услу ге пру жа члан ре ви зиј ског тима; и
• Ма те ри јал ни зна чај сва ког пи та ња у од но су на кли јен то ве фи нан -

сиј ске извештаје.
Зна чај сва ке пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње пре тњи или њи хо во свођење на при х ват љив
ниво. При ме ри овак вих мера заштите укључују:
• Ангажовање про фе си о на ла ца који нису чла но ви ре ви зиј ског тима 

за об ав ља ње те услуге; или
• Ангажовање про фе си о нал ца који није учес тво вао у пру жа њу прав -

них услу га, ради са ве то ва ња ре ви зиј ског тима у вези са услу гом и
пре гле да трет ма на у фи нан сиј ским извештајима.

290.206 Рад на за сту па њу кли јен та ре ви зи је у раз ре ше њу суд ског спо ра или
пар ни це, у окол нос ти ма где су из но си који су у пи та њу ма те ри јал но
зна чај ни за фи нан сиј ске из веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш -
ље ње, ство рио би пре тње по осно ву за сту па ња и са мо кон тро ле, то -
ли ко зна чај не да ни как ве мере за шти те не би мог ле да све ду те пре -
тње на при хват љив ниво. Сто га, фирма не треба да пружа тај тип
услуга кли јен ту ревизије.

290.207 Када се од фир ме тра жи да на сту па у уло зи прав ног за ступ ни ка кли -
јен та ре ви зи је, у раз ре ше њу спо ра или пар ни це, у окол нос ти ма где
из но си који су у пи та њу нису ма те ри јал но зна чај ни за фи нан сиј ске
из веш та је о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње, фир ма тре ба да про -
це ни зна чај било как вих на ста лих пре тњи по осно ву за сту па ња и са -
мо кон тро ле и, по по тре би да при ме ни мере за шти те за от кла ња ње
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тих пре тњи или њи хо во свођење на прихватљив ниво. При мери
таквих мера заштита укључују:
• Ангажовање про фе си о на ла ца који нису чла но ви ре ви зиј ског тима 

за об ав ља ње те услуге; или
• Ангажовање про фе си о нал ца који није учес тво вао у пру жа њу прав -

них услу га, ради са ве то ва ња ре ви зиј ског тима у вези са услу гом и
пре гле да трет ма на у фи нан сиј ским извештајима.

290.208 Именова ње пар тне ра или за пос ле ног у фир ми, као ге не рал ног са вет ни -
ка за прав на пи та ња код кли јен та ре ви зи је, ство ри ло би пре тње по осно -
ву са мо кон тро ле и за сту па ња, које су то ли ко зна чај не да ни как ве мере
за шти те не би мог ле да их све ду на при хват љив ниво. По ло жај ге не рал -
ног са вет ни ка је на чел но виши ру ко во дећи по ло жај, са об им ним одго -
вор нос ти ма за прав не по сло ве ком па ни је и, сход но томе, ни је дан члан
фир ме не тре ба да при хва ти так во име но ва ње код кли јен та ре ви зи је.

Услуге регрутовања 

Опште одред бе
290.209 Пру жа ње услу га рег ру то ва ња кли јен ту ре ви зи је може ство ри ти пре -

тње по осно ву лич ног ин те ре са, блис кос ти и за стра ши ва ња. Пос то ја -
ње и зна чај ових пре тњи ће за ви си ти од фактора као што су:
• при ро да тра же не помоћи; и
• уло га лица које ће бити рег ру то ва но.
Зна чај на ста ле пре тње тре ба про це ни ти и, по по тре би при ме ни ти
мере за шти те за от кла ња ње пре тње или њено свођење на при х ват -
љив ниво. У свим слу ча је ви ма, фир ма не би тре ба ло да до но си уп рав -
љач ке одлу ке, а одлу ке о за пош ља ва њу треба оставити клијенту.
Фир ма може на чел но да пру жа услу ге као што су про ве ра про фе си о нал -
них ква ли фи ка ци ја одређеног бро ја под но си ла ца при ја ве и да ва ње са -
ве та о њи хо вој по до бнос ти за кон кре тан по ло жај. По ред тога, фир ма
може да ис пи та кан ди да те и ин фор ми ше о ком пе тен т нос ти кан ди да та
у об лас ти фи нан сиј ског ра чу но во дства, ад ми нис тра ци је и кон тро ле. 

Клијенти ревизије који су ентитети од јавног интереса:
290.210 Фир ма не тре ба да пру жа сле деће услу ге рег ру то ва ња кли јен ту ре ви -

зи је који је ен ти тет од јав ног ин те ре са, а које се од но се на ди рек то ра
или чла на орга на ен ти те та или чла на ви шег ру ко во дства који је на
по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај над при пре мом ра чу но -
во дстве них еви ден ци ја или сас тав ља њем фи нан сиј ских извештаја
клијента о којима фирма изражава мишљење:
• Тра же ње или на ла же ње кан ди да та за так ве по зи ци је; и
• Обав ља ње про ве ре пре по ру ка по тен ци јал них кан ди да та за так ве

позиције.
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Услуге у области корпоративних финансија

290.211 Пру жа ње услу га у окви ру кор по ра тив них фи нан си ја, као што су:
• Помоћ кли јен ту ре ви зи је у раз ви ја њу кор по ра тив них стра те ги ја;
• Иден ти фи ко ва ње могућих ци ље ва за кли јен та ре ви зи је; 
• Са ве то ва ње ве за но за транс акције отуђења имо ви не; 
• Помоћ при транс акциј а ма ве за ним за са куп ља ње фи нан сиј ских

сред ста ва; и
• Пру жа ње са ве та о струк ту ри ра њу, 
може да ство ри пре тње по осно ву за сту па ња и са мо кон тро ле. Зна чај
пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти за штит не мере за
њи хо во от кла ња ње или свођење на при хват љив ниво. При ме ри так -
вих заштитних мера укључују: 
• Ангажовање про фе си о на ла ца који нису чла но ви ре ви зиј ског тима 

за об ав ља ње те услуге; или
• Ангажовање про фе си о нал ца који није учес тво вао у пру жа њу услу -

га у об лас ти кор по ра тив них фи нан си ја, ради са ве то ва ња ре ви зиј -
ског тима у вези са услу гом и пре гле да трет ма на у финансијским
извештајима.

290.212 Пру жа ње услу га у об лас ти кор по ра тив них фи нан си ја, на при мер, са -
ве то ва ње о струк ту ри ра њу кор по ра тив них фи нан сиј ских транс ак -
ци ја, или о фи нан сиј ским уго во ри ма који ће ди рек тно ути ца ти на из -
но се у фи нан сиј ским из веш та ји ма о ко ји ма фир ма из ра жа ва
миш ље ње, ства ра пре тњу по осно ву са мо кон тро ле. Пос то ја ње и зна -
чај сва ке претње зависиће од фактора као што су:
• Сте пен суб јек тив нос ти при су тан у одређива њу адек ват ног трет -

ма на ре зул та та или по сле ди ца са ве та у вези са кор по ра тив ним
фи нан си ја ма у финансијским извештајима; 

• Обим у ко јем ће ре зул тат са ве та у вези са кор по ра тив ним фи нан -
си ја ма ди рек тно ути ца ти на из но се у фи нан сиј ским из веш та ји ма
и обим у ко јем су ти из но си ма те ри јал но зна чај ни за финансијске
извештаје; и

• Да ли ефек тив ност са ве та у вези са кор по ра тив ним фи нан си ја ма
за ви си од одређених ра чу но во дстве них по сту па ка или пре зен та -
ци ја у фи нан сиј ским из веш та ји ма, а по сто ји сум ња у по гле ду адек -
ват нос ти тог ра чу но во дстве ног трет ма на или пре зен та ци је пре ма 
ре ле ван тном окви ру фи нан сиј ског из веш та ва ња.
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Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти за штит не
мере за њи хо во от кла ња ње или свођење на при хват љив ниво. При -
ме ри так вих за штит них мера укључују: 
• Ангажовање про фе си о нал них лица која нису чла но ви ре ви зиј ског 

тима за об ав ља ње те услуге; или
• Ангажовање про фе си о нал них лица која нису учес тво ва ла у пру -

жа њу услу га у окви ру кор по ра тив них фи нан си ја, ради са ве то ва ња
ре ви зиј ског тима у вези са услу гом и пре гле да ра чу но во дстве ног
трет ма на и трет ма на у финансијским извештајима.

290.213 У слу ча ју када ефек тив ност са ве та ве за них за кор по ра тив не фи нан -
си је за ви си од одређеног ра чу но во дстве ног трет ма на или пре зен та -
ци је у фи нан сиј ским извештајима и:
(а) ре ви зиј ски тим оправ да но сум ња у адек ват ност тог ра чу но во -

дстве ног трет ма на или пре зен та ци је пре ма ре ле ван тном окви ру
фи нан сиј ског извештавања; или

(б) ре зул тат или по сле ди це са ве та ве за них за кор по ра тив не фи нан -
си је има ју ма те ри јал но зна ча јан ути цај на фи нан сиј ске из веш та -
је о ко ји ма фирма изражава мишљење; 

Прет ње по осно ву са мо кон тро ле би биле то ли ко зна чај не да ни как ве
мере за шти те не би мог ле да буду при ме ње не за њи хо во свођење на
при хват љив ниво, у ком слу ча ју та кав са вет у окви ру кор по ра тив них
фи нан си ја не треба да буде пружен.

290.214 Пру жа ње услу га у окви ру кор по ра тив них фи нан си ја које под ра зу ме -
ва ју про мо ви са ње или трго ва ње ак ци ја ма кли јен та ре ви зи је, ство ри -
ло би пре тњу так вог зна ча ја да ни как ве мере за шти те не би мог ле да
све ду ту пре тњу на при хват љив ниво. Сход но томе, фир ма не тре ба да 
пружа такве услуге клијенту ревизије.

Накнаде 

Накнаде–релативан износ

290.215 Када уку пан из нос на кна де, оства рен од кли јен та ре ви зи је, пред -
став ља ве ли ки део укуп но оства ре них на кна да фир ме која из ра жа ва
ре ви зиј ско миш ље ње, за вис ност од тог кли јен та и за бри ну тост око
могућнос ти губ ље ња тог кли јен та може ство ри ти пре тњу по осно ву
са мо кон тро ле и за стра ши ва ња. Зна чај дате претње ће зависити од
фактора као што су:
• по слов на струк ту ра фир ме;
• да ли је фир ма доб ро ухо да на или но во осно ва на; или
• зна чај кли јен та за фир му у ква ли та тив ном и/или кван ти та тив -

ном смислу.
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Зна чај дате пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње те пре тње и свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• сма ње ње за вис нос ти од кли јен та;
• ек стер ну кон тро лу ква ли те та; или
• кон сул то ва ње треће стра не, као што је про фе си о нал но ре гу ла тор -

но тело, или дру ги про фе си о нал ни ра чу но вођа о кључ ним ре ви -
зиј ским просуђивањима.

290.216 Прет ња по осно ву лич ног ин те ре са или за стра ши ва ња, такође, може
да на ста не када оства ре на на кна да од кли јен та ре ви зи је пред став ља
ве ли ки део укуп ног при хо да по је ди ног пар тне ра, или ве ли ки део
укуп ног при хо да по је ди не кан це ла ри је или фир ме. Зна чај те претње
ће зависити од фактора као што су: 
• зна чај кли јен та за пар тне ра или кан це ла ри ју у ква ли та тив ном

и/или кван ти та тив ном смислу; и
• обим у ко јем за ра да по је ди ног пар тне ра или пар тне ра у кан це ла -

ри ји за ви си од на кна да оства ре них од клијента.
Зна чај дате пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње те пре тње и свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• сма ње ње за вис нос ти од кли јен та ре ви зи је;
• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да об ав ље -

ног рада и пру жа ња по треб них консултација; или
• ре дов не не за вис не ин тер не и ек стер не кон тро ле ква ли те та да тог

ангажовања.

Клијенти ревизије који су ентитети од јавног интереса
290.217 У слу ча ју када је кли јент ре ви зи је ен ти тет од јав ног ин те ре са и две

узас топ не го ди не укуп не на кна де кли јен та и са њим по ве за них ен ти -
те та (раз мат ра но у па раг ра фу 290.27) пред став ља ју више од 15%
укуп не на кна де до би је не за из ра жа ва ње миш ље ња о фи нан сиј ским
из веш та ји ма кли је на та, фир ма тре ба да об е ло да ни ли ци ма за ду же -
ним за управ ља ње кли јен та ре ви зи је чи ње ни цу да уку пан из нос тих
на кна да пред став ља више од 15% укуп не на кна де фир ме и раз мот ри
које од, у на став ку тек ста, на ве де них мера заштите ће при менити за
свођење претње на прихватљив ниво и примени одабрану меру
заштите:
• Пре из да ва ња ре ви зиј ског миш ље ња о фи нан сиј ским из веш та ји -

ма из дру ге го ди не, про фе си о нал ни ра чу но вођа, који није члан
фир ме која из ра жа ва миш ље ње о фи нан сиј ским из веш та ји ма, об -
ав ља пре глед ква ли те та кон тро ле тог ан га жо ва ња или про фе си о -
нал но ре гу ла тор но тело об ав ља пре глед тог ан га жо ва ња који је
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јед нак ан га жо ва њу прегледа квалитета контроле (“преглед пре
издавања”); или

• На кон из да ва ња ре ви зиј ског миш ље ња о фи нан сиј ским из веш та -
ји ма из дру ге го ди не, а пре из ра жа ва ња ре ви зиј ског миш ље ња о
фи нан сиј ским из веш та ји ма из треће го ди не, про фе си о нал ни ра -
чу но вођа, који није члан фир ме која из ра жа ва миш ље ње о фи нан -
сиј ским из веш та ји ма, или про фе си о нал но ре гу ла тор но тело об ав -
ља ју пре глед ре ви зи је из дру ге го ди не, који је једнак ангажовању
прегледа квалитета контроле (“преглед после издавања”).

Када укуп не на кна де зна чај но пре ма шу ју 15%, фир ма тре ба да
утврди да ли је зна чај те пре тње та кав, да пре глед по сле из да ва ња не
би свео ту пре тњу на при хват љив ниво и да је, сто га, не опхо дан пре -
глед пре из да ва ња. У так вим окол нос ти ма тре ба об а ви ти прег лед
пре издавања. 
Сход но томе, када на кна де сва ке го ди не на ста ве да пре ма шу ју 15%,
тре ба из врши ти њи хо во об е ло да њи ва ње и раз мат ра ње са ли ци ма
ов лаш ће ним за управ ља ње, и при ме ни ти јед ну од пре тход но опи са -
них за штит них мера. Уко ли ко на кна де зна чај но пре ма шу ју 15% ,
фир ма тре ба да утврди да ли је зна чај те пре тње то ли ки, да пре глед
по сле из да ва ња не би мо гао да је све де на при хват љив ниво, и да је,
сто га не опхо дан пре г лед пре из да ва ња. У таквим околностима треба
обавити прег лед пре издавања.

Накнаде – ненаплаћене о року доспећа

290.218 Прет ња по осно ву лич ног ин те ре са може да на ста не ако по т ра жи ва -
ње од кли јен та ре ви зи је оста не не нап лаћено дуже вре ме, на ро чи то
ако ње гов зна ча јан део није на плаћен пре из да ва ња ре ви зи ј ског из -
веш та ја који се од но си на на ред ну го ди ну. На чел но, оче ку је се да
фир ма за хте ва на пла ту на кна де пре из да ва ња из веш та ја. Уко ли ко
на кна да није на плаћена на кон из да ва ња из веш та ја, тре ба про це ни -
ти по сто ја ње и зна чај пре тње и по по тре би при ме ни ти за штит не
мере за от кла ња ње те пре тње или свођење на при хват љив ниво.
При мер так ве за штит не мере је ан га жо ва ње до дат ног про фе си о нал -
ног ра чу но вође, који није учес тво вао у ан га жо ва њу ре ви зи је, ради
пре гле да об ав ље ног рада и пру жа ња по треб них кон сул та ци ја. Фир -
ма тре ба, такође, да утврди да ли се не нап лаћена на кна да може смат -
ра ти ек ви ва лен том за јма кли јен ту и да ли је, због значаја доспеле а
ненаплаћене накнаде, прихватљиво да фирма буде поново име но ва -
на или да настави са ангажовањем ревизије.

Условљене накнаде

290.219 Услов ље не на кна де су на кна де које су об ра чу на те на унап ред ут вр -
ђеној осно ви, по ве за ној са ис хо дом транс акције или ре зул та том ус -
лу га које је пру жи ла фир ма. За сврхе овог одељ ка, на кна де се не смат -
ра ју услов ље ним ако их је утврдио суд или други јавни орган.
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290.220 Услов ље на на кна да коју фир ма фак ту ри ше ди рек тно или ин ди рек -
тно, на при мер, пре ко по сред ни ка, у вези са ан га жо ва њем ре ви зи је,
ства ра пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са, и она је то ли ко зна чај на,
да ни как ва мера за шти те не би мог ла да је све де на при х ват љив ниво. 
Сход но томе, фир ма не тре ба да уговара такав аран жман о накнади.

290.221 Услов ље не на кна де које фир ма фак ту ри ше ди рек тно или ин ди рек т -
но, на при мер, пре ко по сред ни ка, кли јен ту ре ви зи је, а за услу ге на
осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње, може такође да ство ри пре тњу
по осно ву лич ног ин те ре са. Прет ња ство ре на на тај на чин била би то -
ли ко зна чај на, да ни как ва мера за шти те не би могла да је сведе на
прихватљив ниво:
(а) ако је из нос на кна де фак ту ри сан од стра не фир ме за из ра жа ва ње

миш ље ња о фи нан сиј ским из веш та ји ма ма те ри јал но зна ча јан,
или се оче ку је да ће бити ма те ри јал но значајан за ту фирму; 

(б) ако је на кна да фак ту ри са на од стра не фир ме у мре жи која учес -
тву је у зна чај ном делу ре ви зи је, а на кна да је од ма те ри јал ног зна -
ча ја, или се оче ку је да ће бити ма те ри јал но значајна за ту фирму;
или

(ц) ако ре зул тат услу ге на осно ву које се не пру жа уве ра ва ње, а са -
мим тим и из нос на кна де, за ви си од будућег или текућег про -
суђива ња по ве за ног са ре ви зи јом ма те ри јал но зна чај них из но са
у финансијским извештајима. 

Сход но томе, так ве аран жма не не тре ба при хва та ти.
290.222 За дру ге ти по ве аран жма на са услов ље ном на кна дом које од кли јен -

та ре ви зи је на плаћује фир ма за услу ге на осно ву ко јих се не пру жа
уве ра ва ње, по сто ја ње и зна чај пре тњи ће за ви си ти од фактора као
што су:
• обим могућих из но са на кна де;
• да ли одго ва ра јуће над леж но тело утврђује ис ход пи та ња на осно -

ву ко јег се одређује услов ље на накнада;
• при ро да услу ге; и
• ефек ти које догађај или транс акција има ју на фи нан сиј ске из веш -

та је.
Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за ш -
ти те за от кла ња ње тих пре тњи или свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштите укључују:
• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да об ав ље -

ног по сла ре ви зи је и пру жа ња по треб них консултација; или
• ан га жо ва ње про фе си о нал них лица која нису чла но ви ре ви зиј ског

тима за об ав ља ње услу га на осно ву ко јих се не пружа уверавање.
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Политике накнада и процене
290.223 Прет ња по осно ву лич ног ин те ре са на ста је када се про це њу је рад

чла на ре ви зиј ског тима или плаћа за про да ју услу га на осно ву ко јих
се не пру жа уве ра ва ње које се пру жа ју кли јен ту ре ви зи је. Зна чај ове
претње зависиће од: 
• Одно са на кна де по је дин ца или про це не пер фор ман си на бази про -

да је так вих услуга; 
• Уло ге тог по је дин ца у ре ви зиј ском тиму; и
• Да ли је про да ја так вих услу га ути ца ла на одлу ку о унап ређењу.
Зна чај пре тње тре ба про це ни ти и, уко ли ко пре тња није на при х ват -
љи вом ни воу, фир ма тре ба да из врши ис прав ку пла на на кна де или
про це са про це не за тог по је дин ца, од но сно, да при ме ни мере за ш ти -
те за от кла ња ње те пре тње или њено свођење на при хват љив ниво.
При ме ри таквих мера заштите укључују: 
• Одстра њи ва ње так вих чла но ва из ре ви зиј ског тима; или
• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да рада који 

је об а вио члан ре ви зиј ског тима. 
290.224 Ангажовање кључ ног пар тне ра ре ви зи је не тре ба про це њи ва ти ни -

ти му плаћати на кна ду на бази ње го вог успе ха у про да ји услу га на ос -
но ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње кли јен ту ре ви зи је тог пар тне ра.
Ова одред ба не ма за циљ за бра ну уо би ча је них аран жма на око поделе 
про фита међу партнерима фирме. 

Поклони и гостопримство
290.225 Прих ва та ње по кло на или гос топ ри мства од кли јен та ре ви зи је може

да усло ви на ста нак пре тње по осно ву лич ног ин те ре са и блис кос ти.
Ако фир ма или члан ре ви зиј ског тима при хва та по кло не или гос то п -
ри мство, осим када је њи хо ва вред ност не знат на и без на чај на, на с та -
ле пре тње биле би то ли ко зна чај не да ни как ва за штит на мера не би
мог ла да их све де на при хват љив ниво. Сход но томе, фир ма или члан
ре ви зиј ског тима не треба да прихватају такве поклоне или гос то п -
ри м ство.

Постојећи судски спорови или претње судским спором
290.226 Када дође до суд ског спо ра, или када по сто ји ве ро ват ноћа да ће доћи

до суд ског спо ра између фир ме или чла на ре ви зиј ског тима и кли јен -
та ре ви зи је, на ста ју пре тње по осно ву лич ног ин те ре са и за стра ши -
ва ња. Однос између ру ко во дства кли јен та и чла но ва ре ви зиј ског
тима мора одли ко ва ти по тпу на ис кре ност и об е ло да њи ва ње свих ас -
пе ка та кли јен то вог по сло ва ња. Када су фир ма и ру ко во дство кли јен -
та суп рот став ље не стра не у по сто јећем суд ском спо ру, од но сно уко -
ли ко по сто ји пре тња суд ским спо ром, што ути че на спрем ност
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ру ко во дства за по тпу но об е ло да њи ва ње, на ста ју пре тње по осно ву
личног интереса и застрашивања. Значај насталих претњи ће
зависити од фактора као што су:
• ма те ри јал ни зна чај суд ског спо ра; и
• да ли се суд ски спор од но си на пре тход но ан га жо ва ње ре ви зи је.
Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за -
шти те за от кла ња ње те пре тње или њено свођење на при хват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите укључују: 
• ако је у суд ски спор укљу чен члан ре ви зиј ског тима, одстра ње ње

тог по је дин ца из тима; или
• орга ни зо ва ње про фе си о нал ног пре гле да об ав ље ног посла. 
Ако так ве мере за шти те не све ду пре тње на при хват љив ниво, је ди на
одго ва ра јућа мера је по вла че ње из ан га жо ва ња, или не прих ва та ње
ан га жо ва ња ревизије.

Па раг ра фи од 290.227 до 290.499 су на мер но остав ље ни праз ни.

Извештаји који укључују ограничење употребе и
дистрибуције

Увод

290.500 Зах те ви не за вис нос ти из Одељ ка 290 при мен љи ви су на сва ан га жо -
ва ња ре ви зи је. Међутим, у одређеним окол нос ти ма, ве за ним за ан га -
жо ва ња ре ви зи је где из веш тај под ра зу ме ва огра ни че ну упо т ре бу и
дис три бу ци ју, а уко ли ко су ис пу ње ни усло ви опи са ни у па раг ра фи ма
од 290.501 до 290.502, за хте ви не за вис нос ти у овом одељ ку могу
бити мо ди фи ко ва ни као што је про пи са но па раг ра фи ма од 290.505
до 290.514. Ови па раг ра фи су при мен љи ви је ди но на ан га жо ва ње ре -
ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја по себ не на ме не (а) који за циљ има ју
фор ми ра ње за кључ ка у по зи тив ној или не га тив ној фор ми да ли су
фи нан сиј ски из веш та ји сас тав ље ни по свим ма те ри јал но зна чај ним
ас пек ти ма, у скла ду са при мен љи вим окви ром фи нан сиј ског из веш -
та ва ња, укљу чу јући, у слу ча ју окви ра фер пре зен та ци је, да ли фи нан -
сиј ски из веш та ји дају ис ти ни ту и об јек тив ну сли ку, од но с но да ли су
пре зен то ва ни ис ти ни то, по свим ма те ри јал но зна чај ним ас пек ти ма
у скла ду са важећим окви ром фи нан сиј ског из веш та ва ња, и (б) у ко -
ји ма ревизијски извештај подразумева ог ра ничену употребу и
дистрибуцију. Модификације нису дозвољене у случају ревизије
финансијских извештаја коју захтевају закон или про писи.

290.501 Мо ди фи ка ције за хте ва из Одељ ка 290 су доз во ље не уко ли ко су циљ ни
ко рис ни ци из веш та ја (а) упоз на ти са на ме ном и огра ни че њи ма т ог из -
веш та ја, и (б) експли цит но при хва та ју при ме ну мо ди фи ко ва них за хте ва
не за вис нос ти. Инфор ми са ност са на ме ном и огра ни че њи ма из веш та ја
може се по стићи на тај на чин, што ће циљ ни ко рис ни ци учес тво ва ти, ди -
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рек тно или ин ди рек тно, пу тем свог пред став ни ка који има овлашћење
да де лу је у име циљ ног ко рис ни ка, у од ређива њу при ро де и де лок ру га
ан га жо ва ња. Так ва врста учешћа повећава могућност фир ме да ко му ни -
ци ра са циљ ним ко рис ни ци ма о пи та њи ма не за вис нос ти, укљу чу јући
окол нос ти које су ре ле ван тне за про це ну пре тњи не за вис нос ти и при -
мен љи вим ме ра ма за шти те које су не опход не за от кла ња ње пре тњи или
њи хо во свођење на при х ват љив ниво, као и за до би ја ње њи хо вог при -
стан ка у по г ле ду мо ди фи ко ва них за хте ва не за вис нос ти које тре ба при -
ме ни ти.

290.502 Фир ма тре ба да ко му ни ци ра (на при мер, пис мом о ан га жо ва њу) са
циљ ним ко рис ни ци ма у по гле ду за хте ва не за вис нос ти које тре ба
при ме ни ти у вези са ан га жо ва њем ре ви зи је. У слу ча ју када су циљ ни
ко рис ни ци одређена гру па ко рис ни ка (на при мер, за јмо дав ци у кре -
ди т ном аран жма ну) који се не иден ти фи ку ју кон крет ним име ном у
вре ме утврђива ња усло ва ан га жо ва ња, так ви ко рис ни ци могу на к -
над но да буду упоз на ти са за хте ви ма не за вис нос ти које је при хва тио
пред став ник (на пример, тако што ће представник доставити писмо
ангажовања фирме свим корисницима).

290.503 Уко ли ко фир ма об ја ви и из веш тај ре ви зи је који не под ра зу ме ва ог ра -
ни че ну упот ре бу и дис три бу ци ју за ис тог кли јен та, одред бе па ра г ра -
фа од 290.500 до 290.514 не ме ња ју за хтев о при ме ни одре да ба из па -
раг ра фа од 290.1 до 290.226 на то ангажовање ревизије.

290.504 Мо ди фи ка ци је у по гле ду за хте ва Одељ ка 290 које су доз во ље не под
на пред на ве де ним усло ви ма, опи са не су у па раг ра фи ма од 290.505 до 
290.514. Зах те ва се усаг ла ше ност са свим оста лим ас пек ти ма
одредби Одељка 290. 

Ентитети од јавног интереса

290.505 Када су ис пу ње ни усло ви из па раг ра фа од 290.500 до 290.502, није
не опход но при ме ни ти до дат не за хте ве про пи са не па раг ра фи ма од
290.100 до 290.226, а који се од но се на ан га жо ва ња ре ви зи је за ен ти -
те те од јавног интереса.

Повезани ентитети

290.506 Када су ис пу ње ни усло ви из па раг ра фа од 290.500 до 290.502, став ке
које се од но се на кли јен та ре ви зи је, не под ра зу ме ва ју и са њим по ве -
за не ен ти те те. Међутим, када ре ви зиј ски тим зна или има раз ло га да
ве ру је да су од нос или нека окол ност у вези са по ве за ним ен ти те том
кли јен та ре ле ван тни за про це ну не за вис нос ти фир ме кли јен та, ре -
ви зиј ски тим тре ба да укљу чи тај по ве за ни ен ти тет при ли ком иден -
ти фи ко ва ња и про це не претњи независности и примени одго ва ра -
јуће мере заштите. 
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Мреже и фирме у мрежи

290.507 Када су ис пу ње ни усло ви на ве де ни у па раг ра фи ма од 290.500 до
290.502, став ке које се од но се на фир му не укљу чу ју и фир ме у мре жи. 
Међутим, када фир ма зна или има раз ло га да ве ру је да су пре тње
ство ре не одређеним ин те ре сом или од носом фир ме у мре жи, оне
тре ба да буду укљу че не у процену претњи независности.

Финансијски интереси, зајмови и гаранције, блиски пословни и породични
односи и лични односи

290.508 Када су ис пу ње ни усло ви из па раг ра фа од 290.500 до 290.502, ре ле -
ван тне одред бе из па раг ра фа од 290.102 до 290.143 при ме њу ју се
само на чла но ве тима на ан га жо ва њу и њи хо ве и уже по ро ди це и
блиске сроднике.

290.509 По ред тога, тре ба утврди ти да ли су пре тње не за вис нос ти про и з а ш -
ле из ин те ре са и од но са, као што је опи са но у па раг ра фи ма од
290.102 до 290.143, између кли јен та ре ви зи је и сле дећих чла но ва ре -
ви зијског тима:
(а) лица која пру жа ју кон сул та ци је у вези са тех нич ким и струч ним

пи та њи ма, транс акциј а ма или по слов ним догађајима; 
(б) лица која об ав ља ју кон тро лу ква ли те та ан га жо ва ња, укљу чу јући

и лица која об ав ља ју ан га жо ва ње пре гле да контроле квалитета.
Тре ба об а ви ти про це ну зна ча ја пре тњи за које тим који ради на ан га -
жо ва њу има раз ло га да ве ру је да су на ста ле услед ин те ре са и од но са
између кли јен та ре ви зи је и оста лих лица у окви ру фир ме која могу
ди рек тно да ути чу на ис ход ан га жо ва ња ре ви зи је, укљу чу јући и лица
која пре по ру чу ју на кна ду за, или која врше ди рек тну су пер ви зи ју,
управ ља ње или над зор пар тне ра на ан га жо ва њу ре ви зи је а у вези са
пер фор ман са ма ан га жо ва ња ре ви зи је (укљу чу ју ћи и лица на свим
сук це сив но ви шим по ло жа ји ма у од но су на пар т не ра ан га жо ва ња, па
све до лица које је виши или руководећи партнер фирме (из вр ш ни
директор, или еквивалентно томе)).

290.510 Тре ба про це ни ти зна чај свих пре тњи за које тим који ради на ан га жо -
ва њу има раз ло га да ве ру је да су про и заш ле из фи нан сиј ских ин те ре -
са које по је ди нац има код кли јен та ре ви зи је, као што је опи са но у па -
раг ра фи ма од 290.108 до 290.111 и па раг ра фи ма од 290.113 до
290.115.

290.511 Уко ли ко пре тња не за вис нос ти није на при хват љи вом ни воу, тре ба
при ме ни ти мере за шти те за от кла ња ње пре тње или њено свођење
на прихватљив ниво. 

290.512 При ли ком при ме не одред би па раг ра фа од 290.106 до 290.115 на ин -
те ре се фир ме, уко ли ко фир ма има ма те ри јал но зна ча јан фи нан сиј -
ски ин те рес, било ди рек тан или ин ди рек тан, код кли јен та ре ви зи је,
пре тња не за вис нос ти би била то ли ко зна чај на, да ни јед на мера за ш -
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ти те не би мог ла да све де ту пре тњу на при хват љив ниво. Сход но
томе, фир ма не треба да поседује такав финансијски интерес.

Запослење код клијента ревизије

290.513 Тре ба из врши ти про це ну зна ча ја пре тњи које про ис ти чу из од но са
за пос ле ња опи са них у па раг ра фи ма од 290.132 до 290.136. У слу ча ју
по сто ја ња пре тње која није на при хват љи вом ни воу, тре ба при ме ни -
ти мере за шти те за свођење те пре тње на при хват љи во ниво. При ме -
ри мера за шти те које се смат ра ју при клад ним, су оне описане у
параграфу 290.134.

Пружање услуга на основу којих се не пружа уверавање

290.514 Уко ли ко фир ма спро во ди ан га жо ва ње у циљу об јав љи ва ња из веш та -
ја о огра ни че ној упот ре би и дис три бу ци ји и пру жа услу ге на осно ву
ко јих се не пру жа уве ра ва ње за кли јен та ре ви зи је, тре ба по што ва ти
одред бе из па раг ра фа од 290.154 до 290.226, што под ле же примени
параг ра фа од 290.504 до 290.507.
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Струк ту ра одељ ка

291.1 Овај оде љак од но си се на за хте ве у по гле ду не за вис нос ти при ан га -
жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, а која нису ан га жо ва -
ња ре ви зи је или пре гле да. Зах те ви не за вис нос ти за ан га жо ва ња ре -
ви зи је и пре гле да об ухваћени су Одељ ком 290. Уко ли ко је кли јент о
ко јем се пру жа уве ра ва ње такође и кли јент ре ви зи је или пре гле да,
за хте ви из Одељ ка 290 се такође при ме њу ју на фир му, фир ме у мре -
жи и чла но ве ре ви зиј ског или тима пре гле да. У одређеним окол нос -
ти ма у вези са ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње
када из веш тај о уве ра ва њу под ра зу ме ва огра ни че ње упот ре бе и дис -
три бу ци је, и уко ли ко су ис пу ње ни одређени усло ви, за хте ви не за -
вис нос ти из овог Одељка могу бити модификовани, као што је про -
пи сано параграфима од 291.21 до 291.27.

291.2 Ангажовања на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње осмиш ље на су са
ци љем повећања ни воа по ве ре ња циљ ног ко рис ни ка у ис ход вред но -
ва ња или ме ре ња пред мет ног пи та ња у од но су на кри те ри ју ме. Ме -
ђу на род ни оквир за ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње
(Оквир ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње) који је об ј а -
вио Одбор за Међуна род не стан дар де ре ви зи је и ан га жо ва ња на ос -
но ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, де фи ни ше еле мен те и ци ље ве ан га -
жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, и иден ти фи ку је
ан га жо ва ња на која се при ме њу ју Међуна род ни стан дар ди ан га жо ва -
ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње (ISAE). Де та љан опис еле ме -
на та и ци ље ва ан га жо ва ња на основу којих се пружа уверавање је дат
у Оквиру ангажовања на основу којих се пружа уверавање.

291.3 Усаг ла ше ност са основ ним при нци пом об јек тив нос ти за хте ва не за -
вис ност у од но су на кли јен те о ко ји ма се пру жа уве ра ва ње. У слу ча ју
ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, у јав ном је ин те ре -
су, и сто га, про пи са но је овим Етич ким ко дек сом, да чла но ви тима
који пру жа ју уве ра ва ње и фир ме буду не за вис ни од кли је на та о ко ји -
ма се пру жа уве ра ва ње, и да про це не сва ку пре тњу, за коју фир ма има
раз ло га да ве ру је да је про и заш ла из ин те ре са фир ме у мре жи и ње -
них од но са. По ред тога, када тим који пру жа уве ра ва ње зна или има
раз ло га да ве ру је да су неки од нос или окол ност у вези са по ве за ним
ен ти те том кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, ре ле ван тни за про -
це ну не за вис нос ти фир ме од кли јен та, тим који ради на уве ра ва њу
тре ба да обухвати тај повезани ентитет приликом идентификовања
и процене претњи независности и да примени адекватне мере за ш -
ти те.
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Приступ независности заснован на концептуалном оквиру
291.4 Циљ овог одељ ка је да по мог не фир ма ма и чла но ви ма ти мо ва на ан -

га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње у при ме ни при сту па
не за вис нос ти за сно ва ног на кон цеп ту ал ном окви ру опи са ног у да -
љем тек сту, ради остваривања и одржавања независности. 

291.5 Не за вис ност об ухва та:
(а) Не за вис ност миш ље ња

На чин миш ље ња који омо гућава из ра жа ва ње за кључ ка без ути -
ца ја који до во де у пи та ње про фе си о нал но расуђива ње, омо -
гућава јући на тај на чин по је дин цу да де лу је не за вис но, уз об јек -
тив ност и професионални скептицизам.

(б) Не за вис ност де ло ва ња
Избе га ва ње чи ње ни ца и окол нос ти зна чај них у тој мери да би на
осно ву њих раз умна и ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем
свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти, мог ла да за кљу чи да
су ин тег ри тет, об јек тив ност или про фе си о нал ни скеп ти ци зам
фир ме, од но сно чла на чла на тима на ан га жо ва њу на основу којег
се пружа уверавање доведени у питање.

291.6 Прис туп за сно ван на кон цеп ту ал ном окви ру тре ба да при ме не про -
фе си о нал не ра чу но вође у циљу:
(а) Иден ти фи ко ва ња пре тњи у по гле ду не за вис нос ти;
(б) Про це не зна ча ја иден ти фи ко ва них пре тњи; и
(ц) При ме не за штит них мера када је то не опход но, ради от кла ња ња

пре тњи или њи хо вог свођења на при хват љив ниво. 
Када про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да адек ват не за штит не ме -
ре нису дос туп не или не могу да се при ме не у от кла ња њу пре тњи
или њи хо вом ре ду ко ва њу на при хват љив ниво, про фе си о нал ни ра -
чу но вођа тре ба да от кло ни окол ност или од нос који ства ра те пре т -
ње, или да одби је, од но сно пре ки не ан га жо ва ње на основу којег се
пружа уверавање. 
При ли ком при ме не овог кон цеп ту ал ног окви ра, про фе си о нал ни ра -
чу но вођа тре ба да се осло ни на про фе си о нал но расуђивање.

291.7 Мно ге раз ли чи те окол нос ти или ком би на ци је окол нос ти могу да
буду зна чај не при ли ком про це не пре тњи у по гле ду не за вис нос ти.
Ни је могуће де фи ни са ти сва ку си ту а ци ју која пред став ља пре тњу не -
за вис нос ти и про пи са ти одго ва ра јуће мере. Сто га, овај Ко декс, ут вр -
ђује кон цеп ту ал ни оквир који, од фир ми и чла но ва ти мо ва на ан га -
жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, за хте ва да
иден ти фи ку ју, про це не и ре а гу ју на пре тње не за вис нос ти. Прис туп
за с но ван на кон цеп ту ал ном окви ру по ма же про фе си о нал ним ра чу -
но вођама у јав ној прак си, у по што ва њу етич ких за хте ва овог Ко дек -
са. Њиме су об ухваћене раз не ва ри ја ци је у окол нос ти ма које могу да
про узро ку ју пре тње у по гле ду не за вис нос ти и спрече пр о фе сио -
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налног ра чу но вођу да закључи да је одређена ситуација дозвољена
ако није из ри чито забрањена.

291.8 Па раг ра фи од 291.100 па над а ље опи су ју како може да се при ме ни
при ступ не за вис нос ти за сно ван на кон цеп ту ал ном окви ру. Ови па -
раг ра фи не об ухва та ју све окол нос ти и од но се који могу да кре и ра ју
претње у погледу независности.

291.9 При до но ше њу одлу ке да ли при хва ти ти или на ста ви ти ан га жо ва ње,
или да ли одређени по је ди нац може да буде члан тима на ан га жо ва -
њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, фир ма тре ба да иден ти фи ку -
је и про це ни пре тње у по гле ду не за вис нос ти. Уко ли ко пре тње нису
на при хват љи вом ни воу, а тре ба да се до не се одлу ка да ли при хва ти -
ти ан га жо ва ње или укљу чи ти одређеног по је дин ца у тим, фир ма
тре ба да утврди да ли су дос туп не за штит не мере за от кла ња ње пре -
тњи или њи хо во свођење на при хват љив ниво. У слу ча ју од лу чи ва ња
да ли тре ба на ста ви ти ан га жо ва ње, фир ма тре ба да про це ни да ли ће
по сто јеће за штит не мере и даље бити ефек тив не у от кла ња њу пре -
тњи или њи хо вом свођењу на при х ват љив ниво, од но сно, да ли је не -
опход но при ме ни ти дру ге мере за шти те, или тре ба пре ки ну ти ан га -
жо ва ње. Када фир ма у току ан га жо ва ња дође до нове ин фор ма ци је о
претњи по питању не за висности, треба да процени значај претње у
складу са приступом заснованом на концептуалном оквиру. 

291.10 Овај оде љак ука зу је на зна чај пре тњи у по гле ду не за вис нос ти. При
про це ни зна ча ја пре тње, тре ба узе ти у об зир како ква ли та тив не,
тако и кван ти та тив не факторе. 

291.11 У већини слу ча је ва, овај оде љак не про пи су је спе ци фич ну одго вор -
ност по је ди на ца у окви ру фир ме за рад ње ве за не за не за вис ност,
будући да одго вор ност може бити раз ли чи те при ро де, у за вис нос ти
од ве ли чи не, струк ту ре и орга ни за ци је фир ме. Међуна род ни стан -
дар ди кон тро ле ква ли те та за хте ва ју од фир ми да утврде по ли ти ке
и про це ду ре које об ез беђују раз умно уве ра ва ње да се одржа ва ниво
независности када то релевантни етички захтеви налажу. 

Ангажовања на основу којих се пружа уверавање
291.12 Као што се на во ди у Окви ру ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа

уве ра ва ње, у так вим ан га жо ва њи ма про фе си о нал ни ра чу но вођа у
јав ној прак си из ра жа ва за кљу чак са ци љем повећања ни воа по ве -
ре ња циљ них ко рис ни ка (који нису одго вор на стра на) о ис хо ду
вре д но ва ња или ме ре ња пред мет ног пи та ња у од но су на кри те ри -
ју ме.

291.13 Исход вред но ва ња или одме ра ва ња пред мет ног пи та ња је ин фор ма -
ци ја која ре зул ти ра из при ме не кри те ри ју ма на пред мет но пи та ње.
Тер мин “ин фор ма ци ја о пред мет ном пи та њу” ко рис ти се за озна ча -
ва ње ис хо да вред но ва ња или одме ра ва ња пред мет ног пи та ња. На
при мер, Оквир на во ди да је тврдња у вези са ефек тив ношћу ин тер не
кон тро ле (ин фор ма ци ја о пред мет ном пи та њу) ре зул тат при ме не
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окви ра за оце ну ефек тив нос ти ин тер не кон тро ле, као што су COSO
или CoCo, (критеријуми) на процес интерне контроле (предметно
питање).

291.14 Ангажовања на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње могу бити ан га -
жо ва ња за сно ва на на тврдња ма или ан га жо ва ња ди рек тног из -
веш та ва ња. У оба слу ча ја по сто је три за себ не стра не: про фе си о -
нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си, одго вор на стра на и циљ ни
ко рис ни ци.

291.15 У ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње на осно ву тврдњи,
вред но ва ње или одме ра ва ње пред мет ног пи та ња врши одго вор на
стра на, а ин фор ма ци ја о пред мет ном пи та њу је дата у фор ми тврдње
одго вор не стра не и доступна је циљним корисницима.

291.16 У ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње ди рек тним из веш -
та ва њем, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си ди рек тно врши 
вред но ва ње или ме ре ње пред мет ног пи та ња, или при бав ља из ја ву
одго вор не стра не која је из врши ла вред но ва ње или ме ре ње, а које
није дос туп но циљ ним ко рис ни ци ма. Инфор ма ци ја о пред мет ном
пи та њу се у оквиру извештаја о уверавању предочава циљним ко -
рисницима.

Ангажовања на основу којих се пружа уверавање заснована
на тврдњи
291.17 У ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње за сно ва но на

тврдњи, од чла но ва тима на ан га жо ва њу и фир ме се за хте ва не за вис -
ност у од но су на кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње (одго вор на
стра на, која је одго вор на за ин фор ма ци ју о пред мет ном пи та њу а
може бити одго вор на и за пред мет но пи та ње). Так ви за хте ви не за -
вис нос ти укљу чу ју за бра не у вези из вес них од но са између чла но ва
тима на ан га жо ва њу и (а) ди рек то ра или чла на орга на, и (б) лица за -
пос ле них код кли јен та који су у по зи ци ји да могу из врши ти зна ча јан
ути цај на ин фор ма ци ју о пред мет ном пи та њу. Такође, тре ба раз мот -
ри ти пи та ње да ли су пре тње не за вис нос ти на ста ле услед од но са са
за пос ле ни ма кли јен та који су у по зи ци ји врше ња зна чај ног ути ца ја
на пред мет но пи та ње ан га жо ва ња. Тре ба из врши ти про це ну зна ча ја
пре тњи за које фир ма има раз ло га да ве ру је да су ство ре не услед ин -
те ре са и од но са фир ме у мре жи.

291.18 У већини ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње за сно ва но
на тврдњи, одго вор на стра на је одго вор на за ин фор ма ци ју о пред -
мет ном пи та њу као и за пред мет но пи та ње. Међутим, у не ким ан га -
жо ва њи ма одго вор на стра на не мора бити одго вор на за пред мет но
пи та ње. На при мер, када је про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак -
си ан га жо ван за из врше ње ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве -
ра ва ње у вези са из веш та јем који је при пре мио са вет ник за еко лош -
ко окру же ње, а од но си се на прак су очу ва ња жи вот не сре ди не коју
при ме њу је ком па ни ја, а из веш тај је на ме њен циљ ним ко рис ни ци ма,
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са вет ник за еко лош ко окру же ње је одго вор на стра на за информацију 
о предметном питању, али је компанија одговорна за предметно
питање (праксу очувања животне средине).

291.19 У оним ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње за с но ва -
но на тврдњи, где је одго вор на стра на одго вор на за ин фор ма ци ју о
пред мет ном пи та њу али не и за пред мет но пи та ње, од чла но ва тима
на ан га жо ва њу и фир ме за хте ва се да буду не за вис ни у од но су на
стра ну одго вор ну за ин фор ма ци ју о пред мет ном пи та њу (кли јент о
ко јем се пру жа уве ра ва ње). По ред тога, тре ба раз мот ри ти све пре тње 
за које фир ма има раз ло га да ве ру је да су на ста ле услед ин те ре са и
од но са између чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пружа
уверавање, фирме, фирме у мрежи и стране одговорне за предметно
питање.

Ангажовања на основу којих се пружа уверавање директним
извештавањем

291.20 У ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње ди рек тним из -
веш та ва њем од чла но ва тима на ан га жо ва њу и фир ме се за хте ва да
буду не за вис ни у од но су на кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње
(стра на одго вор на за пред мет но пи та ње). Такође, тре ба из врши ти
про це ну пре тњи за које фир ма има раз ло га да ве ру је да су настале
услед интереса и односа фирме у мрежи.

Извештаји који укључују ограничење употребе и
дистрибуције

291.21 У одређеним окол нос ти ма, када из веш тај о уве ра ва њу под ра зу ме ва
огра ни че ну упот ре бу и дис три бу ци ју, а уко ли ко су ис пу ње ни усло ви
опи са ни у овом и у па раг ра фу 291.22, за хте ви не за вис нос ти у овом
одељ ку могу бити мо ди фи ко ва ни. Мо ди фи ка ци је за хте ва из Одељ ка
291 су доз во ље не уко ли ко су циљ ни ко рис ни ци из веш та ја (а) упо з -
на ти са сврхом, ин фор ма ци јом о пред мет ном пи та њу, и ог ра ни че њи -
ма из веш та ја, и (б) експли цит но при хва та ју при ме ну мо ди фи ко ва -
них за хте ва не за вис нос ти. Упоз на тост са сврхом, ин фор ма ци ја ма о
пред мет ном пи та њу и огра ни че њи ма из веш та ја може се по стићи на
тај на чин, што ће циљ ни ко рис ни ци учес тво ва ти, ди рек тно или ин -
ди рек тно, пу тем свог пред став ни ка који има овлашћење да де лу је у
име циљ ног ко рис ни ка, у одређива њу при ро де и де лок ру га ан га жо -
ва ња. Так ва врста учешћа повећава могућност фир ме да ко му ни ци ра
са циљ ним ко рис ни ци ма о пи та њи ма не за вис нос ти, укљу чу јући
окол нос ти које су ре ле ван тне за про це ну пре тњи не за вис нос ти и
при мен љи вим ме ра ма за шти те које су не опход не за отклањање
прет њи или њихово свођење на прихватљив ниво, као и за до би ја ње
њиховог пристанка у погледу модификованих захтева не завис нос ти
које треба применити.
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291.22 Фир ма тре ба да ко му ни ци ра (на при мер, пис мом о ан га жо ва њу) са
циљ ним ко рис ни ци ма у вези са за хте вом не за вис нос ти које тре ба
при ме ни ти у вези са ан га жо ва њем на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва -
ње. У слу ча ју када су циљ ни ко рис ни ци, одређена гру па ко рис ни ка
(на при мер, за јмо дав ци у кре дит ном аран жма ну) који нису кон крет -
но иден ти фи ко ва ни име ном у вре ме утврђива ња усло ва ан га жо ва -
ња, так ви ко рис ни ци могу на кнад но да буду упоз на ти са за хте ви ма
не за вис нос ти које је при хва тио пред став ник (на пример, тако што ће 
представник доставити писмо ангажовања фирме свим корис ни -
цима).

291.23 Уко ли ко фир ма об ја ви и из веш тај о уве ра ва њу који не под ра зу ме ва
огра ни че ну упот ре бу и дис три бу ци ју за ис тог кли јен та, одред бе па -
раг ра фа од 291.25 до 291.27 не ме ња ју за хтев о при ме ни одред би из
па раг ра фа од 291.1 до 291.156 за то ан га жо ва ње на осно ву ко јег се
пру жа уве ра ва ње. Уко ли ко фир ма, такође, об ја ви из веш тај ре ви зи је,
без об зи ра да ли укљу чу је огра ни че ње упот ре бе и дис три бу ци је, за
ис тог кли јен та, одредбе из Одељка 290 треба да се примене и на
ангажовање ревизије. 

291.24 Мо ди фи ка ци је у по гле ду за хте ва Одељ ка 291 које су доз во ље не под
горе на ве де ним усло ви ма, опи са не су у па раг ра фи ма од 291.25 до
291.27. Зах те ва се усаг ла ше ност са свим оста лим ас пек ти ма одредби
Одељка 291. 

291.25 Када су ис пу ње ни усло ви из па раг ра фа од 291.21 до 291.22, ре ле ван -
тне одред бе из па раг ра фа од 291.104 до 291.132 при ме њу ју се само на 
чла но ве тима који ради на ан га жо ва њу и чла но ве њи хо ве уже по ро -
ди це и блис ке срод ни ке. По ред тога, тре ба утврди ти да ли су пре тње
не за вис нос ти п ро и заш ле из ин те ре са и од но са између кли јен та о ко -
јем се пру жа уве ра ва ње и сле дећих чла но ва тима на ангажовању на
основу којег се пружа уверавање:
(а) лица која пру жа ју кон сул та ци је у вези са тех нич ким или струч -

ним пи та њи ма, транс акциј а ма или по слов ним догађајима; 
(б) лица која об ав ља ју кон тро лу ква ли те та ан га жо ва ња, укљу чу јући

и лица која об ав ља ју ан га жо ва ње пре гле да контроле квалитета.
У вези са одред ба ма из па раг ра фа од 291.104 до 291.132, тре ба об а ви -
ти про це ну пре тњи за које тим на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру -
жа уве ра ва ње има раз ло га да ве ру је да су на ста ле услед ин те ре са и
од но са између кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње и оста лих лица у
окви ру фир ме која могу ди рек тно да ути чу на ис ход ан га жо ва ња на
осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, укљу чу јући и лица која пре по ру чу ју 
на кна ду за, или која врше ди рек тну су перви зи ју, управ ља ње или
над зор пар тне ра так вог ан га жо ва ња а у вези са перформансама
ангажовања на основу којег се пружа уверавање.

291.26 Чак и у слу ча ју када су ис пу ње ни усло ви опи са ни у па раг ра фи ма од
291.21 до 291.22, уко ли ко фир ма има ма те ри јал но зна ча јан фи нан -
сиј ски ин те рес, било ди рек тан или ин ди рек тан, код кли јен та о ко јем
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се пру жа уве ра ва ње, пре тња не за вис нос ти би била то ли ко зна чај на,
да ни јед на мера за шти те не би мог ла да све де ту пре тњу на при х ват -
љив ниво. Сход но томе, фир ма не тре ба да по се ду је та кав фи нан сиј -
ски ин те рес. По ред тога, фир ма тре ба да по шту је оста ле при мен љи ве 
одредбе овог одељка описане у параграфима од 291.112 до 291.156.

291.27 Такође, тре ба из врши ти про це ну свих пре тњи за које фир ма има раз -
ло га да ве ру је да су про и заш ле из ин те ре са и од но са фирме у мрежи.

Више одговорних страна
291.28 У не ким ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, било да

су за сно ва на на тврдњи или ди рек тном из веш та ва њу, може бити
више одго вор них стра на. При ли ком одлу чи ва ња о не опход нос ти
при ме не одред би овог одељ ка на сва ку одго вор ну стра ну, фир ма
може узе ти у об зир да ли ин те рес или од нос између фир ме, или чла на 
тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, и јед не
одређене одго вор не стра не услов ља ва на ста нак пре тње не за вис нос -
ти, која није не знат на и без на чај на у кон тек сту ин фор ма ци је о пред -
метном питању. У разматрање се узимају фактори као што су:
• ма те ри јал на зна чај ност ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу (или

пред мет ног пи та ња) за коју је одређена одго вор на стра на од -
говорна; и

• сте пен јав ног ин те ре са по ве зан са тим ан га жо ва њем.
• Ако фир ма утврди да је пре тња не за вис нос ти на ста ла услед так -

вог ин те ре са или од но са са јед ном одређеном одго вор ном стра -
ном не знат на и без на чај на, не мора бити об а вез на при ме на свих
одред би овог одељ ка на ту одређену одговорну страну.

Документација
291.29 До ку мен та ци ја об ез беђује до каз о расуђива њу про фе си о нал ног ра -

чу но вође при ли ком до но ше ња за кљу ча ка у по гле ду усаг ла ше нос ти
са за хте ви ма не за вис нос ти. Одсус тво до ку мен та ци је не одређује да
ли је фир ма раз мот ри ла одређено питање нити да ли је независна. 
Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да до ку мен ту је за кључ ке у по гле -
ду усаг ла ше нос ти са за хте ви ма не за вис нос ти и суш ти ну ре ле ван т -
них раз мат ра ња која под ржа ва ју те закључке. Сходно томе:
(а) Када су не опход не за штит не мере за свођење пре тњи на при х ват -

љив ниво, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да до ку мен ту је при -
ро ду пре тње и по сто јећих или при ме ње них за штит них мера за
свођење пре тњи на прихватљив ниво; и

(б) Када је пре тња за хте ва ла де таљ ну ана ли зу за утврђива ње да ли
су за штит не мере биле не опход не, а про фе си о нал ни ра чу но вођа
је за кљу чио да нису, јер је пре тња већ била на при хват љи вом ни -
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воу, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да до ку мен ту је при ро ду
претње и логичку подлогу свог закључка. 

Временски период ангажовања
291.30 Не за вис ност у од но су на кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње је не -

опход на, како то ком тра ја ња ан га жо ва ња, тако и то ком пе ри о да на
који се од но се ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу. Пе ри од ан га жо ва -
ња по чи ње када тим на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра -
ва ње по чне да врши услу ге у вези са тим, одређеним ан га жо ва њем.
Пе ри од ан га жо ва ња се за врша ва када се об ја ви из веш тај о уве ра ва -
њу. Уко ли ко је ан га жо ва ње пе ри о дич не при ро де, пе ри од тра ја ња ан -
га жо ва ња се за врша ва кас ни јим да ту мом у од но су на да тум об а веш -
те ња једне од страна да је професионални однос окончан или датум
објављивања коначног извештаја о уверавању.

291.31 Када ен ти тет по ста не кли јент ан га жо ва ња, на осно ву ко јег се пру жа
уве ра ва ње, у току или на кон пе ри о да на који се од но се ин фор ма ци је
о пред мет ном пи та њу о ко ји ма фир ма из ра жа ва за кљу чак, фир ма
тре ба да утврди да ли су било как ве пре тње које се од но се на не за вис -
ност настале по основу:
(а) фи нан сиј ских или по слов них од но са са кли јен том о ко јем се пру -

жа уве ра ва ње то ком или на кон пе ри о да на које се од но се ин фор -
ма ци је о пред мет ном пи та њу, а које су на ста ле или по сто ја ле пре
да ту ма прихватања тог ангажовања; или

(б) пре тход них услу га пру же них кли јен ту о ко јем се пру жа уве ра ва -
ње.

291.32 Уко ли ко је услу га која се не од но си на пру жа ње уве ра ва ња пру же на
кли јен ту о ко јем се пру жа уве ра ва ње то ком или на кон пе ри о да на
који се од но се ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу, али пре по чет ка
пру жа ња услу га на осно ву које се пру жа уве ра ва ње од стра не тима, а
пру жа ње так ве услу ге не би било доз во ље но то ком тра ја ња ан га жо -
ва ња, фир ма тре ба да про це ни да ли по сто је пре тње на ру ша ва ња не -
за вис нос ти, на ста ле услед пру жа ња так ве услу ге. Уко ли ко пре тња
није на при хват љи вом ни воу, ан га жо ва ње на осно ву ко јег се пру жа
уве ра ва ње тре ба при хва ти ти тек на кон при ме не за штит них мера за
отклањање претњи и њиховог свођења на прихватљив ниво.
Примери оваквих мера заштите обухватају:
• Искљу чи ва ње особ ља које је врши ло услу гу која није услу га уве ра -

ва ња из тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уверавање; 
• По по тре би ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре г -

ле да рада који је об а вио тим на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру -
жа уве ра ва ње и пру же не услу ге која није услуга уверавања; или

• Ангажовање неке дру ге фир ме ради про це не ре зул та та услу ге која 
није услу га уве ра ва ња или ан га жо ва ње неке дру ге фир ме ради по -
нов ног из врше ња те услу ге у об и му на осно ву ко јег дру га фир ма
пре узи ма одговорност за ту услугу.
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Међутим, уко ли ко услу га на осно ву које се не пру жа уве ра ва ње није
об ав ље на до кра ја, а није из вод љи во за врши ти или пре ки ну ти услу -
гу пре за по чи ња ња пру жа ња про фе си о нал них услу га у вези са ан га -
жо ва њем на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, фир ма тре ба да при -
хва ти так во ан га жо ва ње на осно ву ко јег се пру жа уверавање само
ако су задовољени следећи услови:
(а) Услу га на осно ву које се не пру жа уве ра ва ње ће бити за врше на у

крат ком року; или
(б) Кли јент је уго во рио пре нос врше ња услу га са дру гим пру жа о цем

ис тих услу га који ће се из врши ти у крат ком вре мен ском року.
То ком пе ри о да пру жа ња услу ге по по тре би тре ба при ме ни ти мере
за шти те. По ред тога, пи та ње тре ба раз мот ри ти са ли ци ма овлаш -
ћеним за управљање.

Кршење одредбе овог Одељка
291.33 Када се иден ти фи ку је крше ње одред бе овог одељ ка, фир ма тре ба да

пре ки не, об уста ви или ели ми ни ше ин те рес или од нос који је узро ко -
вао крше ње, да про це ни зна чај тог крше ња  и ње гов ути цај на об јек -
тив ност фир ме и њену могућност да изда из веш тај о уве ра ва њу. Фир -
ма тре ба да утврди да ли могу да се пред узму мере како би се на
за до во ља ва јућ на чин одго во ри ло на по сле ди це крше ња. При
утврђива њу, фир ма тре ба да при ме њу је про фе си о нал но расуђива ње
и да раз мот ри да ли би раз умна и об а веш те на трећа стра на, одме ра -
ва њем зна ча ја крше ња, мера које тре ба пред узе ти и свих спе ци фич -
них чи ње ни ца и окол нос ти дос туп них про фе си о нал ном ра чу но вођи
у том тре нут ку, за к љу чи ла да објективност фирме није угрожена
тако да фирма не може да изда извештај о уверавању. 

291.34 Ако фир ма утврди да не могу да се пред узму мере како би се на за до -
во ља ва јући на чин одго во ри ло на по сле ди це крше ња, фир ма тре ба,
што пре могуће, да об а вес ти стра ну која је ан га жо ва ла фир му или
лица овлашћена за управ ља ње, по по тре би, и да пред узме не опход не
ко ра ке за пре кид ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње у
скла ду са при мен љи вим за кон ским или ре гу ла тор ним за хте ви ма
који су ре ле ван тни за прекид ангажовања на основу којег се пружа
уверавање. 

291.35 Ако фир ма утврди да могу да се пред узму мере како би се на за до во -
ља ва јућ на чин одго во ри ло на по сле ди це крше ња, фир ма тре ба да
раз мот ри крше ње и мере које је пред узе ла или пред ла же да пред -
узме са стра ном која је ан га жо ва ла фир му или са ли ци ма ов лаш ће -
ним за управ ља ње, по по тре би. Фир ма тре ба да раз мот ри крше ње и
пред ло же не мере бла гов ре ме но, узи ма јући у обзир околности
ангажовања и кршења. 

291.36 Ако се стра на која је ан га жо ва ла фир му или лица овлашћена за уп -
рав ља ње, по по тре би, не сла жу да дате мере на за до во ља ва јућ на чин
одго ва ра ју на по сле ди це крше ња, фир ма тре ба да пред узме не опход -
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не ко ра ке за пре кид ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње,
у скла ду са при мен љи вим за кон ским или ре гу ла тор ним за хте ви ма
који су ре ле ван тни за прекид ангажовања на основу којег се пружа
уверавање.

291.37 Фир ма тре ба да до ку мен ту је крше ње, пред узе те мере, кључ не одлу -
ке које су до не те и сва пи та ња о ко ји ма је дис ку то ва ла са стра ном
која је ан га жо ва ла фир му или са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње.
Када фир ма на став ља да ан га жо ва њем на осно ву ко јег се пру жа уве -
ра ва ње, пи та ња која тре ба до ку мен то ва ти такође тре ба да об ухва та -
ју за кљу чак да, пре ма про фе си о нал ном расуђива њу фир ме, об јек тив -
ност није угро же на и об раз ло же ње за што су пред узе те мере на
за до во ља ва јућ на чин одгов ри ле на по сле ди це кршења тако да
фирма може да изда извештај на основу којег се пружа уверавање. 

Параграфи од 291.38 до 291.99 су намерно остављени празни.

Примена приступа независности заснованог на
концептуалном оквиру

291.100 Па раг ра фи од 291.104 до 291.156 опи су ју спе ци фич не окол нос ти и
од но се који ства ра ју или могу ство ри ти пре тње не за вис нос ти. Па -
раг ра фи опи су ју по тен ци јал не пре тње и врсте за штит них мера које
могу да буду при ме ре не за от кла ња ње пре тњи или њи хо во сво ђе ње
на при хват љив ниво. Па раг ра фи не опи су ју све окол нос ти и од но се
који ства ра ју или могу да ство ре пре тњу не за вис нос ти. Фир ма, и чла -
но ви тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње тре ба
да про це не им пли ка ци је слич них, али раз ли чи тих окол нос ти и од но -
са и да одре де да ли мере за шти те, укљу чу јући мере за шти те на ве де -
не у па раг ра фи ма 200.11 до 200.14, могу да буду примењене, уко лико
је то неопходно, за отклањање претњи или њихово свођење на
прихватљив ниво. 

291.101 Па раг ра фи по ка зу ју како се при ступ не за вис нос ти за сно ван на кон -
цеп ту ал ном окви ру при ме њу је на ан га жо ва ње на осно ву ко јег се пру -
жа уве ра ва ње и тре ба их ту ма чи ти у скла ду са па раг ра фом 291.28,
који об јаш ња ва, да у већини ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа
уве ра ва ње по сто ји јед на одго вор на стра на, а та одго вор на стра на је
кли јент о ко јем се пру жа уве ра ва ње. Међутим, у не ким ан га жо ва њи -
ма ове врсте, по сто је две или више одго вор них стра на. У так вим
окол нос ти ма, тре ба про це ни ти пре тње за које фир ма има раз ло га да
ве ру је да су про и заш ле из ин те ре са или од но са између чла на тима на
ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, фир ме, фир ме у
мре жи или стра не одго вор не за пред мет но пи та ње. Извеш та ји о
уверавању који подразумевају ограничену употребу и дистрибуцију
тумаче се у контексту параграфа од 291.21 до 291.27.
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290.102 Ту ма че ње 2005-01 сад ржи даља упу тства у вези са при ме ном за хте ва
не за вис нос ти сад ржа них у овом одељ ку, на ан га жо ва ња на осно ву
ко јих се пружа уверавање. 

291.103 Па раг ра фи од 291.104 до 291.119 од но се се на ма те ри јал ни зна чај
фи нан сиј ског ин те ре са, за јма или га ран ци је, или зна чај по слов ног
од но са. У циљу утврђива ња да ли је та кав ин те рес од ма те ри јал ног
зна ча ја за по је дин ца, тре ба узе ти у об зир ком би но ва ну нето вред -
ност по је дин ца и чла но ва ње го ве уже по ро ди це. 

Финансијски интереси
291.104 Пос то ја ње фи нан сиј ског ин те ре са код кли јен та о ко јем се пру жа уве -

ра ва ње може да до ве де до пре тње по осно ву лич ног ин те ре са. Пос то -
ја ње и зна чај пре тње на ста ле на та кав на чин за ви си од: 
(а) уло ге лица које има фи нан сиј ски ин те рес,
(б) тога да ли је фи нан сиј ски ин те рес ди рек тан или ин ди рек тан, и
(ц) ма те ри јал ног зна ча ја фи нан сиј ског ин те ре са. 

291.105 Фи нан сијски ин те ре си се могу држа ти пу тем по сред ни ка (на при мер,
за јед нич ки фонд, по ве ре ниш тво или труст). Одређива ње да ли је та кав
фи нан сиј ски ин те рес ди рек тан или ин ди рек тан за ви си од тога да ли
ствар ни влас ник има кон тро лу над но си о цем ин вес ти ци је или
могућност ути ца ња на ње го ве одлу ке о ин вес ти ра њу. Када кон тро ла
над но си о цем ин вес ти ци је или могућност ути ца ја на од лу ке о ин вес ти -
ра њу по сто је, овај Ко декс де фи ни ше фи нан сиј ски ин те рес као ди рек -
тан фи нан сиј ски ин те рес. И об рат но, када ствар ни влас ник фи нан сиј -
ског ин те ре са нема кон тро лу над но си о цем ин вес ти ци је или могућност 
ути ца ња на одлу ке о ин вес ти ра њу, овај Ко декс де фи ни ше фи нан сиј ски
ин те рес као ин ди рек тни фи нан сиј ски ин те рес.

291.106 Ако члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње,
или члан ње го ве уже по ро ди це, има ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес,
или ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес код
кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, на ста ла пре тња по осно ву лич -
ног ин те ре са била би то ли ко зна чај на да ни јед на мера за шти те не би
мог ла да је от кло ни или све де на при хват љив ниво. Сто га, нико од на -
ве де них не би тре ба ло да има ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес или ма -
те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан ин те рес код кли јен та: члан тима на
ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, члан уже по ро ди це
тог по је дин ца; или фирма. 

291.107 Када члан тима на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње има блис ког
срод ни ка за ко јег члан тог тима зна да по се ду је ди рек тан фи нан сиј -
ски ин те рес или ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан фи нан сиј ски ин -
те рес код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, то може да про из ве де
пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са. Зна чај те пре тње за ви си од фак -
то ра као што су: 
• При ро да од но са између чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег

се пру жа уве ра ва ње и блис ког сродника; и
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• Ма те ри јал ни зна чај фи нан сиј ског ин те ре са блис ког сродника. 
Тре ба про це ни ти зна чај пре тње и када је то не опход но, при ме ни ти
мере за шти те, за от кла ња ње пре тње и њено свођење на при хват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• да блиски срод ник, у на јкраћем могућем року, отуђи уку пан фи нан сиј -

ски ин те рес или до во љан део ин ди рек тног фи нан сиј ског ин те ре са
тако да пре оста ли ин те рес више није ма те ри јал но зна ча јан;

• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да рада об -
ав ље ног од стра не чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се
пружа уверавање; или;

• одстра ње ње тог по је дин ца из тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег
се пру жа уверавање.

291.108 Уко ли ко члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва -
ње или члан ње го ве уже по ро ди це или фир ма по се ду ју ди рек т ан фи -
нан сиј ски ин те рес или ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан фи нан сиј -
ски ин те рес код ен ти те та који има кон трол ни ин те рес у кли јен ту
ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, а кли јент је од ма те -
ри јал ног зна ча ја за ен ти тет, пре тња на ста ла по осно ву лич ног ин те -
ре са била би то ли ко зна чај на да ни как ва мера за шти те не би мог ла
да све де ту пре тњу на при хват љив ниво. Сто га, нико од на ве де них не
би тре ба ло да по се ду је та кав фи нан сиј ски ин те рес: члан тима на
ангажовању на основу којег се пружа уверавање, члан његове уже
породице; и фирма. 

291.109 Када фир ма или члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа
уве ра ва ње или чла на ње го ве уже по ро ди це, у сво јству по ве ре ни ка
по се ду је ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес или ма те ри јал но зна ча јан
ин ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес код кли јен та о ко јем се пру жа уве -
ра ва ње, може да на ста не пре тња по осно ву лич ног интереса. Такав
интерес се може задржати само ако:
(а) ни по ве ре ник, ни члан уже по ро ди це по ве ре ни ка, ни фир ма нису

ко рис ни ци фонда;
(б) ин те рес који фонд има код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње

није ма те ри јал но зна ча јан за фонд;
(ц) фонд није у могућнос ти да врши зна ча јан ути цај на кли јен та о ко -

јем се пру жа уве ра ва ње; и
(д) по ве ре ник, члан уже по ро ди це по ве ре ни ка или фир ма не могу

зна чај но да ути чу на одлу ке о ула га њу које се тичу фи нан сиј ског
ин те ре са код кли јен та о ко јем се пружа уверавање.

291.110 Чла но ви тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње
тре ба да утврде да ли је пре тња по осно ву лич ног ин те ре са на ста ла
услед по зна тих фи нан сиј ских ин те ре са код кли јен та о ко јем се пру жа 
уве ра ва ње од стра не других појединаца, укључујући:
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• пар тне ре и за пос ле не про фе си о нал це фир ми, који нису горе по ме -
ну ти, или чла но ве њи хо ве уже породице; и

• по је дин це који има ју блис ке лич не од но се са чла ном тима на ан га -
жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уверавања.

Да ли ин те ре си тих по је ди на ца могу да ство ре пре тњу по осно ву лич -
ног ин те ре са, за ви сиће од чи ни ла ца као што су:
• орга ни за ци о на, опе ра тив на и из веш тај на струк ту ра фирме; и
• при ро да од но са између тих по је ди на ца и чла на тима на ан га жо ва -

њу на осно ву ко јег се пру жа уверавање.
Тре ба про це ни ти зна чај сва ке пре тње и по по тре би при ме ни ти за -
штит не мере за от кла ња ње тих пре тњи или њи хо во свођење на при -
хват љив ниво. При ме ри так вих заштитних мера су:
• ис кљу чи ва ње из тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве -

ра ва ње чла на који има блиски однос;
• ис кљу чи ва ње тог чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се

пру жа уве ра ва ње из про це са до но ше ња зна чај них одлу ка у вези са
тим ангажовањем; или

• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође, ради пре гле да рада
који је об а вио тај члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се
пружа уверавање.

291.111 Уко ли ко фир ма, члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа
уве ра ва ње, или члан уже по ро ди це тог по је дин ца, до би је ди рек тан
фи нан сиј ски ин те рес или ма те ри јал но зна ча јан ин ди рек тан фи нан -
сиј ски ин те рес у кли јен ту о ко јем се пру жа уве ра ва ње, на при мер, пу -
тем на сле дства, по кло на, или као ре зул тат спајања, а такав интерес
није дозвољен овим одељком:
(а) Уко ли ко је ин те рес до би ла фир ма, фи нан сиј ски ин те рес тре ба

мо мен тал но да се отуђи, или да се отуђи до во љан из нос ин ди рек -
тног ма те ри јал ног фи нан сиј ског ин те ре са тако да пре оста ли ин -
те рес више не буде материјално значајан; или

(б) Уко ли ко је ин те рес до био члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко -
јег се пру жа уве ра ва ње, или члан уже по ро ди це тог по је дин ца, по -
је ди нац који је до био фи нан сиј ски ин те рес мо мен тал но тре ба да
отуђи тај фи нан сиј ски ин те рес, или да отуђи до во љан из нос ин -
ди рек тног фи нан сиј ског ин те ре са тако да пре оста ли интерес
више не буде материјално значајан; или.

Зајмови и гаранције
291.112 За јам, или га ран ци ја за јма, одоб ре ни чла ну тима на ан га жо ва њу на

осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, или ње го вом блис ком срод ни ку,
или фир ми од стра не кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, при чему
је кли јент бан ка или слич на ин сти ту ци ја, може ство ри ти пре тњу не -
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за вис нос ти. Уко ли ко се за јам или га ран ци ја не одоб ре у скла ду са уо -
би ча је ним про це ду ра ма, усло ви ма и за хте ви ма одоб ра ва ња, може се
ство ри ти то ли ко зна чај на пре тња да ни как ве за штит не мере не би
мог ле да је све ду на при хват љив ниво. Сход но томе, члан тима на ан -
га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уверавање, његов близак
сродник, ни фирма не треба да прихвате такав зајам или гаранцију. 

291.113 Уко ли ко је фир ма до би ла за јам од стра не кли јен та о ко јем се пру жа
уве ра ва ње, а тај кли јент је бан ка или слич на ин сти ту ци ја, у скла ду са
уо би ча је ним про це ду ра ма, усло ви ма и за хте ви ма одоб ра ва ња, а за -
јам од ма те ри јал ног је зна ча ја за кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва -
ње или фир му, могуће је при ме ни ти за штит не мере за свођење пре -
тње по осно ву лич ног ин те ре са на при хват љив ниво. При мер так ве
мере за шти те је пре глед об ав ље ног по сла од стра не про фе си о нал ног 
ра чу но вође из фир ме у мре жи, који није укључен у ангажовање на
основу којег се пружа уверавање и није примио зајам.

291.114 За јам или га ран ци ја за јма одоб ре ни чла ну тима на ан га жо ва њу на
осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње или чла ну ње го ве уже по ро ди це од
стра не кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, а који је бан ка или слич -
на ин сти ту ци ја, не ства ра ју пре тњу не за вис нос ти уко ли ко се за јам
или га ран ци ја одоб ре у скла ду са уо би ча је ним про це ду ра ма, усло ви -
ма и за хте ви ма одоб ра ва ња. При ме ри так вих за јмо ва укљу чу ју за јмо -
ве га ран то ва не хи по те ком на кућу, банковна прекорачења, зајмове за 
набавку кола и кредитне картице.

291.115 Уко ли ко фир ма или члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру -
жа уве ра ва ње, или члан уже по ро ди це тог по је дин ца при ми за јам,
или има га ран ци ју за јма од кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, а
кли јент није бан ка или слич на ин сти ту ци ја, пре тња на ста ла по осно -
ву лич ног ин те ре са била би то ли ко зна чај на да ни как ва мера за шти -
те не би мог ла да све де ту пре тњу на при хват љив ниво, осим уко ли ко
је тај за јам или га ран ци ја ма те ри јал но без на ча јан и за (а) фир му, од -
но сно чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву којег се пружа уверавање
и члана његове уже породице, и за (б) клијента.

291.116 Слич но томе, уко ли ко фир ма или члан тима на ан га жо ва њу на осно -
ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, или ње гов бли зак срод ник одоб ре или
га ран ту ју за јам кли јен ту о ко јем се пру жа уве ра ва ње, пре тња на ста ла 
по осно ву лич ног ин те ре са била би то ли ко зна чај на да ни как ва мера
за шти те не би мог ла да све де ту пре тњу на при хват љив ниво, осим
уко ли ко је тај за јам или га ран ци ја ма те ри јал но без на ча јан и за (а)
фир му, од но сно чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пружа
уверавање и члана његове уже породице, и за (б) клијента.

291.117 Уко ли ко фир ма или члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру -
жа уве ра ва ње или ње гов бли зак срод ник има ју де по зи те или бро кер -
ски ра чун код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, а кли јент је бан -
ка, бро кер или слич на ин сти ту ци ја, то неће ство ри ти пре тњу
не за вис нос ти, ако се тај де по зит или рачун држе по уобичајеним
тржишним условима.
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Пословни односи 
291.118 Бли зак по слов ни од нос између фир ме или чла на тима на ан га жо ва -

њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње или чла на ње го ве уже по ро -
ди це као и кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње или ње го вог ру ко во -
дства, про и зи ла зи из ко мер ци јал ног од но са или за јед нич ког
фи нан сиј ског ин те ре са који може да ство ри пре тње по осно ву лич -
ног ин те ре са и застрашивања. Примери таквих односа обухватају:
• По се до ва ње ма те ри јал но зна чај ног фи нан сиј ског ин те ре са у за -

јед нич ком под ухва ту са кли јен том или са влас ни ком, који има
кон трол ни па кет, ди рек то ром, чла ном орга на или дру гим по је -
дин цем на ви шој ру ко во дећој функцији код тог клијента;

• Аранжмане на осно ву ко јих се јед на или више услу га или про из во -
да фир ме ком би ну ју са јед ном или више услу га или про из во да
кли јен та, као и рек ла ми ра ње так вих ком би на ци ја са позивом на
обе стране; и

• Аранжмане у вези са дис три бу ци јом или мар ке тин гом, по ко ји ма
фир ма дис три бу и ра или про мо ви ше про из во де или услу ге кли јен -
та, или кли јент дис три бу и ра или про мо ви ше производе или
услуге фирме.

Осим у слу ча је ви ма када је фи нан сиј ски ин те рес ма те ри јал но без на -
ча јан, а по слов ни од нос без на ча јан за фир му и кли јен та или ње го во
ру ко во дство, ство ре на пре тња би била то ли ко зна чај на да ни как ве
за штит не мере не би мог ле да је све ду на при хват љив ниво. Сто га,
осим уко ли ко фи нан сиј ски ин те рес није ма те ри јал но без на ча јан, и
по слов ни од нос без на ча јан, не тре ба ула зи ти у та кав по слов ни од -
нос, или такав однос треба редуковати до безначајног нивоа или
прекинути. 
У слу ча ју чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра -
ва ње, осим у слу ча је ви ма када је фи нан сиј ски ин те рес ма те ри јал но
без на ча јан и од нос без на ча јан за тог чла на, тај по је ди нац тре ба да
буде укло њен из тима на ан га жо ва њу на основу којег се пружа уве -
равање. 
Уко ли ко је по слов ни од нос између уже по ро ди це чла на чла на тима
на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње и кли јен та о ко -
јем се пру жа уве ра ва ње или ње го вог ру ко во дства, тре ба про це ни ти
све пре тње и при ме ни ти не опход не мере за шти те ради от кла ња ња
те претње или њеног свођења на прихватљив ниво. 

291.119 На бав ка робе и услу га од кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње од
стра не фир ме, или чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру -
жа уве ра ва ње, или чла но ва уже по ро ди це тог по је дин ца, на чел но
неће ство ри ти пре тњу не за вис нос ти, под усло вом да је та транс -
акција у окви ру уо би ча је ног по сло ва ња и на вољ ној осно ви.
Међутим, транс акције могу бити так ве при ро де или об и ма да ства ра -
ју пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са. Тре ба про це ни ти зна чај сва ке
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пре тње и по по тре би при ме ни ти за штит не мере за от кла ња ње тих
претњи или свођења на прихватљив ниво. Примери таквих
заштитних мера су:
• от кла ња ње те транс акције, или сма ње ње ње ног об и ма; или
• одстра ње ње ре ле ван тног по је дин ца из тима на ан га жо ва њу на

осно ву ко јег се пру жа уверавање.

Породични и лични односи
291.120 По ро дич ни и лич ни од но си између чла на тима на ан га жо ва њу на

осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње и ди рек то ра, чла на орга на или не -
ких лица за пос ле них код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, у за -
вис нос ти од њи хо ве уло ге, могу ство ри ти пре тње по осно ву лич ног
ин те ре са, при снос ти или за стра ши ва ња. Пос то ја ње и зна чај за ви си
од низа фак то ра, укљу чу јући по је ди нач не одго вор нос ти у вези са ти -
мом на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, улогу члана
породице или другог појединца према клијенту и блискост односа. 

291.121 Када је члан уже по ро ди це чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег
се пру жа уве ра ва ње:
(а) ди рек тор или члан орга на код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва -

ње; или
(б) служ бе ник који се на ла зи на по ло жа ју који му омо гућава да врши

зна ча јан ути цај на ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га жо ва -
ња на осно ву ко јег се пружа уверавање, 

или ако је био на так вом по ло жа ју то ком било ког пе ри о да по кри ве -
ног тим ин фор ма ци ја ма, пре тње не за вис нос ти се могу свес ти на при -
хват љив ниво ис кљу чи во одстра ње њем тог по је дин ца из тима на ан -
га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње. Блис кост од но са је
так ва да ни как ва дру га мера за шти те не би мог ла да све де пре тњу не -
за вис нос ти на при хват љив ниво. Сход но томе, ни је дан по је ди нац
који има та кав од нос не тре ба да буде члан тима на ангажовању на
основу којег се пружа уверавање. 

291.122 Прет ње не за вис нос ти на ста ју када је члан уже по ро ди це чла на тима
на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње за пос лен на по ло -
жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на ин фор ма ци је о пред мет -
ном пи та њу ан га жо ва ња. Зна чај тих претњи ће зависити од фактора
као што су:
• по ло жај чла на уже по ро ди це; и
• уло га тог про фе си о нал ног лица у тиму на ан га жо ва њу на осно ву

ко јег се пру жа уверавање.
Зна чај тих пре тњи тре ба про це ни ти, и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње те пре тње или свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштита обухватају:
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• одстра ње ње тог по је дин ца из тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег
се пру жа уверавање;

• струк ту ри ра ње одго вор нос ти тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег 
се пру жа уве ра ва ње, тако да се то про фе си о нал но лице не бави ма -
те ри јом која је у де лок ру гу одго вор нос ти члана његове уже
породице.

291.123 Прет ње не за вис нос ти могу да на ста ну када је блис ки срод ник чла на
тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уверавање: 
• ди рек тор или члан орга на код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва -

ње; или
• за пос ле ни на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на ин -

фор ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња на осно ву ко јег се
пружа уверавање. 

Зна чај пре тњи за ви си од сле дећих фак то ра:
• При ро де од но са између чла на тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег

се пру жа уве ра ва ње и чла на ње го ве уже породице;
• По ло жа ја блис ког срод ни ка; и
• Уло ге про фе си о нал них лица у тиму на ан га жо ва њу на осно ву ко јег

се пру жа уверавање.
Зна чај пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за -
шти те за от кла ња ње пре тњи, од но сно њи хо во свођење на при хват -
љив ниво. При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• одстра ње ње тог по је дин ца из тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег

се пру жа уве ра ва ње; или
• струк ту ри ра ње одго вор нос ти тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег 

се пру жа уве ра ва ње, тако да се то про фе си о нал но лице не бави ма -
те ри јом која је у де лок ру гу одго вор нос ти његовог  блиског
сродника.

291.124 Прет ње не за вис нос ти на ста ју када члан тима на ан га жо ва њу на
осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње има блис ку везу, са осо бом која није
члан ње го ве уже по ро ди це или блис ки срод ник, али која је ди рек тор
или члан орга на или за пос ле ни, на по ло жа ју који му омо гућава зна -
ча јан ути цај на ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња.
Члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње који
има та кав од нос тре ба да об а ви кон сул та ци је у скла ду са по ли ти ком
и процедурама фирме. Значај тих претњи ће зависити од фактора као 
што су:
• при ро да од но са између тог по је дин ца и чла на тима на ан га жо ва њу 

на осно ву ко јег се пру жа уверавање;
• по ло жај по је дин ца у орга ни за ци ји кли јен та; и
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• уло га тог про фе си о нал ног лица у тиму на ан га жо ва њу на осно ву
ко јег се пру жа уверавање.

Зна чај тих пре тњи тре ба про це ни ти, при ме ни ти не опход не мере за -
шти те за от кла ња ње те пре тње или њено свођење на при хват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• одстра ње ње тог про фе си о нал ног лица из тима на ан га жо ва њу на

осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње; или
• струк ту ри ра ње одго вор нос ти тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег 

се пру жа уве ра ва ње, тако да се то про фе си о нал но лице не бави ма -
те ри јом која је у де лок ру гу одго вор нос ти лица са којим постоји
близак однос.

291.125 Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са, при снос ти или за стра ши ва ња
могу да на ста ну у слу ча ју лич ног или по ро дич ног од но са између (а)
пар тне ра или за пос ле ног у фир ми који није члан тима на ан га жо ва -
њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, и (б) ди рек то ра или чла на
орга на, кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње или за пос ле ног на по ло -
жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на ин фор ма ци је о пред мет -
ном пи та њу ан га жо ва ња. Пар тне ри и за пос ле ни у фир ми који су свес -
ни так вих од но са тре ба да об а ве кон сул та ци је у скла ду са по ли ти ком
и процедурама фирме. Постојање и значај свих претњи зависи од
следећих фактора:
• При ро де од но са између пар тне ра или за пос ле ног у фир ми и ди -

рек то ра или чла на орга на или за пос ле ног код клијента;
• Инте рак ци је пар тне ра или за пос ле ног у фир ми са ти мом на ан га -

жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уверавање; 
• По ло жа ја пар тне ра или за пос ле ног у фир ми; и
• По ло жа ја тог по је дин ца код кли јен та.
Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти, при ме ни ти не опход не мере за -
шти те за от кла ња ње те пре тње и свођење на при хват љив ниво. При -
ме ри так вих мера заштите обухватају:
• Струк ту ри ра ње одго вор нос ти пар тне ра или за пос ле ног ради сма -

ње ња по тен ци јал ног ути ца ја на ан га жо ва ње на осно ву ко јег се
пружа уверавање; или

• Ангажовање про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да ре ле ван -
тног об ав ље ног по сла на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пружа
уверавање.

Запошљавање код клијента о којем се пружа уверавање
291.126 Прет ње по осно ву при снос ти или за стра ши ва ња могу на ста ти ако је

ди рек тор, члан орга на код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, или
за пос ле ни на по ло жа ју који му омо гућава зна ча јан ути цај на ин фор -

ОДЕЉАК 291 120

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ



ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа
уве ра ва ње, био члан тима на ангажовању или партнер фирме.

290.127 Уко ли ко се бив ши члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа
уве ра ва ње за пос лио код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње на так -
вој по зи ци ји, по сто ја ње и зна чај пре тњи по осно ву при снос ти или за -
стра ши ва ња зависиће од следећих фактора:
• по ло жа ја који то лице за узи ма код кли јен та;
• уло ге тог лица у тиму на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве -

ра ва ње;
• ду жи не вре мен ског пе ри о да од тре нут ка када је то лице било члан

тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, од но сно
партнер фирме; и

• ра ни јег по ло жа ја које је то лице има ло у тиму на ан га жо ва њу на
осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, или у фир ми, на при мер, да ли је
тај по је ди нац био одго во ран за одржа ва ње ре дов ног кон так та са
ру ко во дством кли јен та или лицима овлашћеним за управљање. 

У сва ком од на ве де них слу ча је ва, лице не тре ба да на ста ви да учес -
тву је у по слов ним и про фе си о нал ним ак тив нос ти ма фирме. 
Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти и, при ме ни ти не опход не мере
за шти те за от кла ња ње тих пре тњи и свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштите укључују:
• пред узи ма ње по сту па ка да ре ле ван тно лице нема пра во на бе не -

фи ци је и ис пла те од стра не фир ме, сем кад се оне врше у скла ду са
фик сним, унап ред утврђеним аранжманима;

• пред узи ма ње по сту па ка да било који из нос који се ду гу је том лицу
није од ма те ри јал ног зна ча ја за фирму;

• из ме ну пла на ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње;
• одређива ње по је ди на ца за тим на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се

пру жа уве ра ва ње, који има ју до вољ но ис кус тва у од но су на лице
које се за пос ли ло код клијента; или

• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође, ради пре гле да рада
који је об а вио бив ши члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се
пружа уверавање.

291. 128 Уко ли ко се бив ши пар тнер фир ме пре тход но за пос лио код ен ти те та
на так вом по ло жа ју, а тај ен ти тет за тим по ста не кли јент ан га жо ва ња 
на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње те фир ме, зна чај свих пре тњи
које угро жа ва ју не за вис ност тре ба да се про це ни и при ме не не опход -
не мере за шти те за от кла ња ње тих претњи или њихово свођење на
прихватљив ниво. 

291.129 Прет ња по осно ву лич ног ин те ре са на ста је када члан тима на ан га -
жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, учес тву је у так вом ан га -
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жо ва њу, зна јући да ће се, или да се може за пос ли ти код кли јен та о ко -
јем се пру жа уве ра ва ње у неко будуће вре ме. По ли ти ка и про це ду ре
фир ме тре ба да за хте ва ју од чла но ва тима на ан га жо ва њу на осно ву
ко јег се пру жа уве ра ва ње да об а вес те фир му о пре го во ри ма у ве зи са
за пош ља ва њем код кли јен та. По до би ја њу так вог об а веш те ња, тре ба 
про це ни ти пре тњу и по по тре би при ме ни ти мере за шти те за
отклањање претњи или свођење на прихватљив ниво. Примери
таквих мера заштите обухватају:
• одстра њи ва ња тог по је дин ца из тима на ан га жо ва њу на осно ву ко -

јег се пру жа уве ра ва ње; или
• пре глед зна чај них про суђива ња које је тај по је динц из вршио док

је био у тиму.

Донедавни рад код клијента о којем се пружа уверавање
291.130 Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са, са мо кон тро ле и при снос ти могу

на ста ти ако је члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве -
ра ва ње до не дав но ра дио као ди рек тор, члан орга на или за пос ле ни
код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње. Ово ће на ро чи то бити слу -
чај ако, на при мер, члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа
уве ра ва ње тре ба да про це ни еле мен те ин фор ма ци ја о пред мет ном
пи та њу које је лич но при пре мао док је био запослен код клијента о
којем се пружа уверавање.

291.131 Уко ли ко је то ком пе ри о да об ухваћеног из веш та јем о уве ра ва њу, члан 
тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње ра дио као
ру ко во ди лац или ди рек тор кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, или 
је био за пос лен на по ло жа ју који му је омо гућавао зна ча јан ути цај на
ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу, на ста ла пре тња би била то ли ко
зна чај на да ни как ве мере за шти те не би мог ле да је све ду на при хват -
љив ниво. Сход но томе, так во лице не тре ба ук љу чивати у тим на
ангажовању на основу којег се пружа уверавање.

291.132 Уко ли ко је пре пе ри о да об ухваћеног из веш та јем о уве ра ва њу, члан
ти ма на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње ра дио као
члан орга на или ди рек тор кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, или
је био за пос лен на по ло жа ју који му је омо гућавао зна ча јан ути цај на
ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња, то може да ство ри
пре тње по осно ву лич ног ин те ре са, са мо кон тро ле и при снос ти. На
при мер, пре тње би на ста ле ако одлу ка коју је до нео, или по сао који је
об а вио тај по је ди нац у пе ри о ду док је био за пос лен код кли јен та, тре -
ба да буду про це ње ни у текућем пе ри о ду као део ан га жо ва ња на
осно ву којег се пружа уверавање. Постојање и значај тих претњи ће
зависити од фактора као што су:
• по ло жај који је тај по је ди нац имао код кли јен та;
• ду жи на пе ри о да од тре нут ка када је тај по је ди нац на пус тио кли -

јен та; и
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• уло га коју тај по је ди нац има у тиму на ан га жо ва њу на осно ву ко јег
се пру жа уве ра ва ње.

Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и при ме ни ти не опход не мере за -
шти те ради њи хо вог свођења на при хват љив ниво. При мер так ве
мере за шти те је об ав ља ње пре гле да по сла који је тај по је ди нац об а -
вио као члан тима на ан га жо ва њу на основу којег се пружа
уверавање. 

Ангажовање у својству директора или члана органа код
клијента о којем се пружа уверавање

291.133 Уко ли ко је пар тнер или за пос ле ни фир ме ан га жо ван као ди рек тор
или члан орга на код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, на ста ле
пре тње по осно ву са мо кон тро ле и лич ног ин те ре са би биле то ли ко
зна чај не да ни јед на мера за шти те не би мог ла да их све де на при хват -
љив ниво. Сход но томе, ни пар тнер, ни за пос ле ни не тре ба да раде у
сво јству ди рек то ра или члана органа код клијента о коме се пружа
уверавање.

291.134 По ло жај сек ре та ра ком па ни је има у раз ли чи тим за ко но да встви ма
раз ли чи те им пли ка ци је. Њего ве об а ве зе могу ва ри ра ти од ад ми нис -
тра тив них об а ве за, као што је ру ко вођење особ љем и вођење еви -
ден ци је и ре гис та ра ком па ни је, до раз ли чи тих об а ве за као што је об -
ез беђива ње да се ком па ни ја при држа ва про пи са или пру жа ње са ве та 
у вези са пи та њи ма кор по ра тив ног управ ља ња. Начелно, тај по ложај
имплицира блиску повезаност са ентитетом.

291.135 Уко ли ко је пар тнер или лице за пос ле но у фир ми, ан га жо ван као сек -
ре тар код кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, на ста ле пре тње по
осно ву са мо кон тро ле и за сту па ња би на чел но биле то ли ко зна чај не,
да ни јед на мера за шти те не би мог ла да их све де на при хват љив
ниво. Без об зи ра на па раг раф 291.135, када је так ва прак са доз во ље -
на ло кал ним за кон ским про пи си ма, про фе си о нал ним пра ви ли ма
или прак сом, об а ве зе и пре узе те функ ци је тре ба огра ни чи ти на
функ ци је које су ру тин ске и фор мал но–ад ми нис тра тив не при ро де,
као што су из ра да за пис ни ка и вођење ра чу на о за ко ном про пи са ним
из веш та ји ма. У так вим окол нос ти ма тре ба про це ни ти зна чај свих
прет њи и по потреби применити заштитне мере за отклањање тих
претњи или њихово свођење на прихватљив ниво.

291.136 Ру тин ске ад ми нис тра тив не услу ге за под ршку функ ци ји сек ре та ра
ком па ни је, или са ве то дав ни по сло ви у вези ад ми нис тра тив них пи -
та ња у над леж нос ти сек ре та ра ком па ни је, се на чел но не смат ра ју на -
ру ша ва њем не за вис нос ти, под усло вом да руководство клијента
доноси све релевантне одлуке.
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Дугогодишња сарадња вишег особља са клијентом о којем се 
пружа уверавање
291.137 Учес тво ва ње ис тог ви шег особ ља у ан га жо ва њу на осно ву ко јег се

пру жа уве ра ва ње, у ду жем вре мен ском пе ри о ду може да ство ри пре -
тњу по осно ву при снос ти. Зна чај пре тње ће за ви си ти од фактора као
што су:
• ду жи на вре ме на то ком ко јег је лице било члан тима на ан га жо ва -

њу на осно ву ко јег се пру жа уверавање;
• Уло га лица у тиму на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра -

ва ње;
• струк ту ра фир ме; 
• при ро да ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње;
• да ли се ру ко во дећи тим кли јен та про ме нио; и
• да ли се про ме ни ла при ро да, од но сно сло же ност ин фор ма ци ја о

пред мет ном питању.
Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за ш -
ти те за њи хо во от кла ња ње или свођење на при хват љив ниво. При ме -
ри так вих мера заштите укључују:
• ро ти ра ње ви шег ру ко во дећег особ ља у тиму на ан га жо ва њу на

осно ву ко јег се пру жа уверавање;
• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође, који није био члан тима

при ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, ради пре гле -
да рада који је об а ви ло више особље; или

• ре дов не не за вис не ин тер не или ек стер не кон тро ле ква ли те та
ангажовања.

Пружање других услуга клијентима о којима се пружа
уверавање
291.138 Фир ме су тра ди ци о нал но пру жа ле сво јим кли јен ти ма о ко ји ма се

пру жа уве ра ва ње низ дру гих услу га на осно ву ко јих се не пру жа уве -
ра ва ње, а које су у скла ду са њи хо вим ис кус твом и струч ношћу. Пру -
жа ње услу га на осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње може, међутим,
да ство ри пре тње не за вис нос ти за фир му, или за чла но ве тима који
ради на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње. Нас та ле
пре тње су на јчешће претње по основу самоконтроле, личног
интереса и заступништва.

291.139 Када спе ци фич на смер ни ца о не кој одређеној услу зи која није услу га
уве ра ва ња није дата у овом одељ ку, при про це ни одређених окол нос -
ти тре ба при ме ни ти кон цеп ту ал ни оквир. 
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291.140 Пре него што фир ма при хва ти ан га жо ва ње да, кли јен ту о ко јем се
пру жа уве ра ва ње, пру жи дру ге услу ге на осно ву ко јих се не пру жа
уве ра ва ње, тре ба утврди ти да ли би пру жа ње так ве услу ге ство ри ло
пре тњу не за вис нос ти. При про це ни пре тње на ста ле одређеном услу -
гом која није услу га уве ра ва ња, тре ба раз мот ри ти сва ку пре тњу за
коју тим који ради на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва -
ње има раз ло га да ве ру је да на ста је пру жа њем дру гих услу га које
нису услу ге уве ра ва ња. Уко ли ко на ста не пре тња коју је не мо гуће
свес ти на при хват љив ниво применом заштитних мера, не треба
пружити ту услугу (која није услуга уверавања).

Обавезе руководства

291.141 Одго вор нос ти ру ко во дства под ра зу ме ва ју кон тро лу, вођење и усме -
ра ва ње ен ти те та, укљу чу јући до но ше ње одлу ка у вези са на бав ком,
им пле мен та ци јом и кон тро лом људ ских, фи нан сиј ских, тех но лош -
ких, фи зичких и нематеријалних ресурса. 

291.142 Одређива ње, да ли је нека ак тив ност об а ве за ру ко во дства за ви си од
окол нос ти у вези са ко ји ма се за хте ва при ме на про суђива ња. При ме ри 
ак тив нос ти које се смат ра ју об а ве за ма ру ко во дства, под ра зу ме ва ју:
• Утврђива ње по ли ти ке и стра теш ког прав ца;
• Ангажовање и от пуш та ње за пос ле них.
• Ру ко вођење и пре узи ма ње одго вор нос ти за по ступ ке за пос ле них у 

од но су на рад за пос ле них за тај ентитет;
• Одоб ра ва ње транс акција; 
• Кон тро ла и управ ља ње бан ков ним ра чу ни ма или ин вес ти ци ја ма.
• Одлу ка које пре по ру ке фир ме или трећих стра на тре ба им пле мен -

ти ра ти; 
• Извеш та ва ње, у име ру ко во дства, лица овлашћених за управ ља ње.
• Пре у зи ма ње одго вор нос ти за сас тав ља ње и об јек тив но пре зен то -

ва ње фи нан сиј ских из веш та ја у скла ду са при мен љи вим окви ром
фи нан сиј ског извештавања; и

• Пре у зи ма ње одго вор нос ти за осмиш ља ва ње, им пле мен ти ра ње и
одржа ва ње ин тер не контроле.

291.143 При ли ком пру жа ња услу га кли јен ту на осно ву ко јих се пру жа уве ра -
ва ње, фир ма не сме да пре узме об а ве зу ру ко во дства у име кли јен та о
ко јем се пру жа уве ра ва ње. Ако би фир ма пре узе ла об а ве зу ру ко во -
дства у име кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње, тако на ста ла пре -
тња била би то ли ко зна чај на да ни как ве мере за шти те не би мог ле да
је све ду на при хват љив ниво. Сход но томе, при пру жа њу услу га уве -
ра ва ња кли јен ту о ко јем се пру жа уве ра ва ње, фир ма не тре ба да пре -
узи ма об а ве зе ру ко во дства као део услу ге на осно ву које се пру жа
уве ра ва ње. Уко ли ко фир ма пре узме об а ве зу ру ко во дства као део
било ко јих дру гих услу га пру же них кли јен ту о ко јем се пру жа уве ра -
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ва ње, те об а ве зе не тре ба да буду по ве за не са пред мет ним питањем
или информацијама о пред мет ном питању ангажовања на основу
којег се пружа уверавање, а које обавља фирма. 

291.144 При ли ком пру жа ња услу га које су у вези са пред мет ним пи та њем
или ин фор ма ци ја ма о пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња на осно ву ко -
јег се пру жа уве ра ва ње, фир ма тре ба да буде за до вољ на чи ње ни цом
да ру ко во дство кли јен та до но си све зна чај не су до ве у у вези са пред -
мет ним пи та њем или ин фор ма ци ја ма о пред мет ном пи та њу ан га жо -
ва ња на осно ву ко јег се пру жа уверавање. То укључује уверавање да
је руководство клијента: 
• Одре ди ло лице које по се ду је одго ва ра јућу веш ти ну, зна ње и ис кус -

тво да буде одго вор но у сва ком тре нут ку за одлу ке кли јен та и за
над зор услу га. Так во лице, а по жељ но је да је део на јви шег ру ко во -
дства, тре ба да раз уме ци ље ве, при ро ду и ре зул та те услу га и одго -
вор нос ти кли јен та, од но сно фир ме. Међутим од тог лица се не тра -
жи да по се ду је струч ност за извођење или по но во извођење услу ге;

• Врши над зор услу га и про це њу је адек ват ност ре зул та та услу га из -
ве де них за ци ље ве кли јен та;

• Прих ва та одго вор ност за по ступ ке које тре ба пред узе ти на осно ву
ре зул та та пру же не услу ге.

Остала разматрања

291.145 Прет ње не за вис нос ти могу на ста ти када фир ма пру жа услу гу (која
није услу га уве ра ва ња) у вези са ин фор ма ци јом о пред мет ном пи та -
њу ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње. У так вим слу ча -
је ви ма, тре ба из врши ти про це ну зна ча ја по ве за нос ти фир ме са ин -
фор ма ци јом о пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња и утврди ти да ли
пре тње по осно ву са мо кон тро ле које нису на при хват љи вом нивоу
могу да се сведу на прихватљив ниво применом заштитних мера.

291.146 Прет ња по осно ву са мо кон тро ле може на ста ти ако фир ма учес тву је у 
при пре ми ин фор ма ци ја о пред мет ном пи та њу које се кас ни је ко рис -
те као ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња на осно ву ко -
јег се пру жа уве ра ва ње. На при мер, пре тња по осно ву са мо кон тро ле
би на ста ла у слу ча ју да је фир ма раз ви ла и при пре ми ла фи нан сиј ске
ин фор ма ци је и на кнад но пру жи ла уве ра ва ње о тим ин фор ма ци ја ма.
Сто га, фир ма тре ба да про це ни зна чај сва ке пре тње по осно ву са мо -
кон тро ле која је про и заш ла из пру жа ња так вих услу га и да по
потреби примени мере заштите за отклањање или свођење те
претње на прихватљив ниво.

291.147 Када фир ма врши про це ну вред нос ти која чини део ин фор ма ци ја о
пред мет ном пи та њу ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва -
ње, фир ма тре ба да про це ни зна чај пре тњи по осно ву са мо кон тро ле
и по по тре би при ме ни мере за шти те за от кла ња ње тих пре тњи или
њихово свођење на прихватљив ниво. 
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Накнаде 

Накнаде–релативан износ

291.148 Када уку пан из нос на кна де, оства рен од кли јен та о ко јем се пру жа
уве ра ва ње, пред став ља ве ли ки део укуп но оства ре них на кна да фир -
ме која из ра жа ва за кљу чак, за вис ност од тог кли јен та и за бри ну тост
око могућнос ти гу бит ка тог кли јен та може ство ри ти пре тњу по
осно ву са мо кон тро ле и за стра ши ва ња. Зна чај дате претње ће
зависити од фактора као што су:
• по слов на струк ту ра фир ме;
• да ли је фир ма доб ро ухо да на или но во осно ва на; и
• зна чај кли јен та за фир му у ква ли та тив ном и/или кван ти та тив -

ном смислу.
Зна чај дате пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње те пре тње и свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштите обухватају:
• сма ње ње за вис нос ти од кли јен та;
• ек стер ну кон тро лу ква ли те та; или
• кон сул то ва ње треће стра не, као што је про фе си о нал но ре гу ла тор -

но тело, или дру ги про фе си о нал ни ра чу но вођа о кључ ним про -
суђива њи ма које је до нео тим на ан га жо ва њу на осно ву којег се
пружа уверавање.

291.149 Прет ња на осно ву лич ног ин те ре са или за стра ши ва ња, такође, може
да на ста не када оства ре на на кна да од кли јен та о ко јем се пру жа уве -
ра ва ње пред став ља ве ли ки део укуп ног при хо да по је ди ног пар тне -
ра. Зна чај те пре тње тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те за от кла ња ње те пре тње или њено свођење на при хват љив
ниво. При мер так ве мере за шти те је ан га жо ва ње до дат ног про фе си -
о нал ног ра чу но вође који није био члан тима на ан га жо ва њу на осно -
ву ко јег се пру жа уверавање, ради прегледа обављеног рада и
пружања потребних консултација.

Накнаде – ненаплаћене о року доспећа

291.150 Прет ња по осно ву лич ног ин те ре са може да на ста не ако по т ра жи ва -
ње од кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва ње оста не не нап лаћено дуже
вре ме, на ро чи то ако ње гов зна ча јан део није на плаћен пре из да ва ња
из веш та ја о уве ра ва њу који се од но си на на ред ну го ди ну. На чел но,
оче ку је се да фир ма за хте ва на пла ту на кна де пре из да ва ња из веш та -
ја. Уко ли ко на кна да није на плаћена на кон из да ва ња из веш та ја, тре -
ба про це ни ти по сто ја ње и зна чај пре тње и по по тре би при ме ни ти за -
штит не мере за от кла ња ње те пре тње или свођење на при хват љив
ниво. При мер так ве за штит не мере је ан га жо ва ње до дат ног про фе -
си о нал ног ра чу но вође, који није учес тво вао у ан га жо ва њу на осно ву
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ко јег се пру жа уве ра ва ње, ради пре гле да об ав ље ног рада и пру жа ња
по треб них кон сул та ци ја. Фир ма тре ба да утврди да ли се не нап -
лаћена на кна да може смат ра ти ек ви ва лен том зајма клијенту и да ли
је, због значаја доспеле ненаплаћене накнаде, прихватљиво да
фирма буде поново именована или да настави са ангажовањем.

Условљене накнаде

291.151 Услов ље не на кна де су на кна де које су об ра чу на те на унап ред
утврђеној осно ви, по ве за ној са ис хо дом транс акције или ре зул та том
ус лу га које је пру жи ла фир ма. За сврхе овог одељ ка, на кна де се не
смат ра ју услов ље ним ако их је утврдио суд или други јавни орган.

291.152 Услов ље на на кна да коју фир ма фак ту ри ше ди рек тно или ин ди рек -
тно, на при мер, пре ко по сред ни ка, у вези са ан га жо ва њем на осно ву
ко јег се пру жа уве ра ва ње, ства ра пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са,
која је то ли ко зна чај на, да ни как ва мера за шти те не би мог ла да је
све де на при хват љив ниво. Сход но томе, фир ма не треба да уговара
такав аранжман о накнади.

291.153 Услов ље не на кна де, које фир ма фак ту ри ше кли јен ту о ко јем се пру -
жа уве ра ва ње ди рек тно или ин ди рек тно, на при мер, пре ко по сред -
ни ка за услу ге на осно ву ко јих се не пру жа уве ра ва ње, могу такође да
ство ре пре тњу по осно ву лич ног ин те ре са. Уко ли ко ис ход услу ге на
осно ву које се не пру жа уве ра ва ње, а са мим тим и из нос на кна де за -
ви си од будућег или текућег про суђива ња ве за ног за пи та ње које је
од ма те ри јал ног зна ча ја за ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу ан га -
жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, ни јед на мера за шти те
не би мог ла да сведе претњу на прихватљив ниво. Сходно томе, такве
аранжмане не треба прихватати.

291.154 За дру ге ти по ве аран жма на са услов ље ном на кна дом које од кли јен -
та о ко јем се пру жа уве ра ва ње на плаћује фир ма за услу ге на осно ву
ко јих се не пру жа уве ра ва ње, по сто ја ње и зна чај пре тњи ће за ви си ти
од фактора као што су:
• обим могућих из но са на кна де;
• да ли одго ва ра јуће над леж но тело утврђује ис ход пи та ња на осно -

ву ко јег се одређује услов ље на накнада;
• при ро да услу ге; и
• ефек ти које догађај или транс акција има ју на ин фор ма ци је о пред -

мет ном питању.
Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за ш -
ти те за от кла ња ње тих пре тњи или свођење на при хват љив ниво.
При ме ри так вих мера заштите укључују:
• ан га жо ва ње про фе си о нал ног ра чу но вође ради пре гле да об ав ље -

ног по сла ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње и пру -
жа ња потребних консултација; или
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• ан га жо ва ње про фе си о на ла ца који нису чла но ви тима на ан га жо -
ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње за об ав ља ње услу га на
осно ву ко јих се не пружа уверавање.

Поклони и гостопримство

291.155 Прих ва та ње по кло на или гос топ ри мства од кли јен та о ко јем се пру -
жа уве ра ва ње може да усло ви пре тње по осно ву лич ног ин те ре са и
блис кос ти. Ако фир ма или члан тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег
се пру жа уве ра ва ње при хва та по кло не или гос топ ри мство, осим
када је њи хо ва вред ност не знат на и без на чај на, на ста ле пре тње биле
би то ли ко зна чај не да ни как ва за штит на мера не би мог ла да их све -
де на при хват љив ниво. Сход но томе, фир ма или члан тима на ан га -
жо ва њу на осно ву ко јег се пружа уверавање не треба да прихватају
такве поклоне или гостопримство.

Постојећи судски спорови или претње судским спором

291.156 Када дође до суд ског спо ра, или када по сто ји ве ро ват ноћа да ће доћи
до суд ског спо ра између фир ме или чла на тима на ан га жо ва њу на
осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње и кли јен та о ко јем се пру жа уве ра ва -
ње, на ста ју пре тње по осно ву лич ног ин те ре са и за стра ши ва ња.
Однос између ру ко во дства кли јен та и чла но ва тима на ан га жо ва њу
на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње мора одли ко ва ти по тпу на ис кре -
ност и об е ло да њи ва ње свих ас пе ка та кли јен то вог по сло ва ња. Када
су фир ма и ру ко во дство кли јен та суп рот став ље не стра не у по сто -
јећем суд ском спо ру, од но сно уко ли ко по сто ји пре тња суд ским спо -
ром, што ути че на спрем ност ру ко во дства за по тпу но об е ло да њи ва -
ње, на ста ју претње по основу личног интереса и застрашивања.
Значај насталих претњи ће зависити од фактора као што су:
• ма те ри јал ни зна чај суд ског спо ра; и
• да ли се суд ски спор од но си на пре тход но ан га жо ва ње на осно ву

ко јег се пру жа уверавање?
Зна чај пре тњи тре ба про це ни ти и, по по тре би при ме ни ти мере за -
шти те за от кла ња ње те пре тње или њено свођење на при хват љив
ниво. При ме ри так вих мера заштите укључују: 
• одстра њи ва ње из тима, чла на који ради на ан га жо ва њу на осно ву

ко јег се пру жа уве ра ва ње, ако је укљу чен у суд ски спор; или
• орга ни зо ва ње про фе си о нал ног пре гле да об ав ље ног посла. 
Ако так ве мере за шти те не све ду пре тње на при хват љив ниво, је ди на
одго ва ра јућа мера је по вла че ње из ан га жо ва ња, или не прих ва та ње
ан га жо ва ња на осно ву ко јег се пружа уверавање.
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Тумачење 2005–01 (ревидирано јула 2009. године у циљу
усклађивања са променама које су резултат пројекта IESBA
за боље разумевање Кодекса)

Примена одељка 291 на ангажовања на основу којих се пружа уверавање, а
која нису ангажовања ревизије финансијских извештаја

Ово ту ма че ње пру жа смер ни цу за при ме ну за хте ва не за вис нос ти сад ржа них у
Одељ ку 291 за ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, а која нису ан -
га жо ва ња ре ви зи је финансијских извештаја.
Ту ма че ње се фо ку си ра на пи та ња при ме не која су ка рак те рис тич на за ан га жо -
ва ња на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, а која нису ан га жо ва ња ре ви зи је фи -
нан сиј ских из веш та ја. Пос то је и дру га пи та ња по ме ну та у Одељ ку 291 која су
ре ле ван тна при раз мат ра њу за хте ва не за вис нос ти за сва ан га жо ва ња на осно -
ву ко јих се пру жа уве ра ва ње. На при мер, у па раг ра фу 291.3 на во ди се да тре ба
из врши ти про це ну сва ке пре тње за коју фир ма има раз ло га да ве ру је да је на -
ста ла услед ин те ре са и од но са фир ме у мре жи. У ис том па раг ра фу се такође на -
во ди да, када тим на ан га жо ва њу има раз ло га да ве ру је да је по ве за ни ен ти тет
јед ног так вог кли јен та ре ле ван тан за про це ну не за вис нос ти фир ме у од но су
на кли јен та, тим на ан га жо ва њу тре ба да укљу чи тај по ве за ни ентитет у
процену претњи независности и по потреби примени мере заштите. У овом
тумачењу се ова питања не обрађују на посебан начин.
Као што је об јаш ње но у Међуна род ном окви ру за ан га жо ва ња на осно ву ко јих
се пру жа уве ра ва ње, об јав ље ном од стра не Одбо ра за Међуна род не стан дар де
ре ви зи је и уве ра ва ња, у ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, про -
фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си из ра жа ва за кљу чак ради повећања
сте пе на по ве ре ња циљ них ко рис ни ка, који нису одго вор на стра на, о ре зул та -
ти ма вредновања или мерења предметног питања према критеријумима.
Ангажовања на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње на осно ву тврдњи

У ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње на осно ву тврдњи, вред но -
ва ње или одме ра ва ње пред мет ног пи та ња врши одго вор на стра на, а ин фор -
ма ци ја о пред мет ном пи та њу је дата у фор ми тврдње одго вор не стра не и
доступна је циљним корисницима.
У ан га жо ва њу за сно ва ном на тврдњи не за вис ност се за хте ва од одго вор не
стра не, која је одго вор на за ин фор ма ци ју о пред мет ном пи та њу, а може бити
одго вор на и за предметно питање.
У ан га жо ва њи ма за сно ва ним на тврдњи где је одго вор на стра на одго вор на за
ин фор ма ци ју о пред мет ном пи та њу али не и за пред мет но пи та ње, не за вис -
ност се за хте ва од одго вор не стра не. По ред тога, тре ба про це ни ти пре тње за
које фир ма има раз ло га да ве ру је да су на ста ле због ин те ре са и од но са између
не ког чла на тима на ан га жо ва њу, фир ме, фирме у мрежи и стране одговорне за 
предметно питање.
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Ангажовања на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње ди рек тним из веш та ва њем

У ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње ди рек тним из веш та ва -
њем, про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си ди рек тно врши вред но ва ње
или одме ра ва ње пред мет ног пи та ња, или при бав ља из ја ву одго вор не стра не
која је из врши ла вред но ва ње или ме ре ње, а које није дос туп но циљ ним ко рис -
ни ци ма. Инфор ма ци ја о пред мет ном пи та њу се у оквиру извештаја о уве ра ва -
њу предочава циљним корисницима.
У ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње ди рек тним из веш та ва -
њем не за вис ност се за хте ва од одго вор не стра не, која је одго вор на за пред -
метно питање.
Стра не са ви шес тру ком одго вор ношћу

У ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, било да су за сно ва на на
тврдњи или ди рек тном из веш та ва њу, може бити више одго вор них стра на. На
при мер, од јав ног ра чу но вође у јав ној прак си може се тра жи ти да пру жи уве ра -
ва ње у вези ста тис ти ке ме сеч ног про ме та више не за вис них но вин ских из да -
ња. Овај за да так може бити ан га жо ва ње за сно ва но на тврдњи при чему сва ка
из да вач ка кућа мери про мет и ста тис тич ке под ат ке пре зен ту је као тврдњу
дос туп ну циљ ним ко рис ни ци ма. За раз ли ку од тога, овај за да так може бити
ан га жо ва ње са ди рек тним из веш та ва њем, при чему нема никакве тврдње, а
издавачке куће могу али не морају дати изјаву о подацима у писаној форми.
У овак вим ан га жо ва њи ма, при ли ком одлу чи ва ња да ли је не опход но при ме ни -
ти одред бе Одељ ка 291 за сва ку одго вор ну стра ну, фир ма може узе ти у об зир и
то да ли би ин те рес или од нос између фир ме, или чла на тима на ан га жо ва њу
на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, и јед не од одго вор них стра на узро ко вао
на ста нак пре тње које узро ку ју не пош то ва ње не за вис нос ти, која није очиг лед -
но без на чај на у контексту информације о предметном питању. У обзир се
узима:
(а) ма те ри јал на зна чај ност ин фор ма ци је о пред мет ном пи та њу (или пред -

мет ног пи та ња) за коју је одређена одго вор на стра на одговорна; и
(б) сте пен јав ног ин те ре са по ве зан са тим ан га жо ва њем.
Ако фир ма утврди да је пре тња која узро ку је не пош то ва ње не за вис нос ти на -
ста ла услед так вог ин те ре са или од но са са јед ном одређеном одго вор ном
стра ном не знат на и без на чај на, при ме на свих одред би овог одељ ка, на ту
одређену одго вор ну страну не мора бити обавезна.
Пример

Сле дећи при мер на ве ден је ради при ка за при ме не Одељ ка 291. Прет пос тав ља
се да кли јент није ис тов ре ме но и кли јент ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја
фирме, или фирме у мрежи.
Фир ма је ан га жо ва на ради пру жа ња уве ра ва ња о укуп ним по тврђеним ре зер -
ва ма на фте 10 не за вис них ком па ни ја. Сва ка ком па ни ја спро ве ла је ге ог раф ска
и ин же њер ска ис пи ти ва ња како би утврди ла сво је ре зер ве (пред мет но пи та -
ње). Пос то је уста нов ље ни кри те ри ју ми при одређива њу када се ре зер ва може
смат ра ти по тврђеном што је про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си одре -
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дио као по го дан кри те ри јум за ан га жо ва ње. Потврђене резерве за сваку
компанију 31. децембра 20X0. биле су:

Потврђене резерве нафте 
у хиљадама барела

Компанија 1 5.200
Компанија 2 725
Компанија 3 3.260
Компанија 4 15.000
Компанија 5 6.700
Компанија 6 39.126
Компанија 7 345
Компанија 8 175
Компанија 9 24.135

Компанија 10 9.635
Укупно 104.301

Ангажовање би се мог ло струк ту ри ра ти на раз ли чи те на чи не:
Ангажовања за сно ва на на тврдњи

А1 Сва ка ком па ни ја врши одме ра ва ње сво јих ре зер ви и пре зен ту је
ре зул та те фир ми и циљ ним ко рис ни ци ма у об ли ку тврдње.

А2 Дру ги ен ти тет, а не саме ком па ни је, врши ме ре ње ре зер ве и пре зен -
ту је ре зул та те фир ми и циљ ним ко рис ни ци ма у об ли ку тврдње.

Ангажовања са ди рек тним из веш та ва њем
Д1 Сва ка ком па ни ја врши одме ра ва ње ре зер ве и фир ми под но си пи -

са ну из ја ву о ре зул та ти ма ме ре ња ре зер ви пре ма утврђеним
кри те ри ју ми ма за по тврђива ње ре зер ви. Изја ва није дос туп на
циљ ним ко рис ни ци ма.

Д2 Фир ма ди рек тно врши одме ра ва ње ре зер ве не ких ком па ни ја.
При ме на при сту па

А1 Сва ка ком па ни ја врши одме ра ва ње сво јих ре зер ви и пре зен ту је
ре зул та те фир ми циљ ним ко рис ни ци ма у об ли ку тврдње.

У овом ан га жо ва њу по сто ји не ко ли ко одго вор них стра на (ком па ни је 1–10).
При ли ком одлу чи ва ња да ли је не опход но при ме ни ти одред бе у вези са не за -
вис ношћу за све ком па ни је, фир ма може узе ти у об зир да ли би ин те рес или од -
нос са јед ном одређеном ком па ни јом ство рио пре тњу не за вис нос ти која није
на при хват љи вом ни воу. У об зир се узи ма ју сле дећи фак то ри:
• Зна чај по тврђених ре зер ви ком па ни је у од но су на укуп не ре зер ве о ко ји -

ма се извештава; и
• Сте пен јав ног ин те ре са по ве зан са овим ан га жо ва њем (па раг раф

291.28).
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На при мер, Ком па ни ја 8 еви ден ти ра 0,17% укуп них ре зер ви, и због тога би по -
слов на веза или ин те рес у Ком па ни ји 8 узро ко ва ли мању пре тњу него слич на
веза са Ком па ни јом 6, која при ближ но има 37,5% укупних резерви.
Пош то се утврде ком па ни је на које се при ме њу ју за хте ви у по гле ду не за вис -
нос ти, од тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње и фир ме се
за хте ва да буду не за вис ни у од но су на одго вор не стра не које би се смат ра ле
кли јен ти ма о ко ји ма се пружа уверавање (параграф 291.28).

А2 Дру ги ен ти тет, а не саме ком па ни је, врши ме ре ње ре зер ве и пре -
зен ту је ре зул та те фир ми и циљ ним ко рис ни ци ма у облику
тврдње.

Фир ма тре ба да буде не за вис на у од но су на ен ти тет који врши одме ра ва ње ре -
зер ви и дос тав ља тврдњу фир ми и циљ ним ко рис ни ци ма (па раг раф 291.19).
Тај ен ти тет није одго во ран за пред мет но пи та ње и зато тре ба из врши ти про -
це ну пре тњи за које фир ма има раз ло га да ве ру је да су на ста ле услед ин те ре -
са/од но са са стра ном одго вор ном за пред мет но пи та ње (па раг раф 291.19). У
овом ан га жо ва њу по сто ји не ко ли ко стра на одго вор них за пред мет но пи та ње
(ком па ни је 1–10). Као што је об јаш ње но у горе на ве де ном при ме ру А1, фир ма
може узе ти у об зир да ли би ин те рес или од нос са јед ном одређеном ком па ни -
јом усло вио настанак претње која узрокује непоштовање независности, која
није на прихватљивом нивоу.

Д1 Сва ка ком па ни ја врши одме ра ва ње ре зер ве и фир ми под но си пи -
са ни из ја ву о ре зул та ти ма ме ре ња ре зер ви пре ма утврђеним
кри те ри ју ми ма за по тврђива ње ре зер ви. Изја ва није доступна
циљним корисницима.

У овом ан га жо ва њу по сто ји не ко ли ко одго вор них стра на (ком па ни је 1–10).
При ли ком одлу чи ва ња да ли је не опход но при ме ни ти одред бе о не за вис нос ти
за све ком па ни је, фир ма може узе ти у об зир, да ли би ин те рес или од нос са јед -
ном одређеном ком па ни јом усло вио на ста нак пре тње која узро ку је не пош то -
ва ње не за вис нос ти која није на прихватљивом нивоу. У обзир се узимају
следећи фактори:
• Зна чај по тврђених ре зер ви ком па ни је у од но су на укуп не ре зер ве о ко ји -

ма се извештава; и
• Сте пен јав ног ин те ре са по ве зан са овим ан га жо ва њем (па раг раф

291.28).
На при мер, Ком па ни ја 8 еви ден ти ра 0,17% укуп них ре зер ви, и због тога би по -
слов на веза или ин те рес у Ком па ни ји 8 узро ко ва ли мању пре тњу него слич на
веза са Ком па ни јом 6, која при ближ но има 37,5% укупних резерви.
Пош то се утврде ком па ни је на које се при ме њу ју за хте ви у по гле ду не за вис -
нос ти, од тима на ан га жо ва њу на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње и фир ме се
за хте ва, да буду не за вис ни у од но су на одго вор не стра не које би се смат ра ле
кли јен ти ма о ко ји ма се пружа уверавање (параграф 291.28).

Д2 Фир ма ди рек тно врши одме ра ва ње ре зер ве не ких ком па ни ја.
При ме на је иста као у при ме ру Д1.
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Део Ц: ПРИМЕНЉИВ НА ЗАПОСЛЕНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ
РАЧУНОВОЂЕ
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ОДЕЉАК 300

Увод

300.1 Овај део Ко дек са илус тру је како се кон цеп ту ал ни оквир сад ржан у
Делу А у одређеним си ту а ци ја ма при ме њу је на за пос ле не про фе си о -
нал не ра чу но вође. Овај део не опи су је све окол нос ти и од но се са ко -
ји ма за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође могу да се сус рет ну, а
које ства ра ју, или могу да ство ре пре тње у по гле ду усаг ла ше нос ти са
основ ним при нци пи ма. Сто га се за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но -
вођа подстиче да буде опрезан по питању таквих околности и од -
носа.

300.2 Инвес ти то ри, по ве ре ни ци, за пос ле ни и дру ги сег мен ти по слов не за -
јед ни це, као и држав на упра ва и јав ност у ши рем смис лу се могу по -
узда ти у рад за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа. За пос ле не
про фе си о нал не ра чу но вође могу, ин ди ви ду ал но или ко лек тив но,
сно си ти одго вор ност за при пре ма ње и из веш та ва ње фи нан сиј ских и 
дру гих ин фор ма ци ја, у које се по узда ју орга ни за ци је у ко ји ма су за -
пос лене као и треће стра не. Они, такође, могу бити одго ворни за об -
ез беђива ње ефек тивног фи нан сијског менаџмента и ком пе тентних
са вета у вези са разноврсним питањима која се односе на пословање.

300.3 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може бити лице које ради за
пла ту, пар тнер, ди рек тор (било да је на из вршној по зи ци ји или не),
влас ник-ру ко во ди лац, во лон тер или лице које ради за јед ну или
више орга ни за ци ја. Прав на фор ма везе са орга ни за ци јом у ко јој је за -
пос лен, уко ли ко је има, нема ути ца ја на етич ке одго вор нос ти које
обавезују запосленог професионалног рачуновођу.

300.4 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа има одго вор ност унап -
ређења ле ги тим них ци ље ва орга ни за ци је у ко јој је за пос лен. Овај Ко -
декс ни у ком по гле ду не оме та за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но -
вођу у адек ват ном из врше њу ње го вих одго вор нос ти, већ се у њему
раз матрају окол нос ти у ко ји ма може доћи до нарушавања уса гла -
шености са основним принципима.

300.5 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може бити на ви шој по зи ци ји 
у окви ру орга ни за ци је. Што је по зи ци ја виша, већа је и спо соб ност и
мо гућност ути ца ја на догађаје, прак су и ста во ве. Од за пос ле ног про -
фе сионалног ра чу но вође се због тога оче ку је да у орга ни за ци ји у ко -
јој је за пос лен под сти че кул ту ру за сно ва ну на ети ци, ко јом се ис тиче
значај који руководство придаје етичком понашању.

300.6 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба свес но да учес тву је
у по сло ва њу, ан га жо ва њу или ак тив нос ти која на ру ша ва или може
да на ру ши ин тег ри тет, об јек тив ност или доб ру ре пу та ци ју про фе си -
је, и која, као ре зул тат тога, није у складу са основним принципима. 

300.7 Усклађеност са основ ним при нци пи ма по тен ци јал но може бити
угро же на ши ро ким спек тром окол нос ти и од но са. Прет ње се могу
сврста ти у јед ну или више сле дећих категорија:
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(а) Лич ни ин те рес;
(б) Са мо кон тро ла;
(ц) Зас ту па ње;
(д) Прис ност; и
(е) Зас тра ши ва ње.
О овим пре тња ма које узро ку ју не пош то ва ње при нци па се више го -
во ри у Делу А овог кодек са.

300.8 При ме ри окол нос ти које могу узро ко ва ти пре тње по осно ву лич ног
ин тереса за за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође об ухва та ју сле -
дећe си ту а цијe:
• По се до ва ње фи нан сиј ских ин те ре са или при ма ње за јмо ва и га ран -

ци ја од орга ни за ци је по сло дав ца.
• Учес тво ва ње у под сти цај ним ком пен за ци о ним спо ра зу ми ма које

нуди орга ни за ци ја по сло дав ца.
• Не доз во ље но ко ришћење имо ви не за лич не по тре бе.
• Заб ри ну тост за си гур ност за пос ле ња.
• Ко мер ци јал ни при ти сак из ван орга ни за ци је по сло дав ца.

300.9 При мер окол нос ти која ства ра пре тњу по осно ву са мо кон тро ле за за пос -
ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођу је одређива ње одго ва ра јућег ра чу но -
во дстве ног по ступ ка за одређену по слов ну ком би на ци ју, на кон што је
при пре мио сту ди ју из вод љи вос ти која под ржа ва одлу ку о сти ца њу. 

300.10 При ли ком унап ређива ња ле ги тим них за да та ка и ци ље ва орга ни за -
ци ја у ко ји ма раде, за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође могу про -
мо ви са ти по зи ци ју орга ни за ци је, под усло вом да ни јед на из ја ва није
лаж на или об ма њу јућа. Так ве ак тив нос ти об ич но не ства ра ју пре тњу 
по осно ву за сту па ња.

300.11 При ме ри окол нос ти које могу ство ри ти пре тње по осно ву при снос ти за
за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођу об ухва та ју сле деће си ту а ци је:
• Одго вор ност за фи нан сиј ско из веш та ва ње орга ни за ци је по сло -

дав ца када блис ки срод ник или члан уже по ро ди це за пос лен у том
ен ти те ту до но си одлу ке које ути чу на фи нан сиј ско из веш та ва ње
ен ти те та.

• Ду гот рај на са рад ња са по слов ним пар тне ри ма која ути че на по -
слов не одлу ке.

• Прих ва та ње по кло на или по влашћеног трет ма на, осим уко ли ко је
њи хо ва вред ност не знат на и без на чај на.

300.12 При ме ри окол нос ти које могу ство ри ти пре тње по осно ву за стра ши -
ва ња об ухва та ју сле деће си ту а ци је:
• Прет ња от пуш та њем или сме њи ва њем за пос ле ног про фе си о нал -

ног ра чу но вође или чла на уже по ро ди це или блис ког срод ни ка
због не сла га ња у вези са при ме ном ра чу но во дстве ног при нци па
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или на чи на на који фи нан сиј ска ин фор ма ци ја тре ба да буде об е ло -
да ње на.

• До ми нан тна лич ност која по ку ша ва да ути че на про цес до но ше ња
одлу ка, на при мер у по гле ду скла па ња уго во ра или при ме не ра чу -
но во дстве ног при нци па.

300.13 Заш тит не мере ко ји ма се пре тње, са ко ји ма се сус рећу, за пос ле не
про фе си о нал не ра чу но вође могу от кло ни ти или свес ти на при хват -
љив ниво сврста ва ју се у две ка те го ри је:
(а) Заш тит не мере које су уста нов ље не од стра не про фе си је, за ко но -

да вства или ре гу ла ти ве; и
(б) Заш тит не мере рад ног окру же ња.
При ме ри Заш тит них мера уста нов ље них од стра не про фе си је, за ко -
но да вства или ре гу ла ти ве де таљ но су опи са ни у па раг ра фу 100.14
Делу А овог Ко дек са.

300.14 Мере за шти те у рад ном окру же њу об ухва та ју сле деће:
• Сис тем кор по ра тив ног над зо ра или дру ге над зор не струк ту ре

орга ни за ци је по сло дав ца.
• Ети ка и ко декс по на ша ња орга ни за ци је по сло дав ца.
• Про це ду ре за пош ља ва ња орга ни за ци је по сло дав ца ко ји ма се ис ти -

че зна чај за пош ља ва ња ком пе тен тног особ ља ви со ког ква ли те та.
• Јаке ин тер не кон тро ле.
• Адекватни дис цип лин ски по ступ ци.
• Стил ру ко вођења ко јим се на гла ша ва зна чај етич ког по на ша ња и

оче кивања етич ког по на ша ња за пос ле них.
• По ли ти ке и про це ду ре при ме не и над зо ра ква ли те та рада за -

послених.
• Пра вов ре ме на ко му ни ка ци ја и ин фор ми са ње о по ли ти ка ма и про -

це ду ра ма орга ни за ци је по сло дав ца, укљу чу јући све про ме не, свих
за пос ле них као и одго ва ра јућа об ука и еду ка ци ја у вези так вих по -
ли ти ка и про це ду ра.

• По ли ти ке и про це ду ре ко ји ма се за пос ле ни ма даје могућност и
под сти цај ко му ни ка ци је са ви шим ру ко во ди о ци ма у окви ру орга -
ни за ци је по сло дав ца у вези са  било ко јим етичким пи тањем, без
бо јаз ни од одмаз де.

• Кон сул то ва ње са дру гим одго ва ра јућим про фе си о нал ним ра чу но -
вођом.

300.15 У окол нос ти ма у ко ји ма за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа ве ру -
је да ће се не е тич ко по на ша ње или де ло ва ње дру гих на ста ви ти у
окви ру орга ни за ци је по сло дав ца, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу -
но вођа тре ба да раз мот ри не опход ност прав ног са ве та. У екстрем -
ним си ту а ци ја ма у ко ји ма су све рас по ло жи ве мере за шти те ис црп -
љене и када није могуће одређену пре тњу свес ти на при хват љив
ниво, за пос ле ни про фе си о нал ни рачуновођа може зак љу чи ти да је
прикладно да напусти организацију у којој ради.
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Сукоби интереса

310.1 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може се су о чи ти са су ко бом
ин те ре са када пред узи ма одређену про фе си о нал ну ак тив ност. Су -
коб ин те ре са ства ра пре тњу по осно ву об јек тив нос ти и може узро ко -
ва ти пре тње по осно ву оста лих основ них при нци па. Овак ве пре тње
могу на ста ти када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа пред узи ма про фе си о нал ну ак тив -

ност по ве за ну са одређеном ма те ри јом за две или више стра на
чији ин те ре си у по гле ду те ма те ри је у су ко бу; или

• Инте ре си про фе си о нал ног ра чу но вође у по гле ду одређене ма те -
ри је и ин те ре си стра на за које про фе си о нал ни ра чу но вођа пред -
узи ма про фе си о нал ну ак тив ност по ве за ну са том ма те ри јом су у
су ко бу.

Про фе си о нал ни ра чу но вођа не сме да доз во ли да су коб ин те ре са
угро зи про фе си о нал но или по слов но расуђивање. 

310.2 При ме ри си ту а ци ја у ко ји ма може да на ста не су коб ин те ре са об ухва -
та ју следеће: 
• Ангажовање на  ру ко во дећој или управ љач кој по зи ци је за две

орга ни за ци је по сло давaца и при бав ља ње по вер љи вих ин фор ма -
ци ја од јед не орга ни за ци је по сло дав ца које би про фе си о нал ни ра -
чу но вођа мо гао да упот ре би у ко рист или на ште ту дру ге орга ни -
за ци је по сло дав ца. 

• Пре ду зи ма ње про фе си о нал не ак тив нос ти за две стра не у пар тне -
рству које ан га жу ју про фе си о нал ног ра чу но вођу да им по мог не да
рас ки ну пар тне ртсво. 

• Прип ре ма фи нан сиј ских ин фор ма ци ја за одређене чла но ве ру ко -
во дства ен ти те та у ко јем је за пос лен про фе си о нал ни ра чу но вођа,
а који на сто је да пред узму от куп влас ниш тва. 

• Одго вор ност за ода бир до бав ља ча за орга ни за ци ју у ко јој је за пос -
лен ра чу но вођа када члан уже по ро ди це про фе си о нал ног ра чу но -
вође може да има фи нан сиј ску ко рист од те транс акције. 

• Ангажовање у управ љач ком сво јству у орга ни за ци ји по сло дав ца
који одоб ра ва одређене ин вес ти ци је за ком па ни ју у слу ча ју када
ће јед на од тих кон крет них ин вес ти ци ја повећати вред ност по -
ртфо ли ја лич них ин вес ти ци ја про фе си о нал ног ра чу но вође или
чла на ње го ве уже по ро ди це. 

310.3 При иден ти фи ко ва њу и про це ни ин те ре са и од но са који могу да кре -
и ра ју су коб ин те ре са и им пле мен та ци ји мера за шти те, по по тре би,
за от кла ња ње или свођење пре тњи по осно ву усклађенос ти са основ -
ним при нци пи ма на при хват љив ниво, за пос ле ни про фе си о нал ни
ра чу но вођа тре ба да при ме њу је про фе си о нал но расуђива ње и да
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има на уму све ин те ре се и од но се  за које би раз умна и об а веш те на
трећа стра на, одме ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос -
ти дос туп них про фе си о нал ном ра чу но вођи у том тре нут ку, зак љу -
чила да могу да угрозе усклађеност са основним принципима.

310.4 При ре ша ва њу су ко ба ин те ре са, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но -
вођа се под сти че да тра жи смер ни це уну тар орга ни за ци је у ко јој је
за пос лен или од дру гих, као што је про фе си о нал на орга ни за ци ја,
прав ни са вет ник или дру ги про фе си о нал ни ра чу но вође. При об е ло -
да њи ва њу или раз ме ни ин фор ма ци ја у ови ру орга ни за ци је у ко јој је
за пос лен или тра же ња смер ни ца од трећих стра на, професионални
рачуновођа треба да има на уму основни принцип поверљивости. 

310.5 Ако пре тња која је узро ко ва на су ко бом ин те ре са није на при хват љи -
вом ни воу, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни
мере за шти те за от кла ња ње пре тње или њено свођење на про хват -
љив ниво. Ако мере за шти те не могу да све ду пре тњу на при хват љи -
ви ниво, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одби је да пред узме
или да пре ки не про фе си о нал ну ак тив ност која би има ла за ре зул тат
су коб ин те ре са; или тре ба да пре ки не ре ле ван тне од но се или да се
дис тан ци ра од ре ле ван тних интереса како би се претња отклонила
или свела на прихватљив ниво. 

310.6 При иден ти фи ко ва њу да ли су коб ин те ре са по сто ји или може да на -
ста не, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да пред узме
одго вор не кораке за утврђивање: 
• При ро де ре ле ван тних ин те ре са и од но са између стра на које учес -

тву ју; и 
• При ро де ак тив нос ти и њи хо ве им пли ка ци је по ре ле ван тне

стране. 
При ро да ак тив нос ти и ре ле ван тних ин те ре са и од но са могу се ме ња -
ти то ком вре ме на. Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да на ста ви да
пра ти про ме не за сврхе иден ти фи ко ва ња окол нос ти које могу да
узрокују сукоб интереса. 

310.7 Уко ли ко се иден ти фи ку је су коб ин те ре са, за пос ле ни про фе си о нал -
ни ра чу но вођа треба да процени: 
• Зна чај ре ле ван тних ин те ре са или од но са; и
• Зна чај пре тњи које су на ста ле услед пред узи ма ња јед не или више

про фе си о нал не ак тив нос ти. На чел но, што је ди рек тни ја веза
између про фе си о нал не ак тив нос ти и ма те ри је око које су ин те ре -
си стра на у су ко бу, зна чај ни ја ће бити пре тња по осно ву об јек тив -
нос ти и усклађености са осталим основним принципима. 

310.8 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме њу је мере за -
шти те, по по тре би, ради от кла ња ња пре тњи по осно ву усклађенос ти
са основ ним при нци пи ма које су узро ко ва не су ко бом ин те ре са, или
њи хо вог свођења на прихватљив ниво. 
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У за вис нос ти од окол нос ти које узро ку ју су коб ин те ре са, може бити
при клад но при ме ни ти јед ну или више на ве де них мера заштите: 
• Рес трук ту ри ра ње или сег ре га ци ја одређених одго вор нос ти и

задужења. 
• Тра же ње одго ва ра јућег над зо ра, на при мер, по сту па ње под су -

перви зи јом из вршног или не извршног директора. 
• Пов ла че ње из про це са до но ше ња одлу ка ве за но за ма те ри ју која

узро ку је су коб интереса; 
• Кон сул то ва ње са трећим стра на ма, као што је про фе си о нал на

орга ни за ци ја, прав ни са вет ник или дру ги про фе си о нал ни ра чу -
новођа. 

310.9 По ред тога, на чел но је не опход но об е ло да ни ти при ро ду су ко ба ре ле -
ван тним стра на ма, укљу чу јући одго ва ра јуће ни вое у окви ру орга ни -
за ци је по сло дав ца, и, када су не опход не мере за шти те за свођење
пре тње на при хват љив ниво, тра же ње њи хо вог при стан ка да за пос -
ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа пред узме про фе си о нал ну ак тив -
ност. У одређеним окол нос ти ма, при ста нак може да се им пли ци ра из 
по на ша ња стра не, при чему про фе си о нал ни ра чу но вођа има до вољ -
но до ка за да за кљу чи да су стра не упоз на те са окол нос ти ма од по чет -
ка и да су при хва ти ле су коб ин те ре са ако нису из не ле при го вор на
по сто ја ње сукоба. 

310.10 Када је об е ло да њи ва ње усме но, или је при ста нак усмен или се им -
пли ци ра, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа се под сти че да до -
ку мен ту је при ро ду окол нос ти  које узро ку ју су коб ин те реса, за штит -
не мере које су при ме ње не ради свођења пре тњи на прихватљиви
ниво и добијени пристанак.

310.11 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може се су о чи ти са дру гим
пре тња ма по осно ву усклађенос ти са основ ним при нци пи ма. Ово
може да се до го ди, на при мер, при ли ком при пре ма ња или пре зен то -
ва њаа фи нан сиј ских ин фор ма ци ја као ре зул тат не при ме ре ног при -
тис ка од стра не дру гих уну тар орга ни за ци је по сло дав ца или фи нан -
сиј ских, по слов них или лич них ин те ре са које блис ки срод ник или
члан уже по ро ди це про фе си о нал ног ра чу но вође има у орга ни за ци ји
по сло дав ца. Смернице за управљање оваквим претњама обухваћене
су у Одељцима 320 и 340 Кодекса. 



ОДЕЉАК 320

Прип ре ма ње и пре зен то ва ње ин фор ма ци ја
320.1 За пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође су чес то укљу че не у при пре -

ма ње и из веш та ва ње о ин фор ма ци ја ма које могу бити јав но об јав ље -
не или ко ришћене од стра не лица у окви ру или из ван орга ни за ци је
по сло дав ца. Так ве ин фор ма ци је могу об ухва та ти фи нан сиј ске или
управ љач ке ин фор ма ци је, на при мер, про гно зе и бу џе ти, фи нан сиј -
ски из веш та ји, раз мат ра ња и ана ли зе ру ко во дства, и из ја ве ру ко во -
дства за по тре бе ре ви зо ра то ком ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја
ен ти те та. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при пре ма
или пре зен ту је так ве ин фор ма ци је пра вед но, по ште но и у скла ду са
ре ле ван тним про фе си о нал ним стан дар ди ма тако да ин фор ма ци ја
буде раз умљи ва у свом кон тек сту.

320.2 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа који је у орга ни за ци ји по сло -
дав ца одго во ран за при пре му или одоб ра ва ње фи нан сиј ских из веш -
та ја опште на ме не тре ба да се по ста ра да ти фи нан сиј ски из веш та ји
буду пред став ље ни у скла ду са при мен љи вим стан дар ди ма финан -
сиј ског из веш та ва ња.

320.3 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа би тре ба ло да пред узме одго -
ва ра јуће по ступ ке да ин фор ма ци је за које је одго во ран:
(а) Јасно опи су ју пра ву при ро ду по слов них транс акција, имо ви не

или об а ве за;
(б) Кла си фи ку је и еви ден ти ра ин фор ма ци је пра вов ре ме но и на од -

говарајући на чин; и
(ц) Пред став ља чи ње ни це пре циз но и по тпу но по свим важ ним ас -

пек ти ма.
320.4 Прет ње које узро ку ју не пош то ва ње основ них при нци па, на при мер,

пре тње по осно ву лич ног ин те ре са или за стра ши ва ња у вези са об -
јек тив ношћу или про фе си о нал ном струч ношћу и дуж ном паж њом,
на ста ју када се на за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођу врши
при ти сак (било ек стер ни, било могућношћу оства ре ња лич не до би -
ти) да учес тву је ди рек тно у об ма њу јућем ин фор ми са њу или да учес -
твује у об ма њу јућем ин фор ми са њу пу тем де ло ва ња дру гих.

320.5 Зна чај так вих пре тњи за ви си од фак то ра као што су из вор при тис ка
икор по ра тив на кул ту ра у окви ру орга ни за ци је по сло дав ца. За пос ле -
ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да има на уму при нцип ин тег -
ри те та, који намеће об а ве зу за све про фе си о нал не ра чу но вође да
буду ди рек тни и ис кре ни у свим про фе си о нал ним и по слов ним од -
но си ма. У слу ча је ви ма када пре тње на ста ју из спо ра зу ма о ком пен за -
ци ја ма и под сти ца ји ма, ре ле ван тне су смер ни це у одељку 340.  и. 

320.6 Зна чај пре тњe тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за -
шти те ради от кла ња ња или свођења пре тње на при хват љив ниво.
Так ве мере за шти те об ухва та ју кон сул та ци је са над ређени ма у окви -
ру ор ганизације по сло дав ца, са Ко ми те том за ре ви зи ју или ли ци ма
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ов лашћеним за управ ља ње те орга ни за ци је, или релевантном
професионалном организацијом.

320.7 У слу ча је ви ма када није могуће свес ти одређену пре тњу на при хват -
љив ниво, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одби је да
и даље буде по ве зан са ин фор ма ци ја ма које за пос ле ни про фе си о нал -
ни ра чу но вођа смат ра об ма њу јућим. За пос ле ни про фе си о нал ни ра -
чу но вођа је мож да, без свог саз на ња, био по ве зан са об ма њу јућим ин -
фор ма ци ја ма. Одмах по саз на њу, за пос ле ни про фе си о нал ни
ра чу новођа тре ба да пред узме ко ра ке за дис тан ци ра ње од так вих
ин фор ма ци ја. При утврђива њу да ли је не опход но об јав љи ва њеокол -
нос ти из ван орга ни за ци је, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа
може да размотри прибављање правног савета. Такође, запослени
професионални рачуновођа може размотрити подношење оставке.



ОДЕЉАК 330

Де ло ва ње са до вољ но струч нос ти

330.1 Основ ни при нцип про фе си о нал не струч нос ти и дуж не паж ње за хте -
ва да за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа при хва ти за дат ке за
које по се ду је, или може стећи, до во љан сте пен об уче нос ти или ис -
кус тва. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба да по сло дав -
ца на мер но на во ди на по греш не за кључ ке у вези са сте пеном струч -
нос ти или ис кус тва које по се ду је, нити тре ба да се устручава од
тражења стручног савета или помоћи када је то неопходно.

330.2 Окол нос ти које ства ра ју пре тњу која угро жа ва спо соб ност за пос ле -
ног про фе си о нал ног ра чу но вође да из врша ва сво је об а ве зе са од -
гова рајућим сте пе ном про фе си о нал не струч нос ти и дужне пажње
обух ватају:
• Не до вољ но вре ме за адек ват но из врша ва ње и ком пле ти ра ње ре -

ле ван тних обавеза.
• Не пот пу не, огра ни че не, или из дру гог раз ло га не одго ва ра јуће, ин -

фор ма ци је не опход не за адек ват но извршавање обавеза.
• Не до вољ ност ис кус тва, об уче нос ти и/или об ра зо ва ња;
• Не до вољ ност ре сур са за адек ват но из врша ва ње обавеза.

330.3 Зна чај пре тње за ви си од фак то ра као што је обим у коме за пос ле ни
про фе си о нал ни ра чу но вођа ради са дру ги ма, ре ла тив ног по ло жа ја у
по слу и сте пе на над зо ра и пре гле да одређеног по сла. Зна чај пре тњи
тре ба про це ни ти и, по по тре би при ме ни ти мере за шти те ради от кла -
ња ња или свођења пре тњи на при хват љив ниво. Примери таквих
мера заштите обухватају:
• Сти ца ње до дат них са ве та или об уке.
• Обез беђива ње одго ва ра јућег вре ме на за изврша ва ње ре ле ван -

тних обавеза.
• Помоћ од стра не лица које има не опход ну струч ност.
• Кон сул то ва ње, када је то при клад но са:

• Над ређени ма у окви ру орга ни за ци је по сло дав ца;
• Не за вис ним струч ња ци ма; или
• Ре ле ван тном про фе си о налном орга ни за ци јом.

330.4 Када се пре тње не могу от кло ни ти или свес ти на при хват љив ниво,
за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа одлу чу је да ли тре ба да одби -
је из врша ва ње спор них дуж нос ти. Уко ли ко за пос ле ни про фе си о нал -
ни ра чу но вођа одлу чи да је одби ја ње оправ да но, раз ло зи којима се
водио треба да буду јасно објашњени.
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Финансијски интереси, накнаде и подстицаји повезани са финансијским
извештавањем и доношењем одлука

340.1 За пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође могу има ти фи нан сиј ске ин -
те ре се, укљу чу јући оне који про и зи ла зе из спо ра зу ма о на кна да ма и
под сти ца ји ма, или могу има ти саз на ње о фи нан сиј ским ин те ре си ма
блис ких срод ни ка или чла но ва уже по ро ди це, који у из вес ним окол -
нос ти ма могу узро ко ва ти пре тње које узро ку ју не пош то ва ње основ -
них при нци па. На при мер, пре тње по осно ву лич ног ин те ре са, у по -
гле ду об јек тив нос ти или по вер љи вос ти, могу бити ство ре не
по сто ја њем мо ти ва и могућношћу ма ни пу ла ци је вред ним ин фор ма -
ци ја ма у циљу оства ри ва ња фи нан сиј ске ко рис ти. При ме ри окол нос -
ти које могу узро ко ва ти пре тње по осно ву лич ног интереса укључују
си ту а ције у којима запослени професионални рачуновођа или
блиски срод ник или члан уже породице:
• Има ди рек тни или ин ди рек тни фи нан сиј ски ин те рес у орга ни за -

ци ји по сло дав ца, а на вред ност тог фи нан сиј ског ин те ре са ди рек -
тно се може ути ца ти одлу ка ма које до но си за пос ле ни про фе си о -
нал ни ра чу но вођа;

• Има пра во на бо нус по ве зан са до би ти, а на вред ност тог бо ну са ди -
рек тно се може ути ца ти одлу ка ма које до но си за пос ле ни про фе си -
о нал ни ра чу но вођа;

• Има, ди рек тно или ин ди рек тно, пра во на одло же но учешће у бо ну -
су или пра во ку по ви не ак ци ја у орга ни за ци ји по сло дав ца, на чију
вред ност се ди рек тно може ути ца ти одлу ка ма које до но си за пос -
ле ни професионални рачуновођа;

• На дру ги на чин учес тву је у спо ра зу ми ма о на кна да ма ко ји ма се
под сти че оства ри ва ње циљ них пер фор ман си или под ржа ва ју на -
сто ја ња да се мак си ми зи ра вред ност ак ци ја орга ни за ци је по сло -
дав ца, на при мер, кроз учес тво ва ње у ду го роч ним пла но ви ма под -
сти ца ја који су по ве за ни са ис пу ње њем одређених услова који се
односе на перформансе. 

340.2 Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са које на ста ју из спо ра зу ма о на -
кна да ма или под сти ца ји ма могу се до дат но за ком пли ко ва ти при тис -
ком од стра не над ређених или ко ле га у орга ни за ци ји по сло дав ца
који учес тву ју у ис тим спо ра зу ми ма. На при мер, овак ви спо ра зу ми
чес то омо гућава ју да се учес ни ци ма до де ле ак ци је у орга ни за ци ји
по сло дав ца по врло ма лој цени за за пос ле ног  или бес плат но под
усло вом да су ис пу ње ни одређени кри те ри ју ми у по гле ду пер фор -
ман си. У не ким слу ча је ви ма, вред ност до де ље них акција може бити
значајно већа од основне зараде запосленог професионаланог
рачуновође. 

340.3 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба да ма ни пу ли ше ин -
фор ма ци ја ма нити да ко рис ти по вер љи ве ин фор ма ци је за оства ре -
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ње лич не до би ти или фи нан сиј ске до би ти дру гих. Што је по зи ци ја на 
ко јој се за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа на ла зи ви шег ран га,
то је већа могућност и при ли ка да ути че на фи нан сиј ско из веш та ва -
ње и до но ше ње одлу ка и већи је при ти сак који може да по сто ји од
стра не над ређених и ко ле га да се ма ни пу ли ше ин фор ма ци ја ма. У
овак вим си ту а ци ја ма, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба
на ро чи то да има на уму при нцип ин тег ри те та, који намеће об а ве зу
за све про фе си о нал не рачуновође да буду директни и искрени у
свим професионалним и пословним односима. 

340.4 Зна чај сва ке пре тње узро ко ва не фи нан сиј ским ин те ре си ма, тре ба
про ценити и по по тре би при ме ни ти мере за шти те ради от кла ња ња
пре тње или ње ног свођења на при хват љив ниво. При про це ни зна ча -
ја пре тње, и, по по тре би, одређива ња одго ва ра јућих мера за шти те
које тре ба при ме ни ти, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба
да про це ни при ро ду ин те ре са. Ово об ухва та про це ну зна ча ја ин те ре -
са. Оно што се смат ра зна чај ним ин те ре сом зависиће од личних
околности. Примери таквих заштитних мера обухватају:
• По ли ти ке и про це ду ре рада ко ми си је која је не за вис на у од но су на

ру ко во дство, а која би утврди ла ниво или фор му на кна да на ме ње -
них вишем руководству.

• Обе ло да њи ва ње свих ре ле ван тних ин те ре са, као и свих пла но ва за 
оства ри ва ње пра ва или  трго ви ну ре ле ван тним ак ци ја ма, ли ци ма
овлашћеним за управ ља ње у орга ни за ци ји по сло дав ца, у скла ду са 
свим интерним по литикама.

• Кон сул то ва ње, када је то адек ват но, са над ређени ма у окви ру
орга ни за ци је послодавца.

• Кон сул то ва ње, када је то адек ват но, са ли ци ма овлашћеним за
управ ља ње у орга ни за ци ји по сло дав ца или ре ле ван тном про фе -
си о нал ном организацијом.

• Интер не и ек стер не ре ви зиј ске про це ду ре.
Кон ти ну и ра ну еду ка ци ју у вези са етич ким пи та њи ма и за кон ским
огра ни че њи ма, и дру гом ре гу ла ти вом у вези са по тен ци јал но не ле -
гал ним инсајдерским трговањем.
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ОДЕЉАК 350
Под сти ца ји
При ма ње по ну да
350.1 За пос ле ном про фе си о нал ном ра чу но вођи, ње го вом блис ком срод -

ни ку или чла ну уже по ро ди це могу бити понуђени из вес ни под сти -
ца ји. Под сти ца ји могу има ти раз ли чи ту фор му, укљу чу јући по кло не,
гос топ ри мство, по влашћени трет ман и не прик лад но по з и ва ње на
пријатељство или лојалност.

350.2 Нуђење из вес них под сти ца ја може ство ри ти пре тње које узро ку ју
не пош то ва ње основ них при нци па. Када је за пос ле ном про фе си о нал -
ном ра чу но вођи, или ње го вом блис ком срод ни ку или чла ну уже по -
ро ди це понуђена нека врста под сти ца ја, ту си ту а ци ју тре ба про це ни -
ти. Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са у вези са об јек тив ношћу или
по вер љи вошћу на ста ју када се из врши под сти цај као по ку шај
оствар ивања ути ца ја на ак тив нос ти или одлу ке, охраб ре ња не за ко -
ни тог или не пош те ног по на ша ња или при бав ља ња по вер љи ве ин -
фор ма ци је. Прет ње по осно ву за стра ши вање у по гле ду об јек тив нос -
ти или по вер љивости на ста ју уко ли ко се та кав под сти цај при хва ти, а 
праћен је пре тња ма да ће се по ну да изнети у јавност и нарушити ре -
путација за посленог професионалног рачуновође и његовог блиског 
срод ника или члана уже породице.

350.3 Пос то ја ње и зна чај било ко јих пре тњи за ви си од при ро де, вред нос ти
и на ме ре која је у суш ти ни по ну де. Уко ли ко би раз умна и об а веш те не 
трећа стра на одме ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос -
ти смат ра ла под сти цај без на ча јан и да није по сто ја ла на ме ра под сти -
ца ња не е тич ног по на ша ња, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа
може за кљу чи ти да је та по ну да учи ње на у уо би ча је ном току по сло -
ва ња и ге не рал но може закључити да не постоји значајна претња
која узрокује непоштовање основних принципа.

350.4 Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те ради от кла ња ња пре тњи или њи хо вог свођења на при хват -
љив ниво. Када пре тње не могу бити от кло ње не или све де не на при -
хват љив ниво при ме ном мера за шти те, за пос ле ни про фе си о нал ни
ра чу но вођа не би тре ба ло да при хва ти одређени под сти цај. Како
ствар не или по тен ци јал не пре тње не пош то ва ња основ них при нци -
па, не на ста ју само при хва та њем не ког под сти ца ја, већ и на осно ву
чи ње ни це да је учи ње на нека по ну да, тре ба усво ји ти до дат не мере
за шти те. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це ни
ри зик везан за све такве понуде и утврди да ли би требало предузети
је дан или више следећих поступака:
(а) Оба веш та ва ње ви шег ру ко во дства или лица овлашћених за уп -

рављање орга ни за ци јом по сло дав ца одмах по до би ја њу такве
понуде;

(б) Инфор ми са ње треће стра не о одређеној по ну ди – на при мер,
струч но тело или по сло дав ца осо бе која је на сту пи ла са по ну дом;



IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа, међутим, може да раз -
мот ри тра же ње прав ног са ве та пре пред узи ма ња јед ног так вог
ко ра ка; и

(ц) ин фор ми са ње блис ких срод ни ка или чла но ва уже по ро ди це о ре -
ле ван тним пре тња ма и ме ра ма за шти те, уко ли ко су по тен ци јал -
но у по зи ци ји у ко јој могу до би ти по ну де у виду под сти ца ја, на
при мер по ну ду у по гле ду њи хо вог за пос ле ња; и

(д) Оба веш та ва ње ви ших ни воа ру ко во дства или лица овлашћених
за управ ља ње орга ни за ци јом по сло дав ца уко ли ко су блис ки
срод ни ци или чла но ви уже по ро ди це за пос ле ни код кон ку рен -
ци је или по тен ци јал них снаб де ва ча орга ни за ци је.

Врше ње по ну да

350.5 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може бити у си ту а ци ји у ко јој 
се од њега оче ку је, или је под при тис ком, да по ну ди под сти ца је како
би ути цао на миш ље ње или на про цес до но ше ња одлу ка не ког по је -
дин ца или орга ни за ци је, од но сно, како би стекао поверљиву
информацију.

350.6 Так ва врста при тис ка може по ти ца ти из саме орга ни за ци је по сло -
дав ца, на при мер, од ко ле ге или над ређеног. Такође може доћи и од
осо бе ван орга ни за ци је или дру ге орга ни за ци је која су ге ри ше ак ци је 
или по слов не одлу ке које би омо гућиле сти ца ње пред нос ти за орга -
ни за ци ју, и при том ве ро ват но ути ца ло на за пос ле ног про фе сио нал -
ног рачуновођу на неодговарајући начин.

350.7 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба да нуди под сти цај
ко јим би не а дек ват но ути цао на про фе си о нал но расуђивање треће
стране.

350.8 Када при ти сак да се по ну ди не е тич ки под сти цај до ла зи из орга ни за -
ци је по сло дав ца, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по шту је при -
нци пе и смер ни це који се тичу ре ша ва ња етич ког кон флик та, а које
су дате у Делу А овог кодек са.
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У овом Етич ком ко дек су за про фе си о нал не ра чу но вође на ве де ни из ра зи има ју
сле дећа зна че ња:

Ангажовање на
осно ву ко јег се
пру жа уве ра ва ње

Ангажовање у коме про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној
прак си из ра жа ва за кљу чак са ци љем да повећа сте пен по -
ве рења циљ них ко рис ни ка (који нису одго вор на стра на)
о ис хо ду про це не или одме ра ва ња пред мет ног пи та ња у
од но су на кри те ри ју ме.
(Смер ни це о ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве -
ра ва ње су дате у Међуна род ном окви ру за ан га жо ва ња на
осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, који је об ја вио Одбор за
Међуна род не стан дар де ре ви зи је и уве ра ва ња, а који опи -
су ју еле мен те и ци ље ве ан га жо ва ња на осно ву ко јег се
пру жа уве ра ва ње и иден ти фи ку ју ан га жо ва ња за која се
при ме њу ју Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је (ISA), Ме ђу -
на родни стан дар ди ан га жо ва ња пре гле да (ISRE) и Ме ђу -
на родни стан дар ди ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа
уве равање (ISAE).

Ангажовање
пре гле да 

Ангажовање на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, а које се
спро во ди у скла ду са Међуна род ним стан дар ди ма ан га -
жо ва ња пре гле да, при чему про фе си о нал ни ра чу но вођа у
јав ној прак си на осно ву про це ду ра које не пру жа ју све до -
ка зе које ан га жо ва ње ре ви зи је за хте ва, из ра жа ва за кљу -
чак, да ли је ра чу но вођа до шао до не ких саз на ња која га
на во де да ве ру је да фи нан сиј ски из веш та ји нису сас тав -
ље ни, по свим ма те ри јал но зна чај ним ас пек ти ма, у скла -
ду са при мен љи вим окви ром фи нан сиј ског из веш та ва ња.

Ангажовање
ре ви зи је 

Ангажовање на осно ву ко јег се пру жа раз умно уве ра ва ње
у ко јем про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си из ра -
жа ва миш ље ње о томе да ли су фи нан сиј ски из веш та ји
сас тав ље ни по свим ма те ри јал но зна чај ним ас пек ти ма
(да ли дају ис ти ни ту и об јек тив ну сли ку, од но сно да ли су
пре зен то ва ни ис ти ни то по свим ма те ри јал но зна чај ним
ас пек ти ма) у скла ду са при мен љи вим окви ром фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, као што је ан га жо ва ње спро ве де но у
скла ду са Међуна род ним стан дар ди ма ре ви зи је. То под ра -
зу ме ва ста ту тар ну ре ви зи ју, од но сно ре ви зи ју чије се
спро вођење за хте ва за ко ном.

Блис ки срод ник Ро ди тељ, дете или брат или сес тра, неко ко није члан уже
по ро ди це.
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Ди рек тни
фи нан сиј ски
ин те рес

Фи нан сиј ски ин те рес који се по се ду је:
(а) ди рек тно и под кон тро лом је по је дин ца или ен ти те та

(укљу чу јући она ко ји ма управ ља ју дру ги на дис кре ци -
о ној осно ви); или

(б) ин ди рек тно пу тем ко лек тив ног ула га ња, фон да или дру -
гог по сред ни ка над ко јим по је ди нац или ен ти тет има
кон тро лу или могућност ути ца ња на одлу ке о ула га њу.

Ди рек тор или 
ру ко во ди лац

Лица за ду же на за управ ља ње ен ти те том, или она која
има ју так ве над леж нос ти, без об зи ра на на зив ти ту ле,
што може ва ри ра ти од за ко но да вства до за ко но да вства.

Екстер ни
струч ни 
са вет ник 

Лице (које није пар тнер или део про фе си о нал ног особ ља,
укљу чу јући при вре ме но ан га жо ва но особ ље фир ме или
фир ме у мре жи) или орга ни за ци ја која по се ду је веш ти не,
зна ње и ис кус тво у не кој об лас ти, а да то није ра чу но во -
дство или ре ви зи ја, и чији се рад у тој об лас ти ко рис ти
као помоћ про фе си о нал ном ра чу но вођи у сти ца њу до -
вољ не ко ли чи не одго ва ра јућих доказа.

Енти тет 
ко ти ран 
на бер зи

Енти тет чије су ак ци је, хар ти је од вред нос ти, дуж нич ки
инстру мен ти понуђени или ко ти ра ни на при зна тој бер зи, 
или су дати на тржиш те по пра ви ли ма при зна те бер зе
или дру гог ек ви ва лен тног тела.

Енти тет од
јав ног ин те ре са

(а) Енти тет ко ти ран на бер зи; и
(б) сва ки ен ти тет:

(i) де фи ни сан од стра не за ко на и ре гу ла ти ве
као ен ти тет од јав ног ин те ре са; или

(ii) за који се за ко ном и ре гу ла ти вом за хте ва
спро вођење ре ви зи је у скла ду са ис тим за -
хте ви ма не за вис нос ти који се при ме њу ју на
ре ви зи ју ен ти те та ко ти ра них на бер зи. Так -
во пра ви ло може бити об јав ље но од стра не
ре ле ван тног ре гу ла тор ног тела, укљу чу јући 
и ре гу ла тор но тело за ре ви зи ју. 

За пос ле ни
про фе си о нал ни
ра чу но вођа

Про фе си о нал ни ра чу но вођа за пос лен или ан га жо ван на
из вршном или не извршном рад ном мес ту у при вре ди, јав -
ном сек то ру, об ра зо ва њу, не про фит ном сек то ру, ре гу ла -
тор ним или про фе си о нал ним те ли ма, или про фе си о нал ни
ра чу но вођа који ради по уго во ру са так вим ен ти тетима.

Инди рек тни 
фи нан сиј ски 
ин те рес

Фи нан сиј ски ин те рес који се по се ду је као сре дство ко лек -
тив ног ула га ња, има ње, фонд или пу тем дру гог по сред ни -
ка над ко јим по је ди нац или ен ти тет не ма ју кон тро лу или
могућност ути ца ња на одлу ке о ула га њу.

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

149 ДЕФИНИЦИЈЕ



IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ДЕФИНИЦИЈЕ 150

Кан це ла ри ја По себ на под гру па у окви ру фир ме, орга ни зо ва на по ге ог -
раф ској или рад ној ли ни ји.

Кли јент
ре ви зи је

Енти тет у од но су на који фир ма спро во ди ан га жо ва ње ре -
ви зи је. Када је кли јент ен ти тет ко ти ран на бер зи, под кли -
јен том ре ви зи је се увек под ра зу ме ва ју и по ве за ни ен ти те -
ти. У слу ча ју када кли јент није ен ти тет ко ти ран на бер зи,
кли јент ре ви зи је под ра зу ме ва оне по ве за не ен ти те те над
ко ји ма кли јент има ди рек тну или ин ди рек тну кон тро лу.

Кли јент чији
се пре глед врши

Енти тет који је пред мет ан га жо ва ње пре гле да које спро -
во ди фир ма.

Кључ ни 
пар тнер 
ре ви зи је

Пар тнер ан га жо ва ња, лице одго вор но за пре глед кон тро ле
ква ли те та ан га жо ва ња, и оста ли пар тне ри ре ви зи је, уко ли -
ко их има, у тиму на ан га жо ва њу, који до но се кључ не одлу ке
или су до ве о зна чај ним пи та њи ма у ре ви зи ји фи нан сиј ских
из веш та ја о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње. У за вис нос -
ти од окол нос ти и уло ге по је ди на ца у ре ви зи ји, “оста ли пар -
тне ри ре ви зи је” могу да под ра зу ме ва ју, на при мер, пар тне ре 
ре ви зи је одго вор не за зна чај не фи ли ја ле или сек то ре.

Лица 
овлашћена за
управ ља ње

Лице(а) или орга ни за ци ја(е) (на при мер, по ве ре ник кор -
по ра ци је a corporate trustee) одго вор ни за над зор стра -
теш ког усме ре ња ен ти те та и одго вор на за ен ти тет. То
под ра зу ме ва и над зор над про це сом фи нан сиј ског из веш -
та ва ња. За неке ен ти те те у по је ди ним за кон ским сис те -
ми ма, лица овлашћена за управ ља ње могу об ухва та ти ру -
ко во деће особ ље, на при мер, из вршне чла но ве управ ног
одбо ра ен ти те та при ват ног или јав ног сек то ра, или влас -
ни ка-ру ко во ди о ца.  

Мре жа Већа струк ту ра која:
(а) за циљ има са рад њу; и
(б) очиг лед но има за циљ де ље ње до би ти или трош ко ва,

или има за јед нич ко влас ниш тво, кон тро лу или ру ко -
во дство, за јед нич ке по ли ти ке и про це ду ре ква ли те та
кон тро ле, за јед нич ку по слов ну стра те ги ју, упот ре бу
за јед нич ког за штићеног име на, или зна чај ног дела
про фе си о нал них ре сур са.



Не за вис ност Не за вис ност је:
(а) Не за вис ност миш ље ња – На чин миш ље ња који омо -

гућава из ра жа ва ње за кљу ча ка без ути ца ја, који до во де
у пи та ње про фе си о нал но расуђива ње, што омо гућава
по је дин цу да де лу је не за вис но, уз об јек тивност и про -
фе си о нал ни скеп ти ци зам.

(б) Не за вис ност де ло ва ња - Избе га ва ње чи ње ни ца и
окол ности, зна чај них у тој мери, да би на осно ву њих
раз умна и ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем
свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти, мог ла да
за кљу чи да су ин тег ри тет, об јек тив ност или про фе си -
о нал ни скеп ти ци зам фир ме, од но сно чла на ре ви зиј -
ског тима до ве де ни у пи та ње.

Пар тнер 
на ан га жо ва њу

Пар тнер или дру га осо ба у фир ми, одго вор на за ан га жо ва -
ње и ње го во из врша ва ње, као и за из веш тај из дат у име
фир ме, и неко ко, када се то за хте ва, има одго ва ра јућу
над леж ност од про фе си о нал ног, прав ног или ре гу ла тор -
ног тела.

По ве за ни
ен ти тет

Енти тет који има бар јед ну од сле дећих веза са кли јен том:
(а) има ди рек тну или ин ди рек тну кон тро лу над кли јен -

том под усло вом да је кли јент зна ча јан за тај ен ти тет;
(б) има ди рек тни фи нан сиј ски ин те рес у кли јен ту под

усло вом да тај ен ти тет има зна ча јан ути цај на кли јен та,
а ин те рес ве зан за кли јен та је зна ча јан за тај ен ти тет;

(ц) над ко јим кли јент има ди рек тну или ин ди рек тну кон -
тро лу;

(д) у ко јем кли јент или ен ти тет по ве зан са кли јен том под 
(ц), има ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес који даје зна -
ча јан ути цај над так вим ен ти те том а ин те рес је од
зна ча ја и за кли јен та и за са њим по ве за ни ен ти тет
под (ц); и

(е) који је под за јед нич ком кон тро лом са кли јен том под
усло вом да су и ен ти тет и кли јент од зна ча ја за ен ти -
тет који кон тро ли ше и кли јен та и ен ти тет.

Прег лед
кон тро ле
ква ли те та 
ан га жо ва ња

Про цес, који има за циљ да об ез бе ди об јек тив ну ева лу а -
ци ју, пре него што се об ја ви из веш тај о зна чај ним ра су ђи -
вањима, која је тим на ан га жо ва њу до нео и о за кључ ци ма
до ко јих је до шао при фор му ли са њу из веш та ја.
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Прих ват љи ви
ниво

Ниво на ко јем раз умна и доб ро об а веш те на трећа стра на,
од меравањем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти
дос тупних про фе си о нал ном ра чу но вођи у да том тре нут -
ку, може да за кљу чи да усаг ла ше ност са основ ним при -
нци пи ма није угро же на.

Про фе си о нал на
активност

Активност у која за хте ва ра чу но во дстве не или слич не
веш ти не, које пред узи ма про фе си о нал ни ра чу но вођа, а
ук љу чују услу ге из об лас ти ра чу но во дства, ре ви зи је, по -
ре за, кон сал тин га и управљања финансијама.

Про фе си о нал не
услу ге

Про фе си о нал не ак тив нос ти које се об ав ља ју за кли јен те. 

Про фе си о нал ни
ра чу но вођа

Лице које је члан орга ни за ци је која је пу ноп рав ни члан
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC).

Про фе си о нал ни
ра чу но вођа
у јав ној прак си

Про фе си о нал ни ра чу но вођа, без об зи ра на функ ци о нал -
ну кла си фи ка ци ју ње го вог рада (на при мер, ре ви зи ја, по -
ре зи или кон сал тинг) у фир ми који пру жа про фе си о нал не 
услу ге. Овај тер мин се, такође, ко рис ти када се мис ли на
фир му про фе си о нал них ра чу но вођа у јав ној прак си.

Ре ви зиј ски тим (а) Сви чла но ви тима на ан га жо ва њу ре ви зи је;
(б) Сва оста ла лица у окви ру фир ме која могу ди рек тно

да ути чу на ис ход ан га жо ва ња ре ви зи је, укљу чу јући: 
(i) лица која пред ла жу ви си ну на кна де, или

која врше ди рек тну су перви зи ју, управ ља ње 
или над зор пар тне ра на ан га жо ва њу, у вези
са из врша ва њем ан га жо ва ња ре ви зи је, ук -
љу чујући за пос ле не на свим сук це сив но ви -
шим ни во и ма по чев од пар тне ра на ан га жо -
ва њу па све до осо бе која је виши или
ру ководећи пар тнер фир ме (из вршни ру ко -
во д илац, или ек ви ва лен тно томе);

(ii) лица која пру жа ју кон сул та ци је, које се тичу
тех нич ких или спе ци фич них пи та ња, тран са -
кција или догађаја у вези са ан га жо ва њем; и

(iii) лица која врше кон тро лу ква ли те та ан га жо -
ва ња, укљу чу јући лица која врше пре глед
кон тро ле ква ли те та ан га жо ва ња; и

(ц) Сва лица у окви ру фир ме у мре жи која ди рек тно могу
да ути чу на ан га жо ва ње ре ви зи је. 
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Рек ла ми ра ње

Кли јент о ко јем
се пру жа
уве ра ва ње

Јавно об јав љи ва ње ин фор ма ци ја у вези са услу га ма или
веш тинама про фе си о нал них рачу новођа у јав ној прак си
које се врши ради до би ја ња по сло ва.
Од го ворна стра на, од но сно осо ба (или осо бе) која је:
(а) У ан га жо ва њу ди рек тног из веш та ва ња, одгово р на за

пред мет но пи та ње; или
(б) У ан га жо ва њу за сно ва ном на тврдњи, одго вор на за

суш тинску ин фор ма ци ју и може бити одго вор на за
пред мет но пи та ње.

Са даш њи
ра чу но вођа

Про фе си о нал ни ра чу но вођа за пос лен у јав ној прак си који 
је тре нут но име но ван на функ ци ју ре ви зо ра или об ав ља
ра чу но во дстве не, по рес ке, кон сул тан ске или слич не про -
фе си о нал не услу ге за кли јен та.

Тим који ради
на пре гле ду

(а) сви чла но ви тима који ради на ан га жо ва њу пре гле да; и
(б) сва оста ла лица уну тар фир ме која могу ди рек тно да

ути чу на ис ход ан га жо ва ња пре гле да укљу чу јући
лица која: 

(i) пред ла жу ви си ну на кна де, или која врше ди -
рек тну су перви зи ју, управ ља ње или над зор
пар тне ра ан га жо ва ња, а у вези са из врша ва -
њем ан га жо ва ња пре гле да, укљу чу јући за -
пос ле не на свим сук це сив но ви шим ни во и -
ма по чев од пар тне ра на ан га жо ва њу па све
до осо бе која је виши или ру ко во дећи пар -
тнер фир ме (из вршни ру ко во ди лац, или ек -
ви ва лен тно томе);

(ii) пру жа ју кон сул та ци је које се тичу тех нич -
ких или спе ци фич них пи та ња, тран са кција
или догађаја у вези са ан га жо ва њем; и

(iii) врше кон тро лу ква ли те та ан га жо ва ња, ук -
љу чујући лица која врше пре глед кон тро ле
ква литета ан га жо ва ња; и

(ц) Сва лица у окви ру фир ме у мре жи која могу ди рек тно
да ути чу на ан га жо ва ње пре гле да.
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Тим на 
ан га жо ва њу

Сви пар тне ри и особ ље који об ав ља ју неко ан га жо ва ње,
укљу чу јући и све по је дин це ан га жо ва не од стра не фир ме
или фир ме у мре жи који спро во де про це ду ре на осно ву
ко јих се пру жа уве ра ва ње у том ан га жо ва њу. Ово не под -
ра зу ме ва ек стер не струч ња ке које ан га жу је фир ма или
фир ма у мре жи.
Тер мин „тим на ан га жо ва њу“ такође ис кљу чу је по је дин це
у окви ру функ ци је ин тер не ре ви зи је кли јен та који ди рек -
тно по ма жу у ан га жо ва њу ре ви зи је када ек стер ни ре ви -
зор по шту је за хте ве ISA 610 (ре ви ди ра ног 2013.), Ко -
ришћење ре зул та та рада ин тер не ревизије.  

Тим на
ан га жо ва њу 
на осно ву 
ко јег 
се пру жа
уве ра ва ње

(а) Сви чла но ви тима на ан га жо ва њу за ан га жо ва ње на
ос нову ко јег се пру жа уве ра ва ње;

(б) Сви оста ли за пос ле ни у окви ру фир ме који могу ди -
рек тно ути ца ти на ис ход ан га жо ва ња на осно ву ко јег
се пру жа уве ра ва ње, укљу чу јући:

(i) лица која пред ла жу ви си ну на кна де, или ко -
ја врше ди рек тну су перви зи ју, управ ља ње
или над зор пар тне ра на ан га жо ва њу на ос -
но ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, у вези са из -
вр шавањем тог ан га жо ва ња. 

(ii) Лица која пру жа ју кон сул та ци је које се тичу
тех нич ких или спе ци фич них пи та ња, тран -
са кција или догађаја у вези са ан га жо ва њем
на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње; и

(iii) Лица која врше кон тро лу ква ли те та ан га жо -
ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње,
укљу чу јући лица која врше пре глед кон тро -
ле ква ли те та ан га жо ва ње.

Ужа по ро ди ца Суп руж ник (или ек ви ва лент) или из држа ва но лице.
Услов ље на
на кна да

Услов ље не на кна де су на кна де које су об ра чу на те на уна -
пред утврђеној осно ви, по ве за ној са ис хо дом транс акције
или ре зул та том услу га које је пру жи ла фир ма. Нак на де се
не смат ра ју услов ље ним, ако их је утврдио суд или дру ги
јав ни орган.

Фи нан сиј ске 
ин фор ма ци је 
из про шлос ти

Инфор ма ци је из ра же не у фи нан сиј ским тер ми ни ма у ве -
зи са одређеним ен ти те том, из ве де не прве нстве но из ра -
чу но во дстве ног сис те ма тог ен ти те та, о еко ном ским до -
га ђаји ма који су се одви ја ли у пре тход ном пе ри о ду или о
еко ном ским усло ви ма или окол нос ти ма у одређеним пе -
ри о ди ма у про шлос ти. 
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Фи нан сиј ски 
из веш та ји

Струк ту и ран при каз фи нан сиј ских ин фор ма ци ја из про -
шлос ти, укљу чу јући са њима по ве за не на по ме не, које за
циљ има ју по јаш ње ње еко ном ских ре сур са или об а ве за у не -
ком одређеном вре мен ском пе ри о ду, или про ме не у не ком
вре мен ском пе ри о ду у скла ду са окви ром фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. По ве за не на по ме не об ич но сад рже ре зи ме зна -
чај них ра чу но во дстве них по ли ти ка и дру гих ин фор ма ци ја
које пру жа ју до дат на об јаш ње ња. Тер мин може да се од но си
и на цео скуп фи нан сиј ских из веш та ја, али и на по је ди нач ни 
из веш тај на при мер, би ланс ста ња, или из веш тај о при хо ди -
ма и рас хо ди ма, као и са њима по ве за не на по ме не.

Фи нан сиј ски 
ин те рес

Учешће у ка пи та лу или дру гим хар ти ја ма од вред нос ти, об -
вез ни ца ма, за јму или дру гим ду гов ним инстру мен ти ма ен -
ти те та, укљу чу јући пра ва и об а ве зе сти ца ња так вог ин те ре -
са и де ри ва ти ва ди рек тно по ве за них са так вим ин те ре сом.

Фи нан сиј ски из -
веш та ји о ко ји ма
фир ма из ра жа ва
миш ље ње

У слу ча ју по је ди нач ног ен ти те та, фи нан сиј ски из веш та ји
тог ен ти те та. У слу ча ју кон со ли до ва них фи нан сиј ских из -
веш та ја, који се још на зи ва ју и фи нан сиј ским из веш та ји -
ма гру пе, кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из веш та ји.

Фи нан сиј ски
из веш та ји 
спе ци јал не
на ме не

Фи нан сиј ски из веш та ји сас тав ље ни у скла ду са окви ром
фи нан сиј ског из веш та ва ња, осмиш ље ни да одго во ре на
по тре бе за фи нан сиј ским ин фор ма ци ја ма по себ но одр е -
ђе них ко рис ни ка. 

Фир ма (а) По је ди нац, пар тне рство или кор по ра ци ја про фе си о -
нал них ра чу но вођа;

(б) Енти тет који кон тро ли ше стра не под (а) пу тем влас -
ниш тва, ру ко во дства или на дру ги на чин и,

(ц) Енти тет који стра не под (а) кон тро ли шу пу тем влас -
ниш тва, ру ко во дства или на дру ги на чин.

Фир ма у мре жи Фир ма или ен ти тет који при па да мре жи.
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ОДЕЉАК 225 

Одго вор на не усклађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом

Сврха

225.1 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може да се срет не са или
буде упоз нат са не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност са
за ко ни ма и ре гу ла ти вом у току пру жа ња про фе си о нал не услу ге кли -
јен ту. Сврха овог одељ ка је де фи ни са ње одго вор нос ти про фе си о нал -
ног ра чу но вође када се сус рет не са овак вом не усклађеношћу или
сум њом на не усклађеност и усме ра ва ње про фе си о нал ног ра чу но -
вође при про це њи ва њу им пли ка ци ја да тог пи та ња и могућих пра ва -
ца де ло ва ња при ли ком одго ва ра ња на то пи та ње. Овај оде љак се
при ме њу је без об зи ра на при ро ду кли јен та, укљу чу јући да ли је кли -
јент ен ти тет од јав ног ин те рес или не. 

225.2 Не ус клађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом („не усклађеност“) чине
по ступ ци про пус та или по ступ ци, на мер ни или не на мер ни, које је
по чи нио кли јент, или лица овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство
или неки дру ги по је ди нац који ради за кли јен та или по инструк ци ја -
ма кли јен та, а који су у суп рот нос ти са важећим за ко ни ма или ре гу -
ла ти вом. 

225.3 У по је ди ним прав ним сис те ми ма, по сто је за кон ске или ре гу ла тор не
одред бе које усме ра ва ју про фе си о нал не раћуно вође у по гле ду одго -
ва ра ња на не усклађеност или сум ње на не усклађеност које могу да
се раз ли ку ју од овог одељ ка или да пре ва зи ла зе овај оде љак. Када се
сус рет не са овак вом не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност,
про фе си о нал ни ра чу но вођа има одго вор ност да стек не раз уме ва ње
о овим одред ба ма и да их по шту је, укљу чу јући за хтев да под не се из -
веш тај одго ва ра јућем над леж ном орга ну, као и за бра ну упо зо ра ва -
ња кли јен та пре об е ло да њи ва ња, на при мер, у скла ду са за ко ни ма
који се од но се на спре ча ва ње пра ња новца. 

225.4 Одли ка ра чу но во дстве не про фе си је је при хва та ње одго вор нос ти за
по сту па ње у јав ном ин те ре су. При ли ком одго ва ра ња на неус кла -
ђеност или сум њу на не усклађеност, ци ље ви про фе си о нал ног ра чу -
но вође су: 
(а) Усклађеност са основ ним при нци пи ма ин тег ри те та и про фе си о -

нал ног по на ша ња; 
(б) Упо зо ра ва ње ру ко во дства, или, где је при клад но, лица ов лаш -

ћених за управ ља ње кли јен та, у на сто ја њу да: 
(i) Омо гући да ис пра ве, от кло не или убла же по сле ди це иден ти -

фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност; или
(ii) Спре чи не усклађеност тамо где се још није де си ла; и 

(ц) Пре ду зи ма ње до дат них мера, по по тре би, у јав ном ин те ре су.
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Де лок руг 

225.5 У овом одељ ку уста нов ља ва се при ступ који пред узи ма про фе си о -
нал ни ра чу но вођа који се сус реће са или је упоз нат са неус кла -
ђеношћу или сум њом на не усклађеност са: 
(а) За ко ни ма и ре гу ла ти вом за које је опште при хваћено да има ју ди -

рек тан ути цај на утврђива ње ма те ри ја ло зна чај них из но са и об е -
ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та ји ма кли јен та; и 

(б) Дру гим за ко ни ма и ре гу ла ти вом који не ма ју ди рек тан ути цај на
утврђива ње из но са и об е ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та -
ји ма кли јен та, али који могу бити од суш тин ског зна ча ја за опе -
ра тив не ас пек те по сло ва ња кли јен та, за ње го ву спо соб ност да
на ста ви са по сло ва њем или за из бе га ва ње ма те ри јал но зна чај -
них каз ни. 

225.6 При ме ри за ко на и ре гу ла ти ве на које се од но си овај оде љак об ухва -
та ју оне који се баве сле дећим пи та њи ма: 
• Кри ми нал не рад ње, ко руп ци ја и мито. 
• Пра ње нов ца, фи нан си ра ње те ро риз ма и при хо ди од кри ми на ла.
• Тржиш та и трго ва ње хар ти ја ма од вред нос ти. 
• Бан кар ски и дру ги фи нан сиј ски про из во ди и услу ге. 
• Заш ти та под а та ка.
• По рес ке и пен зиј ске об а ве зе и плаћања. 
• Заш ти та жи вот не сре ди не.
• Јавно здрав ље и без бед ност. 

225. 7 Не ус клађеност може има ти за ре зул тат нов ча не каз не, суд ске спо ро -
ве или дру ге по сле ди це за кли јен та које могу има ти ма те ри јал но
зна ча јан ефе кат на ње го ве фи нан сиј ске из веш та је. Зна чај но је да
овак ва не усклађеност може има ти веће им пли ка ци је на јав ни ин те -
рес у смис лу по тен ци јал но зна чај не ште те за ин вес ти то ре, по ве ри о -
це, за пос ле не или за ширу јав ност. За сврхе овог одељ ка, по сту пак
који узро ку је зна чај ну ште ту је онај који има за ре зул тат озбиљ не не -
га тив не по сле ди це за било коју од ових стра на у фи нан сиј ском или
не фи нан сиј ском смис лу. При ме ри об ухва та ју из врше ње кри ми нал -
не рад ње која ре зул ти ра зна чај ним фи нан сиј ским гу би ци ма за ин -
вес ти то ре, и по вре дом за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи вот не сре -
ди не чиме се угро жа ва здрав ље и без бед ност за пос ле них или
јавности. 

225.8 Од про фе си о нал ног ра чу но вође који се сус реће или је упоз нат са пи -
та њи ма која су очиг лед но без на чај на, на осно ву про це не њи хо ве
при ро де и ути ца ја, било фи нан сиј ског или не, на кли јен та, ње го ве
стеј кхол де ре и ширу јав ност, не за хте ва се да буде усклађен са овим
одељ ком у по гле ду овак вих пи та ња.

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

159 ИЗМЕНЕ КОДЕКСА



225.9 Овај оде љак се не бави: 
(а) Не до лич ним по на ша њем по је ди на ца које није по ве за но са по -

слов ним ак тив нос ти ма кли јен та; и
(б) Не ус клађеношћу дру гих лица која не спа да ју у кли јен те или лица

овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство или дру ге по је дин це који
раде за кли јен та или по ње го вим инструк ци ја ма. Ово об ухва та,
на при мер, окол нос ти у ко ји ма је про фе си о нал ног ра чу но вођу
ан га жо вао кли јент за спро вођење ан га жо ва ња ана ли зе ен ти те та
– треће стра не и када је иден ти фи ко ва но дело које за по сле ди цу
има не усклађеност или сум њу на не усклађеност из врши ла та
трећа стра на.

Про фе си о нал ном ра чу но вођи, упркос томе, упу тство у овом одељ ку
може бити ко рис но при ли ком раз мат ра ња како да одре а гу је у овим
си ту а ци ја ма. 

Одго вор нос ти ру ко во дства кли јен та и лица овлашћених за управ ља ње 

225.10 Одго вор ност је ру ко во дства кли јен та, уз над зор лица овлашћених за
управ ља ње, да об ез бе де да се по слов не ак тив нос ти кли јен та спро во -
де у скла ду са за ко ни ма и ре гу ла ти вом. Такође је одго вор ност ру ко -
во дства и лица овлашћених за управ ља ње да иден ти фи ку ју и одго во -
ре на не усклађеност од стра не кли јен та, лица овлашћеног за
уп рављање ен ти те та, чла на ру ко во дства или било ког дру гог по је -
дин ца који ради по инструк ци ја ма кли јен та. 

Одго вор нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође у јав ној прак си

225.11 У слу ча ју када про фе си о нал ни ра чу но вођа по ста не упоз нат са пи та -
њем на које се при ме њу је овај оде љак, ко ра ке које пред узи ма про фе -
си о нал ни ра чу но вођа у циљу усклађенос ти са овим одељ ком тре ба
пред узе ти бла гов ре ме но, има јући на уму раз уме ва ње од стра не про -
фе си о нал ног ра чу но вође при ро де пи та ња и по тен ци јал не ште те по
ин те ре се ен ти те та, ин вес ти то ра, по ве ри ла ца, за пос ле них или шире
јав нос ти. 

Ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја 

Сти ца ње раз уме ва ња о пи та њу

225.12 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа који је ан га жо ван да из врши
ре ви зи ју фи нан сиј ских из веш та ја, по ста не упоз нат са ин фор ма ци ја -
ма које се од но се на слу чај не усклађенос ти или сум ње на неус кла -
ђеност, било у току спро вођења ан га жо ва ња или пре ко ин фор ма ци ја
које су му об ез бе ди ле дру ге стра не, про фе си о нал ни ра чуновођа тре -
ба да стек не раз уме ва ње о пи та њу, укљу чу јући при ро ду по ступ ка и
окол нос ти у ко ји ма се де сио или може да се деси. 

225.13 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се оче ку је да при ме њу је зна ње, про -
фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је да има ниво
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зна ња о за ко ни ма и ре гу ла ти ви који је већи од оног који се за хте ва за
пред узи ма ње ан га жо ва ња. Да ли одређени по сту пак пред став ља не -
усклађеност, ко нач но је пи та ње које ће утврди ти суд или дру го одго -
ва ра јуће над леж но тело. У за вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња,
про де си о нал ни ра чу но вођа може да се кон сул ту је на по вер љи вој
осно ви са дру гим ли ци ма уну тар фир ме, фир ме у мре жи или про фе -
си о нал ном орга ни за ци јом, или са прав ним са вет ни ком. 

225.14 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу нођа иден ти фи ку је не усклађеност или 
по сум ња да је дош ло или може да дође до не усклађенос ти, о том пи -
та њу тре ба да раз го ва ра са ру ко во дством одго ва ра јућег ни воа и, где
је при клад но, са ли ци ма овлашћеним за ушрав ља ње. 

225.15 Овак ви раз го во ри се врше ради бо љег раз уме ва ња од стра не про фе -
си о нал ног ра чу но вође чи ње ни ца и окол нос ти које су ре ле ван тне за
пи та ње и ње го ве по тен ци јал не по сле ди це. Раз го вор такође може да
под стак не ру ко во дство или лица овлашћена за управ ља ње да ис тра -
же пи та ње. 

225.16 Одго ва ра јући ниво ру ко во дства са ко јим ће се раз го ва ра ти је пи та ње
про фе си о нал ног про суђива ња. Ре ле ван тни фак то ри које тре ба раз -
мот ри ти об ухва та ју: 
• При ро ду и окол нос ти пи та ња. 
• По је дин це који су ствар но или по тен ци јал но укљу че ни. 
• Ве ро ват ноћу дос лу ха. 
• По тен ци јал не по сле ди це. 
• Да ли је тај ниво ру ко во дства у могућнос ти да ис тра жи пи та ње и

пред узме одго ва ра јуће мере. 
225.17 Одго ва ра јући ниво ру ко во дства је об ич но на јма ње је дан ниво из над

осо бе или осо ба које су укљу че не или по тен ци јал но укљу че не у спор -
но пи та ње. Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа смат ра да је ру ко во -
дство укљу че но у дело које из а зи ва не усклађеност или сум њу на не -
усклађеност, тре ба да раз мот ри ово пи та ње са ли ци ма овлашћеним
за управ ља ње. Про фе си о нал ни ра чу но вођа такође може да раз мот ри 
дис ку то ва ње о да том пи та њу са ин тер ним ре ви зо ри ма, тамо где је
при мен љи во. У кон тек сту гру пе, одго ва ра јући ниво може бити ру ко -
во дство ен ти те та који има кон тро лу над кли јен том. 

Ре ша ва ње пи та ња

225.18 При ли ком дис ку то ва ња о не усклађенос ти или сум њи на неус кла ђе -
ност са ру ко во дством, и, тамо где је при клад но, ли ци ма овлашћеним
за управ ља ње, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да их по са ве ту је да
пред узму одго ва ра јуће и бла гов ре ме не мере, уко ли ко то већ нису
учи ни ли, ради: 
(а) Исправ ља ња, от кла ња ња или убла жа ва ња по сле ди ца неус кла -

ђенос ти; 
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(б) Спре ча ва ња не усклађенос ти у слу ча је ви ма када се још увек није
де си ла; или

(ц) Обе ло да њи ва ња пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну када
се то за хте ва за ко ном или про пи си ма или када се смат ра да је не -
опход но у јав ном ин те ре су. 

225.19 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да раз мот ри да ли ру ко во дство
кли јен та и лица овлашћена за управ ља ње раз уме ју сво је за кон ске
или ре гу ла тор не одго вор нос ти у по гле ду не усклађенос ти или сум ње 
на не усклађеност. Уко ли ко не, про фе си о нал ни ра чу но вођа може су -
ге ри са ти одго ва ра јуће из во ре ин фор ма ци ја или пре по ру чи ти да
при ба ве прав ни савет. 

225.20 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па у скла ду са при мен љи -
вим:
(а) За ко ни ма и ре гу ла ти вом, укљу чу јући за кон ске или ре гу ла тор не

одред бе, које усме ра ва ју из веш та ва ње о не усклађенос ти или
сум њи на не усклађеност одго ва ра јућем над леж ном орга ну. У
овом по гле ду, неки за ко ни и ре гу ла ти ва могу про пи си ва ти пе ри -
од у окви ру ко јег тре ба под не ти из веш тај; и 

(б) Зах те ви ма из стан дар да ре ви зи је, укљу чу јући оне који се од но се
на: 
• Иден ти фи ко ва ње и одго ва ра ње на не усклађеност, укљу чу -

јући кри ми нал не рад ње. 
• Ко му ни ка ци ју са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње. 
• Раз мат ра ње им пли ка ци ја не усклађенос ти или сум ње на не -

усклађеност на из веш тај ре ви зо ра. 
Ко му ни ка ци ја у кон тек сту гру па
225.21 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се може тра жи ти: 

(а) За сврхе ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја гру пе, од стра не тима
на ан га жо ва њу гру пе да об а ви рад на фи нан сиј ским ин фор ма ци -
ја ма по ве за ним са ком по нен том гру пе; или

(б) Да буде ан га жо ван у спро вођењу ре ви зи је фи нан сиј ских из веш -
та ја ком по нен те за сврхе које не спа да ју у ре ви зи ју гру пе, на при -
мер, за кон ски об а вез на (ста ту тар на) ре ви зи ја.

У слу ча је ви ма када про фе си о нал ни ра чу но вођа по ста не упоз нат са
не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност у по гле ду ком по нен -
те у било ком од слу ча је ва, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба, по ред
одго ва ра ња на пи та ње у скла ду са одред ба ма овог одељ ка, да са оп -
шти то пи та ње пар тне ру ан га жо ва ња на ни воу гру пе осим уко ли ко
то није за бра ње но за ко ном или ре гу ла ти вом. На овај на чин се омо -
гућава пар тне ру ан га жо ва њу на ни воу гру пе да буде ин фор ми сан о
пи та њу и да утврди, у кон тек сту ре ви зи је гру пе, да ли, и уко ли ко је
одго во ран по тврдан, како пи та ње тре ба да се реши у скла ду са од -
ред бама у овом одељ ку. 
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225.22 У слу ча ју када пар тнер ан га жо ва ња на ни воу гру пе по ста не упоз нат
са не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност, у току ре ви зи је
фи нан сиј ских из веш та ја гру пе, укљу чу јући и ин фор ми са ност о овак -
вом пи та њу у скла ду са па раг ра фом 225.21, пар тнер ан га жо ва ња на
ни воу гру пе тре ба, по ред одго ва ра ња на пи та ње у кон тек сту ре ви зи -
је гру пе у скла ду са одред ба ма овог одељ ка, да раз мот ри да ли то пи -
та ње може бити ре ле ван тно за јед ну или више ком по не на та: 
(а) Чије фи нан сиј ске ин фор ма ци је су пред мет рада за сврхе ре ви зи је 

фи нан сиј ских из веш та ја гру пе; или
(б) Чији фи нан сиј ски из веш та ји под ле жу ре ви зи ји за сврхе које не

спа да ју у ре ви зи ју гру пе, на при мер, за кон ски об а вез на (ста ту -
тар на) ре ви зи ја.

Уко ли ко је то слу чај, пар тнер ан га жо ва ња на ни воу гру пе тре ба да
пред узме ко ра ке за са оп шта ва ње не усклађенос ти или сум ње на не -
усклађеност ли ци ма која об ав ља ју рад над ком по нен та ма гру пе где
то пи та ње може бити ре ле ван тно, осим уко ли ко то није за бра ње но
за ко ном или ре гу ла ти вом. Уко ли ко је не опход но у по гле ду под па -
раг ра фа (б), тре ба из врши ти одго ва ра јуће упи те (било ру ко во дства
или из јав но дос туп них ин фор ма ци ја) о томе да ли ре ле ван тна ком -
по нен та(е) под ле же ре ви зи ји и, уко ли ко под ле же, да се у мери у ко јој
је то из вод љи во, утврди иден ти тет ре ви зо ра. Ова ко му ни ка ци ја има
за циљ да омо гући да лица која су одго вор на за рад у так вим ком по -
нен та ма буду ин фор ми са на о пи та њу и да утврде да ли, и уко ли ко је
одго вор по тврдан, како пи та ње тре ба да се реши у скла ду са одред -
ба ма у овом одељку. 

Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти

225.23 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це ни при клад ност одго во -
ра ру ко во дства и, тамо где је при мен љи во, лица овлашћених за
управ ља ње. 

225.24 Ре ле ван тни фак то ри које тре ба раз мот ри ти при ли ком про це не при -
клад нос ти одго во ра ру ко во дства, и тамо где је при мен љи во, лица
овлашћених за управ ља ње, об ухва та ју да ли: 
• Је одго вор бла гов ре мен. 
• Је не усклађеност или сум ња на не усклађеност адек ват но ис тра же на. 
• Су пред узе те, или се пред узи ма ју, мере за сма ње ње ри зи ка од по -

нов ног по јав љи ва ња, на при мер, до дат не кон тро ле или об ука. 
• Је не усклађеност или сум ња на не усклађеност об е ло да ње на одго -

ва ра јућем над леж ном орга ну по по тре би, и уко ли ко јес те, да ли се
об е ло да њи ва ње чини адек ват ним. 

225.25 У свет лу одго во ра ру ко во дства и, где је при мен љи во, лица ов лаш -
ћених за управ ља ње, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да утврди да
ли су не опход не до дат не ак тив нос ти у јав ном ин те ре су. 
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225.26 Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти, као и њи хо ва
при ро да и обим, за ви сиће од раз них фак то ра, укљу чу јући: 
• За кон ски и ре гу ла тор ни оквир. 
• Хит ност пи та ња.
• У ко јој мери је пи та ње при сут но у це лој орга ни за ци ји кли јен та. 
• Да ли про фе си о нал ни ра чу но вођа на став ља да има по ве ре ња у ин -

тег ри тет ру ко во дства и, где је при мен љи во, лица овлашћена за
управ ља ње. 

• Да ли по сто ји ве ро ват ноћа да ће се не усклађеност или сум ња на
не усклађеност по но ви ти. 

• Да ли по сто је по узда ни до ка зи о ствар ној или по тен ци јал ној зна -
чај ној шти ти по ин те ре се ен ти те та, ин все ти то ра, по ве ри ла ца, за -
пос ле них или шире јав нос ти. 

225.27 При ме ри окол нос ти које могу узро ко ва ти да про фе си о нал ни ра чу -
но вођа више нема по ве ре ња у ин тег ри тет ру ко во дства, и где је при -
мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње об ухва та ју си ту а ци је
када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа сум ња или има до ка зе о њи хо вом

учес тво ва њу или на ме ри да учес тву ју у не усклађенос ти
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа је упоз нат да они има ју саз на ња о

овак вој не усклађенос ти, и, у суп рот нос ти са за кон ским или ре гу -
ла тор ним за хте ви ма, да нису при ја ви ли, или овлас ти ли при јав љи -
ва ње, пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну у раз умном року. 

225.28 При утврђива њу по тре бе за до дат ним ак тив нос ти ма и њи хо ве при -
ро де и об и ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да прак ти ку је про -
фе си о нал но про суђива ње и да узме у об зир да ли је раз умна и доб ро
ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем свих спе цифичних чи ње -
ни ца и окол нос ти дос туп них про фе сио нал ном ра чу но вођи у том тре -
нут ку, за кљу чи ла да је про фе си о нал ни ра чу но вођа по сту пио адек -
ват но у јав ном ин те ре су. 

225.29 До дат не ак тив нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође могу да об ухва та ју: 
• Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну чак и

када за то не по сто ји за кон ски или ре гу ла тор ни за хтев. 
• Пов ла че ње из ан га жо ва ња и про фе си о нал не са рад ње када је то

доз во ље но за ко ном или ре гу ла ти вом. 
225.30 У слу ча је ви ма када про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да би по вла -

че ње из ан га жо ва ња и про фе си о нал не са рад ње било при клад но, то
не би пред став ља ло за ме ну за пред узи ма ње дру гих ак тив нос ти које
могу бити не опход не за оства ри ва ње одго вор нос ти про фе си о нал -
ног ра чу но вође де фи ни са них овим одељ ком. У по је ди ним прав ним
сис те ми ма, међутим, могу по сто ја ти огра ни че ња у по гле ду до дат них 
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ак тив нос ти које су дос туп не про фе си о нал ном ра чу но вођи, те по вла -
че ње може бити је ди ни дос ту пан пра вац де ло ва ња. 

225.31 У слу ча је ви ма када се про фе си о нал ни ра чу но вођа по ву као из про фе -
си о нал не са рад ње у скла ду са па раг ра фи ма 225.25 и 225.29, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа тре ба, на за хтев пред ло же ног ра чу но вође који га 
на слеђује, да об ез бе ди све чи ње ни це и дру ге ин фор ма ци је које се од -
но се на иден ти фи ко ва ну или сум њу на не усклађеност са ко ји ма, пре -
ма миш ље њу пре тход ног ра чу но вође, ра чу но вођа који га на слеђује
тре ба да буде упоз нат пре него што одлу чи да ли ће при хва ти ти ан га -
жо ва ње ре ви зи је. Прет ход ни ра чу но вођа тре ба тако да по сту пи
упркос па раг ра фу 210.14, осим уко ли ко то није за бра ње но за ко ном
или ре гу ла ти вом. Уко ли ко пред ло же ни ра чу но вођа који га на слеђује 
није у могућнос ти да ко му ни ци ра са пре тход ним ра чу но вођом, пред -
ло же ни ра чу но вођа који га на слеђује тре ба да пред узме раз умне ко -
ра ке за при бав ља ње ин фор ма ци ја о окол нос ти ма про ме не име но ва -
ња на дру ге на чи не, као што је пу тем упи та трећих стра на или
ис траживања ин фор ма ци ја о ру ко во дству или о ли ци ма ов лаш -
ћеним за управљање. 

225.32 Будући да раз мат ра ње пи та ња може под ра зу ме ва ти ком плек сну
ана ли зу и про суђива ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа може раз мат ра -
ти ин тер ни кон сал тинг, при бав ља ње прав ног са ве та у циљу раз уме -
ва ња опци ја про фе си о нал ног ра чу но вође, као и про фе си о нал не или
за кон ске им пли ка ци је пред узи ма ња одређеног прав ца де ло ва ња,
или кон сул то ва ње на по вер љи вој осно ви са ре гу ла тор ним или про -
фе си о нал ним телом. 

Утврђива ње да ли тре ба об е ло да ни ти пи та ње
одго ва ра јућем над леж ном орга ну
225.33 Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну било би

за бра ње но уко ли ко би то било у суп рот нос ти са за ко ном или ре гу ла -
ти вом. У суп рот ном, сврха об е ло да њи ва ња је да се омо гући одго ва -
ра јућем над леж ном орга ну да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма -
ње мера у јав ном ин те ре су. 

225.34 Утврђива ње да ли тре ба из врши ти овак во об е ло да њи ва ње за ви си
кон крет но од при ро де и об и ма ствар не или по тен ци јал не ште те која
је узро ко ва на или може бити узро ко ва на да тим пи та њем ин вес ти то -
ри ма, по ве ри о ци ма, за пос ле ни ма или ши рој јав нос ти. На при мер,
про фе си о нал ни ра чу но вођа може утврди ти да је об е ло да њи ва ње
пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну одго ва ра јући пра вац де -
ло ва ња ако: 
• Је ен ти тет учес тво вао у под мићива њу (на при мер, домаћих или

инос тра них држав них зва нич ни ка за сврхе об ез беђива ња ве ли ких 
уго во ра). 

• Је ен ти тет ре гу ли сан за ко ном и пи та ње је од то ли ког зна ча ја да
пре ти да на ру ши ње го ву ли цен цу за рад.
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• Је ен ти тет ко ти ран на бер зи хар ти ја од вред нос ти и пи та ње би
мог ло да ре зул ти ра не га тив ним по сле ди ца ма по фер и уређено
тржиш те за хар ти је од вред нос ти ен ти те та или да пред став ља сис -
тем ски ри зик по фи нан сиј ска тржиш та. 

• Пос то ји ве ро ват ноћа да ће ен ти тет про да ва ти про из во де који су
штет ни по јав но здрав ље или без бед ност.

• Енти тет про мо ви ше план сво јим кли јен ти ма који ће им помоћи у
из бе га ва њу плаћања по ре за.

Утврђива ње да ли тре ба врши ти овак ва об е ло да њи ва ња такође ће
за ви си ти од ек стер них фак то ра као што су: 
• Да ли по сто ји одго ва ра јући над леж ни орган који може да при ми

ин фор ма ци је и да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма ње мера.
Одго ва ра јући над леж ни орган за ви сиће од при ро де пи та ња, на
при мер, ре гу ла тор но тело за хар ти је од вред нос ти у слу ча ју лаж -
ног фи нан сиј ског из веш та ва ња или аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не у слу ча ју крше ња за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи вот не 
средине. 

• Да ли по сто је ефек тив на и по узда на за шти та од грађан ске, кри -
вич не или про фе си о нал не одго вор нос ти или одмаз де коју пру жа -
ју за ко ни или ре гу ла ти ва, као што су за ко ни или ре гу ла ти ва који
се од но се на узбу њи ва че. 

• Да ли по сто је ствар не или по тен ци јал не пре тње по фи зич ку без -
бед ност про фе си о нал ног ра чу но вође или дру гих лица. 

225.35 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да је об е ло да њи ва ње не -
усклађенос ти или сум ње на не усклађеност одго ва ра јућем над леж -
ном орга ну одго ва ра јући пра вац де ло ва ња у да тим окол нос ти ма, то
се неће смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са не
Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е ло да њи -
ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па по ште но и да
буде об аз рив при ли ком да ва ња из ја ва и тврдњи. Про фе си о нал ни ра -
чу но вођа такође тре ба да раз мот ри да ли је при клад но ин фор ми са ти 
кли јен та о на ме ра ма про фе си о нал ног ра чу но вође пре об е ло да њи ва -
ња питања.

225.36 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа може по ста -
ти упоз нат са ствар ним по на ша њем или на ме ром за које про фе си о -
нал ни ра чу но вођа има раз ло га да ве ру је да би не ми нов но до ве ло до
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве што би узро ко ва ло зна чај ну ште ту за 
ин вес ти то ре, по ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност. На кон раз мат -
ра ња да ли би било при клад но раз го ва ра ти о пи та њу са ру ко во -
дством или ли ци ма овлашћеним за управ ља ње ен ти те та, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни про фе си о нал но про суђива ње и
може одмах об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем над леж ном орга ну
у циљу спре ча ва ња или убла жа ва ња по сле ди ца овак вог не ми нов ног
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве. Овак во об е ло да њи ва ње неће се
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смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са не Одељ ком
140 овог Кодекса. 

До ку мен та ци ја

225.37 У по гле ду иден ти фи ко ва не или сум ње на не усклађеност која спа да у
де лок руг овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба, по ред
усклађенос ти са за хте ви ма ве за ним за до ку мен та ци ју под при мен -
љи вим стан дар ди ма ре ви зи је, да до ку мен ту је: 
• На чин на који је ру ко во дство, и, тамо где је при клад но, лица

овлашћена за управ ља ње одго во ри ло на пи та ње. 
• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,

про суђива ња и одлу ке које је до нео има јући на уму ста но виш те
раз умне и доб ро ин фор ми са не треће стра не. 

• На чин на који се про фе си о нал ни ра чу но вођа уве рио да је ис пу нио
одго вор ност на ве де ну у па раг ра фу 225.25. 

225.38 Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је (ISA), на при мер, за хте ва ју да про -
фе си о нал ни ра чу но вођа који спро во ди ре ви зи ју фи нан сиј ских из -
веш та ја: 
• Прип ре ми до вољ но до ку мен та ци је која ће му омо гућити да раз уме 

зна чај на пи та ња која се јав ља ју то ком ре ви зи је, до не те за кључ ке и
зна чај на про фе си о нал на про суђива ња то ком до ла же ња до ових
за кљу ча ка: 

• До ку мен ту је раз го во ре о зна чај ним пи та њи ма са ру ко во дством,
ли ци ма овлашћеним за управ ља ње и дру ги ма, укљу чу јући при ро -
ду зна чај них пи та ња која су раз мат ра на, као и када и са ким су раз -
го во ри об ав ље ни; и 

• До ку мен ту је иден ти фи ко ва не или сум ње на не усклађеност, као и
ре зул та те раз го во ра са ру ко во дством и, где је при мен љи во, са ли -
ци ма овлашћеним за управ ља ње и дру гим стра на ма из ван ен ти те -
та. 

Про фе си о нал не услу ге које не спа да ју 
у ре ви зи ју фи нан сиј ских из веш та ја 

Сти ца ње раз уме ва ња о пи та њу и ре ша ва ње пи та ња са ру ко во дством 
и ли ци ма овлашћеним за управ ља ње 

225.39 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа који је ан га жо ван за пру жа ње про -
фе си о нал не услу ге која не спа да у ре ви зи ју фи нан сиј ских услу га по -
ста не упоз нат са ин фор ма ци ја ма које се од но се на слу чај не -
усклађенос ти или по тен ци јал не не усклађенос ти, про фе си о нал ни
ра чу но вођа тре ба да на сто ји да стек не раз уме ва ње о да том пи та њу,
укљу чу јући при ро ду по ступ ка и окол нос ти у ко ји ма се до го ди ло или
ће мож да да се до го ди. 
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225.40 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се оче ку је да при ме њу је зна ње, про -
фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је да по се ду је
ниво по зна ва ња за ко на и ре гу ла ти ве који је из ван ни воа који се за -
хте ва за про фе си о нал ну услу гу за коју је про фе си о нал ни ра чу но вођа
ан га жо ван. Да ли одређени по сту пак пред став ља ствар ну неус кла -
ђеност ко нач но је пи та ње које ће утврди ти суд или неко дру го одго -
ва ра јуће над леж но тело. У за вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња,
про фе си о нал ни ра чу но вођа може се кон сул то ва ти на по вер љи вој
осно ви са дру ги ма уну тар фир ме, фир ме у мре жи или про фе си о нал -
ним те лом или са прав ним са вет ни ком. 

225.41 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа иден ти фи ку је или сум ња да је
дош ло или да може да дође до не усклађенос ти, про фе си о нал ни ра чу -
но вођа тре ба да раз го ва ра о пи та њу са ру ко во дством одго ва ра јућег
ни воа, и, ако про фе си о нал ни ра чу но вођа има при ступ и ако је при -
клад но, са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње. 

225.42 Овак ви раз го во ри има ју уло гу да по јас не раз уме ва ње про фе си о нал -
ног ра чу но вође о чи ње ни ца ма и окол нос ти ма који су ре ле ван тни за
пи та ње и ње го ве по тен ци јал не по сле ди це. Раз го вор такође може да
под стак не ру ко во дство или лица овлашћена за управ ља ње да ис тра -
же дато пи та ње. 

225.43 Одго ва ра јући ниво ру ко во дства са ко јим се раз го ва ра о да том пи та -
њу је пи та ње про фе си о нал ног про суђива ња. Ре ле ван тни фак то ри
које тре ба раз мот ри ти об ухва та ју: 
• При ро ду и окол нос ти пи та ња.
• По је дин це који су ствар но или по тен ци јал но укљу че ни. 
• Ве ро ват ноћу дос лу ха. 
• По тен ци јал не по сле ди це. 
• Да ли тај ниво ру ко во дства може да ис тра жи пи та ње и пред узме

одго ва ра јуће мере. 

Са оп шта ва ње пи та ња ек стер ном ре ви зо ру ен ти те та

225.44 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа услу гу која није услу га
ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је фир ме, или јед ној од ком по не на та кли -
јен та ре ви зи је фир ме, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да са оп шти
не усклађеност или сум њу на не усклађеност уну тар фир ме, осим уко -
ли ко то није за бра ње но за ко ном или ре гу ла ти вом. Ко му ни ка ци ја
тре ба да се об а ви у скла ду са про то ко ли ма или про це ду ра ма фир ме,
или, у одсус тву овак вих про то ко ла и про це ду ра, ди рек тно пар тне ру
у ан га жо ва њу ревизије.

225.45 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа услу гу која није услу га
ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је фир ме у мре жи или јед ној од ком по не на -
та кли јен та ре ви зи је фир ме у мре жи, про фе си о нал ни ра чу но вођа
тре ба да раз мот ри да ли да са оп шти не усклађеност или сум њу на не -

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ИЗМЕНЕ КОДЕКСА 168



усклађенпст фир ми у мре жи. У слу ча ју када се об а ви ко му ни ка ци ја,
она тре ба да буде у скла ду са про то ко ли ма или про це ду ра ма мре же,
или, у одсус тву овак вих про то ко ла и про це ду ра, ди рек тно пар тне ру
у ан га жо ва њу ревизије. 

225.46 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа услу гу која није услу га
ре ви зи је кли јен ту који није: 
(а) Кли јент ре ви зи је фир ме или фир ме у мре жи; или
(б) Једна од ком по нен ти кли јен та ре ви зи је фир ме или фир ме у

мре жи, 
про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да раз мот ри да ли да са оп шти не -
усклађеност или сум њу на не усклађеност фир ми која је ек стер ни ре -
ви зор кли јен та, уко ли ко по сто ји. 

225.47 Фак то ри који су ре ле ван тни за раз мат ра ње ко му ни ка ци је у скла ду са 
па раг ра фи ма 225.45 и 225.46 об ухва та ју: 
• Да ли би то било у суп рот нос ти са за ко ном или ре гу ла ти вом.
• Да ли по сто је огра ни че ња у по гле ду об е ло да њи ва ња која намеће

ре гу ла тор на аген ци ја или над леж ни орга ни у текућој ис тра зи не -
усклађенос ти или сум ње на не усклађеност. 

• Да ли је сврха ан га жо ва ња ис тра жи ва ње по тен ци јал не не -
усклађенос ти уну тар ен ти те та како би му се омо гућило да пред -
узме одго ва ра јуће мере. 

• Да ли је ру ко во дство или лица овлашћена за управ ља ње већ ин -
фор ми са ло ек стер ног ре ви зо ра ен ти те та о да том пи та њу. 

• Могућ ма те ри јал ни зна чај пи та ња за ре ви зи ју фи нан сиј ских из -
веш та ја кли јен та, или, у слу ча је ви ма када се пи та ње од но си на
ком по нен ту гру пе, могућ ма те ри јал ни зна чај за ре ви зи ју фи нан -
сиј ских из веш та ја гру пе. 

225.48 У свим слу ча је ви ма, ко му ни ка ци ја тре ба да об ез бе ди пар тне ру у ан -
га жо ва њу ре ви зи је да буде ин фор ми сан о не усклађенос ти или сум -
њи на не усклађеност и да утврди да ли, и уко ли ко је одго вор по -
тврдан, како то пи та ње тре ба да се реши у скла ду са одред ба ма овог
одељ ка. 

Раз мат ра ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти 

225.49 Про фе си о нал ни ра чу но вођа такође тре ба да раз мот ри да ли су не -
опход не до дат не ак тив нос ти у јав ном ин те ре су. 

225.50 Да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти, као и њи хо ва при ро да и
обим, за ви сиће од фак то ра као што су: 
• За кон ски и ре гу ла тор ни оквир. 
• Прик лад ност и бла гов ре ме ност одго во ра ру ко во дства и, тамо где

је при мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње. 
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• Хит ност пи та ња. 
• Учес тво ва ње ру ко во дства или лица овлашћених за управ ља ње у

да том пи та њу. 
• Ве ро ват ноћа зна чај не ште те по ин те ре се кли јен та, ин вес ти то ра,

по ве ри ла ца, за пос ле них или шире јав нос ти. 
225.51 До дат не ак тив нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође могу об ухва та ти: 

• Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну чак и
ако за то не по сто ји за кон ски или ре гу ла тор ни за хтев. 

• Пов ла че ње из ан га жо ва ња и про фе си о нал не са рад ње када то доз -
во ља ва ју за кон или ре гу ла ти ва. 

225.52 При раз мат ра њу об е ло да њи ва ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну,
ре ле ван тни фак то ри које тре ба узе ти у об зир об ухва та ју: 
• Да ли би то било у суп рот нос ти са за ко ном или ре гу ла ти вом. 
• Да ли по сто је огра ни че ња у по гле ду об е ло да њи ва ња која намеће

ре гу ла тор на аген ци ја или над леж ни орга ни у текућој ис тра зи не -
усклађенос ти или сум ње на не усклађеност.

• Да ли је сврха ан га жо ва ња ис тра жи ва ње по тен ци јал не неус кла ђе -
ности уну тар ен ти те та како би му се омо гућило да пред узме одго -
ва ра јуће мере.

225.53 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да је об е ло да њи ва ње
не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност одго ва ра јућем над леж -
ном орга ну адек ва тан пра вац де ло ва ња у да тим окол нос ти ма, то се
неће смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са них
Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е ло да њи -
ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па по ште но и да
буде об аз рив при ли ком да ва ња из ја ва и тврдњи. Про фе си о нал ни ра -
чу но вођа такође тре ба да раз мот ри да ли је при клад но ин фор ми са ти 
кли јен та о на ме ра ма про фе си о нал ног ра чу но вође пре об е ло да њи ва -
ња питања.

225.54 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа може по ста -
ти упоз нат са ствар ним по на ша њем или на ме ром за које про фе си о -
нал ни ра чу но вођа има раз ло га да ве ру је да би не ми нов но до ве ло до
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве што би узро ко ва ло зна чај ну ште ту за 
ин вес ти то ре, по ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност. На кон раз мат -
ра ња да ли би било при клад но раз го ва ра ти о пи та њу са ру ко во -
дством или ли ци ма овлашћеним за управ ља ње ен ти те та, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни про фе си о нал но про суђива ње и
може одмах об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем над леж ном орга ну
у циљу спре ча ва ња или убла жа ва ња по сле ди ца овак вог не ми нов ног
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве. Овак во об е ло да њи ва ње неће се
смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са них Одељ ком
140 овог Кодекса. 
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225.55 Про фе си о нал ни ра чу но вођа може раз мат ра ти ин тер ни кон сал тинг,
при бав ља ње прав ног са ве та у циљу раз уме ва ња опци ја про фе си о -
нал ног ра чу но вође, као и про фе си о нал не или за кон ске им пли ка ци је
пред узи ма ња одређеног прав ца де ло ва ња, или кон сул то ва ње на по -
вер љи вој осно ви са ре гу ла тор ним или про фе си о нал ним телом.

До ку мен та ци ја

225.56 У по гле ду иден ти фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на неус кла -
ђеност која спа да у де лок руг овог одељ ка, под сти че се да про фе си о -
нал ни ра чу но вођа до ку мен ту је: 
• Пи та ње.
• Ре зул та те раз го во ра са ру ко во дством и, где је при мен љи во, ли ци -

ма овлашћеним за управ ља ње и дру гим стра на ма. 
• На чин на који су ру ко во дство, и, где је при мен љи во, лица ов лаш -

ћена за управ ља ње одго во ри ли на пи та ње. 
• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,

про суђива ња и одлу ке које је до нео. 
• Начин на који се про фе си о нал ни ра чу но вођа уве рио да је ис пу нио

одго вор ност на ве де ну у па раг ра фу 225.49.
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ОДЕЉАК 360

Одго вор на не усклађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом

Циљ

360.1 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може да се срет не са или буде 
упоз нат са не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност са за ко -
ни ма и ре гу ла ти вом у току врше ња сво јих про фе си о нал них ак тив -
нос ти. Сврха овог одељ ка је де фи ни са ње одго вор нос ти про фе си о -
нал ног ра чу но вође када се сус рет не са овак вом не усклађеношћу или
сум њом на не усклађеност и усме ра ва ње про фе си о нал ног ра чу но -
вође при ли ком про це њи ва ња им пли ка ци ја да тог пи та ња и могућих
пра ва ца де ло ва ња при ли ком одго ва ра ња на та кав слу чај. Овај оде -
љак се при ме њу је без об зи ра на при ро ду орга ни за ци је по сло дав ца,
укљу чу јући и то да ли је у пи та њу ен ти тет од јав ног ин те ре са или не.

360.2 Не ус клађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом („не усклађеност“) чине
про пус ти или по ступ ци, на мер ни или не на мер ни, које је по чи ни ла
орга ни за ци ја која за пош ља ва про фе си о нал ног ра чу но вођу, или
лица овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство или неки дру ги по је ди -
нац који ради за орга ни за ци ју по сло дав ца или по ње ним инструк ци -
ја ма, а који су у суп рот нос ти са важећим за ко ни ма или ре гу ла ти вом.

360.3 У по је ди ним прав ним сис те ми ма, по сто је за кон ске или ре гу ла тор не
одред бе које усме ра ва ју про фе си о нал не раћуно вође у по гле ду одго -
ва ра ња на не усклађеност или сум ње на не усклађеност које могу да
се раз ли ку ју од овог одељ ка или да пре ва зи ла зе овај оде љак. Када се
сус рет не са овак вом не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност,
про фе си о нал ни ра чу но вођа има одго вор ност да стек не раз уме ва ње
о овим одред ба ма и да их по шту је, укљу чу јући за хтев да под не се из -
веш тај одго ва ра јућем над леж ном орга ну, као и за бра ну упо зо ра ва -
ња ре ле ван тне стра не пре об е ло да њи ва ња, на при мер, у скла ду са за -
ко ни ма који се од но се на спре ча ва ње пра ња новца.

360.4 Одли ка ра чу но во дстве не про фе си је је при хва та ње одго вор нос ти за
по сту па ње у јав ном ин те ре су. При ли ком одго ва ра ња на неус кла ђе -
ност или сум њу на не усклађеност, ци ље ви про фе си о нал ног ра чу но -
вође су: 
(а) Усклађеност са основ ним при нци пи ма ин тег ри те та и про фе си о -

нал ног по на ша ња; 
(б) Упо зо ра ва ње ру ко во дства орга ни за ци је по сло дав ца, или, где је

при клад но, лица овлашћених за управ ља ње, у на сто ја њу да: 
(i) Омо гући да ис пра ве, от кло не или убла же по сле ди це иден ти -

фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност; или
(ii) Спре чи не усклађеност тамо где се још није де си ла; и 

(ц) Пре ду зи ма ње до дат них мере, по по тре би, у јав ном ин те ре су.

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ИЗМЕНЕ КОДЕКСА 172



Де лок руг

360.5 У овом одељ ку уста нов ља ва се при ступ који пред узи ма про фе си о -
нал ни ра чу но вођа који се сус реће са или је упоз нат са по сто ја њем
или сум њом у по сто ја ње не усклађенос ти са: 
(а) За ко ни ма и ре гу ла ти вом за које је опште при хваћено да има ју ди -

рек тан ути цај на утврђива ње ма те ри ја ло зна чај них из но са и об е -
ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та ји ма орга ни за ци је по сло -
дав ца; и 

(б) Дру гим за ко ни ма и ре гу ла ти вом који не ма ју ди рек тан ути цај на
утврђива ње из но са и об е ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та -
ји ма орга ни за ци је по сло дав ца, али који могу бити од суш тин ског 
зна ча ја за опе ра тив не ас пек те по сло ва ња орга ни за ци је по сло -
дав ца, за њену спо соб ност да на ста ви са по сло ва њем или за из бе -
га ва ње ма те ри јал но зна чај них каз ни.

360.6 При ме ри за ко на и ре гу ла ти ве на које се од но си овај оде љак об ухва -
та ју оне који се баве сле дећим пи та њи ма: 
• Кри ми нал не рад ње, ко руп ци ја и мито. 
• Пра ње нов ца, фи нан си ра ње те ро риз ма и сти ца ње до би ти од кри -

ми на ла.
• Тржиш та и трго ва ње хар ти ја ма од вред нос ти. 
• Бан кар ски и дру ги фи нан сиј ски про из во ди и услу ге. 
• Заш ти та под а та ка.
• По рес ке и пен зиј ске об а ве зе и плаћања. 
• Заш ти та жи вот не сре ди не.
• Јавно здрав ље и без бед ност.

360.7 Не ус клађеност може има ти за ре зул тат нов ча не каз не, суд ске спо ро -
ве или дру ге по сле ди це за орга ни за ци ју по сло дав ца, које могу има ти
ма те ри јал но зна ча јан ефе кат на ње го ве фи нан сиј ске из веш та је. Зна -
чај но је да овак ва не усклађеност може има ти веће им пли ка ци је на
јав ни ин те рес у смис лу по тен ци јал но зна чај не ште те за ин вес ти то -
ре, по ве ри о це, за пос ле не или за ширу јав ност. За сврхе овог одељ ка,
по сту пак који узро ку је зна чај ну ште ту је онај који има за ре зул тат
озбиљ не не га тив не по сле ди це за било коју од ових стра на у фи нан -
сиј ском или не фи нан сиј ском смис лу. При ме ри об ухва та ју из врше ње
кри ми нал не рад ње која ре зул ти ра зна чај ним фи нан сиј ским гу би ци -
ма за ин вес ти то ре, и по вре дом за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи -
вот не сре ди не чиме се угро жа ва здрав ље и без бед ност за пос ле них
или јавности. 

360.8 Од про фе си о нал ног ра чу но вође који се сус реће или је упоз нат са пи -
та њи ма која су очиг лед но без на чај на, на осно ву про це не њи хо ве
при ро де и ути ца ја, било фи нан сиј ског или не, на орга ни за ци ју по -
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сло дав ца, њене стеј кхол де ре и ширу јав ност, не за хте ва се да буде
усклађен са овим одељ ком у по гле ду овак вих пи та ња.

360.9 Овај оде љак се не бави: 
(а) Не до лич ним по на ша њем по је ди на ца које није по ве за но са по -

слов ним ак тив нос ти ма орга ни за ци је по сло дав ца; и
(б) Не ус клађеношћу дру гих лица која не спа да ју у орга ни за ци ју по -

сло дав ца или лица овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство или
дру ге по је дин це који раде за орга ни за ци ју по сло дав ца или по
ње ним инструк ци ја ма.

Про фе си о нал ном ра чу но вођи, упркос томе, упу тство у овом одељ ку
може бити ко рис но при ли ком раз мат ра ња како да ре а гу је у овим си -
ту а ци ја ма. 

Одго вор нос ти ру ко во дства орга ни за ци је по сло дав ца 
и лица овлашћених за управ ља ње 

360.10 Одго вор ност је ру ко во дства орга ни за ци је по сло дав ца, уз над зор
лица овлашћених за управ ља ње, да об ез бе ди да се по слов не ак тив -
нос ти орга ни за ци је по сло дав ца спро во де у скла ду са за ко ни ма и ре -
гу ла ти вом. Такође је одго вор ност ру ко во дства и лица овлашћених
за управ ља ње да иден ти фи ку ју и одго во ре на не усклађеност од стра -
не орга ни за ци је по сло дав ца, лица овлашћеног за управ ља ње ен ти -
те том, чла на ру ко во дства или било ког дру гог по је дин ца који ради
по инструк ци ја ма орга ни за ци је по сло дав ца.

Одго вор нос ти за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође

360.11 У ве ли ком бро ју орга ни за ци ја које за пош ља ва ју про фе си о нал не ра -
чу но вође по сто је про то ко ли и про це ду ре (на при мер, по ли ти ка
етич ког по на ша ња или ин тер ни ме ха ни зам до јав љи ва ња) у вези са
ин тер ним одго во ром на по сто ја ње или сум њу на по сто ја ње не -
усклађенос ти у орга ни за ци ји по сло дав ца. Так ви про то ко ли и про це -
ду ре могу да омо гуће да се пи та ња у вези не усклађенос ти при јав љу ју 
ано ним но пре ко одређених ка на ла. Ако ови про то ко ли и про це ду ре
по сто је у орга ни за ци ји у ко јој је за пос лен про фе си о нал ни ра чу но -
вођа, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да их раз мот ри при ли ком
до но ше ња одлу ке како да одго во ри на не усклађеност.

360.12 У слу ча ју када про фе си о нал ни ра чу но вођа по ста не упоз нат са пи та -
њем на које се при ме њу је овај оде љак, ко ра ке које пред узи ма про фе -
си о нал ни ра чу но вођа у циљу усклађенос ти са овим одељ ком тре ба
пред узе ти бла гов ре ме но, узи ма јући у об зир раз уме ва ње од стра не
про фе си о нал ног ра чу но вође при ро де да тог пи та ња и по тен ци јал не
ште те по ин те ре се орга ни за ци ја по сло дав ца, ин вес ти то ра, по ве ри -
ла ца, за пос ле них или шире јавности.
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Одго вор нос ти за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође ви шег ран га

360.13 За пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође ви шег ран га („про фе си о нал -
не ра чу но вође ви шег ран га“) су ди рек то ри, служ бе ни ци или за пос -
ле ни ви шег ран га који могу да из врше зна ча јан ути цај и до но се одлу -
ке у вези са сти ца њем, рас по ређива њем и кон тро лом људ ских,
фи нан сиј ских, тех но лош ких, фи зич ких и не ма те ри јал них сред ста ва
орга ни за ци је по сло дав ца. Због њи хо ве уло ге, по зи ци је и сфе ре ути -
ца ја у орга ни за ци ји по сло дав ца, по сто је већа оче ки ва ње да они пред -
узму ко ра ке који су по треб ни да би се у јав ном ин те ре су одго во ри ло
на по сто ја ње или сум њу у по сто ја ње не усклађенос ти него да то ура -
де дру ге про фе си о нал не ра чу но вође за пос ле не у организацији.

Сти ца ње раз уме ва ња о пи та њу

360.14 Уко ли ко, у току извођења про фе си о нал них ак тив нос ти, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа ви шег ран га по ста не упоз нат са ин фор ма ци ја ма
које се од но се на по сто ја ње или сум њу на по сто ја ње не усклађенос ти,
про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да стек не раз уме ва ње о да том пи -
та њу, укљу чу јући:
(а) при ро ду дела и окол нос ти у ко ји ма се де си ло или може да се деси.
(б) при ме ну за ко на и ре гу ла ти ве који су ре ле ван тни у да тим окол -

нос ти ма; и
(ц) могуће по сле ди це по орга ни за ци ју по сло дав ца, ин вес ти то ре, по -

ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност.
360.15. Од про фе си о нал ног ра чу но вође ви шег ран га се оче ку је да при ме њу -

је зна ње, про фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је
да има ниво раз уме ва ња за ко на и ре гу ла ти ве који пре ва зи ла зи ниво
који се за хте ва за уло гу ра чу но вође у орга ни за ци ји по сло дав цу. Да
ли одређено дело пред став ља не усклађеност, ко нач но је пи та ње које 
ће утврди ти суд или неко дру го одго ва ра јуће над леж но тело. У за -
вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа
може да по кре не, или да пред узме одго ва ра јуће ко ра ке да се по кре не
ин тер на ис тра га о да том пи та њу. Про фе си о нал ни ра чу но вођа
такође може да се кон сул ту је на по вер љи вој осно ви са дру гим ли ци -
ма уну тар орга ни за ци је по сло дав ца или про фе си о нал ном орга ни за -
ци јом, или са прав ним саветником.

Ре ша ва ње пи та ња

360.16 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га иден ти фи ку је не -
усклађеност или сум ња да је дош ло или да би мог ло да дође до не -
усклађенос ти, тада про фе си о нал ни ра чу но вођа, у скла ду са па раг ра -
фом 360.11, тре ба да раз го ва ра о том пи та њу са сво јим не пос ред но
над ређеним, ако га има, да омо гући до но ше ње одлу ке о томе како би
тре ба ло да се реши дато пи та ње. Ако се чини да је не пос ред но над -
ређени про фе си о нал ног ра чу но вође по ве зан са да тим пи та њем, про -
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фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да раз го ва ра о да том пи та њу са сле -
дећом ви шом ин стан цом уну тар орга ни за ци је по сло дав ца.

360.17 Про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га такође тре ба да пред узме
одго ва ра јуће ко ра ке да се:
(а) о да том пи та њу об а вес те лица која су овлашћена за управ ља ње у

циљу до би ја ња њи хо ве саг лас нос ти за пред узи ма ње одго ва ра -
јућих ак тив нос ти ради одго во ра на дато пи та ње као и да им се
омо гући да ис пу не сво је об а ве зе;

(б) по стиг не усклађеност са важећим за ко ни ма и ре гу ла ти вом, ук -
љу чујући и за кон ске или ре гу ла тор не одред бе које се од но се на
из веш та ва ње одго ва ра јућем орга ну о по сто ја њу или сум њи у по -
сто ја ње не усклађенос ти;

(ц) по сле ди це по сто ја ња не усклађенос ти или сум ња у по сто ја ње не -
усклађенос ти от кло не, ис пра ве или убла же;

(д) сма њи ри зик од по нов ног по јав љи ва ња; и
(е) по ку ша спре чи ти на ста ја ње не усклађенос ти ако до ње још није

дош ло.
360.18 По ред одго во ра на пи та ње не усклађенос ти у скла ду са одред ба ма

овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га тре ба да одре -
ди да ли је по треб но об е ло да њи ва ње пи та ња ек стер ном ре ви зо ру
орга ни за ци је по сло дав ца, ако га има, те да у скла ду са дуж ношћу или
за кон ским об а ве за ма про фе си о нал ног ра чу но вође ре ви зо ру пру жи
све ин фор ма ци је које су му по треб не за из врше ње ре ви зи је.

Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти

360.19 Про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га тре ба да про це ни при клад -
ност одго во ра лица над ређених про фе си о нал ном ра чу но вођи и,
тамо где је при мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње. 

360.20 Ре ле ван тни фак то ри које тре ба раз мот ри ти при ли ком про це не при -
клад нос ти одго во ра лица над ређених про фе си о нал ном ра чу но вођи
ви шег ран га, и тамо где је при мен љи во, лица овлашћених за управ -
ља ње, об ухва та ју да ли: 
• Је одго вор бла гов ре мен. 
• Су пред узе ли или одоб ри ли мере за от кла ња ње, ис прав ља ње или

убла жа ва ње ри зи ка од по нов ног по јав љи ва ња, или за спре ча ва ње
на ста ја ња не усклађенос ти ако до ње још није дош ло. 

• Је пи та ње об е ло да ње но одго ва ра јућем над леж ном орга ну по по -
тре би, и уко ли ко јес те, да ли се об е ло да њи ва ње чини адек ват ним. 

360.21 У свет лу одго во ра лица над ређених про фе си о нал ном ра чу но вођи
ви шег ран га, ако их има, и лица овлашћених за управ ља ње, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа тре ба да утврди да ли су не опход не до дат не ак -
тив нос ти у јав ном ин те ре су. 
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360.22. Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти, као и њи хо ва
при ро да и обим, за ви сиће од раз них фак то ра, укљу чу јући: 
• За кон ски и ре гу ла тор ни оквир. 
• Хит ност пи та ња.
• У ко јој мери је пи та ње при сут но у це лој орга ни за ци ји кли јен та. 
• Да ли про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га на став ља да има

по ве ре ња у ин тег ри тет сво јих над ређених и, где је при мен љи во,
лица овлашћених за управ ља ње. 

• Да ли по сто ји ве ро ват ноћа да ће се не усклађеност или сум ња на
не усклађеност по но ви ти. 

• Да ли по сто је по узда ни до ка зи о ствар ној или по тен ци јал ној зна -
чај ној ште ти по ин те ре се ен ти те та, ин все ти то ра, по ве ри ла ца, за -
пос ле них или шире јав нос ти. 

360.23 При ме ри окол нос ти које могу узро ко ва ти да про фе си о нал ни ра чу -
но вођа ви шег ран га више нема по ве ре ња у ин тег ри тет сво јих над -
ређених, и где је при мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње, об -
ухва та ју си ту а ци је када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа сум ња или има до ка зе о њи хо вом

учес тво ва њу или на ме ри да учес тву ју у не усклађенос ти
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа је упоз нат да они има ју саз на ња о

овак вој не усклађенос ти, и, у суп рот нос ти са за кон ским или ре гу -
ла тор ним за хте ви ма, да нису при ја ви ли, или овлас ти ли при јав љи -
ва ње, пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну у раз умном року. 

360.24 При утврђива њу по тре бе за до дат ним ак тив нос ти ма и њи хо ве при -
ро де и об и ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га тре ба да
прак ти ку је про фе си о нал но про суђива ње и да узме у об зир да ли је
раз умна и доб ро ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем свих спе -
цифичних чи ње ни ца и окол нос ти дос туп них про фе сио нал ном ра чу -
но вођи у том тре нут ку, за кљу чи ла да је про фе си о нал ни рачуновођа
поступио адекватно у јавном интересу.

360.25 До дат не ак тив нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође могу да об ухва та ју: 
• Оба веш та ва ње ру ко во дства ма тич ног ен ти те та о пи та њу ако је

орга ни за ци ја по сло да вац део гру пе.
• Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну чак и

када за то не по сто ји за кон ски или ре гу ла тор ни за хтев. 
• Под но ше ње остав ке у орга ни за ци ји по сло дав цу. 

360.26. У слу ча је ви ма када про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га утврди
да би било при клад но да под не се остав ку у орга ни за ци ји по сло дав -
цу, то не би пред став ља ло за ме ну за пред узи ма ње дру гих ак тив нос -
ти које могу бити не опход не за оства ри ва ње ци ље ва про фе си о нал -
ног ра чу но вође на ве де них у овом одељ ку. У по је ди ним прав ним
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сис те ми ма, међутим, могу по сто ја ти огра ни че ња у по гле ду до дат них 
ак тив нос ти које су дос туп не про фе си о нал ном рачуновођи, те ос -
тавка може бити једини доступан правац деловања.

360.27 Раз мат ра ње пи та ња може под ра зу ме ва ти ком плек сну ана ли зу и
про суђива ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га може раз -
мат ра ти ин тер ни кон сал тинг, при бав ља ње прав ног са ве та у циљу
раз уме ва ња опци ја де ло ва ња, као и про фе си о нал не или за кон ске
им пли ка ци је пред узи ма ња одређеног прав ца де ло ва ња, или кон сул -
то ва ње на по вер љи вој осно ви са ре гу ла тор ним или про фе си о нал -
ним телом.

Утврђива ње да ли об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем над леж ном орга ну
360.28 Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну било би

за бра ње но уко ли ко би то било суп рот но за ко ну или ре гу ла ти ви. У
суп рот ном, сврха об е ло да њи ва ња је да се омо гући одго ва ра јућем
над леж ном орга ну да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма ње мера у 
јав ном ин те ре су. 

360.29 Утврђива ње да ли тре ба из врши ти овак во об е ло да њи ва ње за ви си
кон крет но од при ро де и об и ма ствар не или по тен ци јал не ште те коју
је дато пи та ње узро ко ва ло или може да узро ку је ин вес ти то ри ма, по -
ве ри о ци ма, за пос ле ни ма или ши рој јав нос ти. На при мер, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа ви шег ран га може утврди ти да је об е ло да њи ва ње
пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну одго ва ра јући пра вац де -
ло ва ња ако: 
• Је орга ни за ци ја по сло да вац учес тво ва ла у под мићива њу (на при -

мер, домаћих или инос тра них држав них зва нич ни ка за сврхе об ез -
беђива ња ве ли ких уго во ра). 

• Је орга ни за ци ја по сло да вац ре гу ли са на за ко ном и пи та ње је од то -
ли ког зна ча ја да пре ти да на ру ши ње го ву ли цен цу за рад.

• Је орга ни за ци ја по сло да вац ко ти ра на на бер зи хар ти ја од вред нос -
ти и пи та ње би мог ло да ре зул ти ра не га тив ним по сле ди ца ма по
фер и уређено тржиш те за хар ти је од вред нос ти ен ти те та или да
пред став ља сис тем ски ри зик по фи нан сиј ска тржиш та. 

• Пос то ји ве ро ват ноћа да ће орга ни за ци ја по сло да вац про да ва ти
про из во де који су штет ни по јав но здрав ље или без бед ност.

• Орга ни за ци ја по сло да вац про мо ви ше план сво јим кли јен ти ма
који ће им помоћи у из бе га ва њу плаћања по ре за.

Утврђива ње да ли тре ба врши ти овак ва об е ло да њи ва ња такође ће
за ви си ти од ек стер них фак то ра као што су: 
• Да ли по сто ји одго ва ра јући над леж ни орган који може да при ми

ин фор ма ци је и да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма ње мера.
Одго ва ра јући над леж ни орган за ви сиће од при ро де пи та ња, на
при мер, ре гу ла тор но тело за хар ти је од вред нос ти у слу ча ју лаж -
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ног фи нан сиј ског из веш та ва ња или аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не у слу ча ју крше ња за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи вот не 
средине. 

• Да ли по сто ји ефек тив на и по узда на за шти та од грађан ске, кри -
вич не или про фе си о нал не одго вор нос ти или одмаз де коју пру жа -
ју за ко ни или ре гу ла ти ва, као што су за ко ни или ре гу ла ти ва који
се од но се на узбу њи ва че.

• Да ли по сто је ствар не или по тен ци јал не пре тње по фи зич ку без -
бед ност про фе си о нал ног ра чу но вође или дру гих лица.

360.30 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га утврди да је об е ло да -
њи ва ње не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност одго ва ра јућем 
над леж ном орга ну одго ва ра јући пра вац де ло ва ња у да тим окол нос -
ти ма, то се неће смат ра ти крше њем дуж нос ти по вер љи вос ти де фи -
ни са не Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е -
ло да њи ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да поступа поштено
и да буде обазрив приликом давања изјава и тврдњи. 

360.31 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га
може по ста ти упоз нат са ствар ним по на ша њем или на ме ром за које
про фе си о нал ни ра чу но вођа има раз ло га да ве ру је да би не ми нов но
до ве ло до крше ња за ко на или ре гу ла ти ве што би узро ко ва ло зна чај ну 
ште ту за ин вес ти то ре, по ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност. На кон
раз мат ра ња да ли би било при клад но раз го ва ра ти о том пи та њу са ру -
ко во дством или ли ци ма овлашћеним за управ ља ње ен ти те том, про -
фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни про фе си о нал но про -
суђива ње и може одмах об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем
над лежном орга ну у циљу спре ча ва ња или убла жа ва ња по сле ди ца
овак вог не ми нов ног крше ња за ко на или ре гу ла ти ве. Овак во об е ло да -
њи ва ње неће се смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фин -
исане Одељ ком 140 овог Ко дек са.

До ку мен та ци ја

360.32 У по гле ду иден ти фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на неус кла -
ђе ност, које су у де лок ру гу овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу но вођа
ви шег ран га се под сти че да до ку мен ту је: 
• Пи та ње
• Ре зул та те раз го во ра са над ређени ма про фе си о нал ног ра чу но -

вође, ако их има, са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње и оста лим
стра на ма

• На чин на који су над ређени про фе си о нал ног ра чу но вође, ако их
има, и лица овлашћена за управ ља ње одго во ри ли на пи та ње. 
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• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,
про суђива ња и одлу ке које је до нео.

• На чин на који се про фе си о нал ни ра чу но вођа уве рио да је ис пу нио
одго вор ност на ве де ну у па раг ра фу 360.21.

Одго вор нос ти про фе си о нал них ра чу но вођа који нису за пос ле не
про фе си о нал не ра чу но вође ви шег ран га

360.33 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа то ком пру жа ња про фе си о нал них
услу га по ста не упоз нат са ин фор ма ци ја ма које се од но се на по сто ја -
ње не усклађенос ти или на сум њу у по сто ја ње не усклађенос ти, про -
фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да на сто ји да стек не раз уме ва ње о да -
том пи та њу, укљу чу јући при ро ду по ступ ка и окол нос ти у ко ји ма се
до го ди ло или ће мож да да се до го ди. 

360.34 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се оче ку је да при ме њу је зна ње, про -
фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је да по се ду је
ниво по зна ва ња за ко на и ре гу ла ти ве који је из ван ни воа који се за -
хте ва за уло гу про фе си о нал ног ра чу но вође у орга ни за ци ји по сло -
дав цу. Да ли одређени по сту пак пред став ља ствар ну не усклађеност
ко нач но је пи та ње које ће утврди ти суд или неко дру го одго ва ра јуће
над леж но тело. У за вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа може се кон сул то ва ти на по вер љи вој осно ви са
дру ги ма уну тар орга ни за ци је по сло дав ца, про фе си о нал ном орга ни -
за ци јом или прав ним саветником.

360.35 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа иден ти фи ку је или сум ња да је дош -
ло или да може да дође до не усклађенос ти, про фе си о нал ни ра чу но -
вођа тре ба да, у скла ду са па раг ра фом 360.11, об а вес ти свог не пос -
ред но над ређеног како би тај над ређени мо гао да пред узме
од говарајуће ко ра ке. Ако се чини да је не пос ред но над ређени про фе -
си о нал ног ра чу но вође по ве зан са да тим пи та њем, про фе си о нал ни
ра чу но вођа тре ба да раз го ва ра о да том пи та њу са сле дећом ви шом
ин стан цом уну тар орга ни за ци је по сло дав ца.

360.36 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа може да
одлу чи да је об е ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућим над леж ним
орга ни ма одго ва ра јући пра вац де ло ва ња у да тим окол нос ти ма. Ако
про фе си о нал ни ра чу но вођа то ура ди у скла ду са па раг ра фом 360.29,
то се неће смат ра ти крше њем дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са них 
Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е ло да њи -
ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па по ште но и да
буде об аз рив при ли ком да ва ња из ја ва и тврдњи. 
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До ку мен та ци ја

360.37 У по гле ду иден ти фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на не -
усклађеност, које су у де лок ру гу овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу -
но вођа ви шег ран га се под сти че да до ку мен ту је: 
• Пи та ње
• Ре зул та те раз го во ра са над ређеним про фе си о нал ног ра чу но вође,

ру ко во дством и, по по тре би, ли ци ма овлашћеним за управ ља ње и
оста лим стра на ма

• На чин на који је над ређени про фе си о нал ног ра чу но вође одго во -
рио на пи та ње. 

• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,
про суђива ња и одлу ке које је до нео.
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Оде љак 100
Увод и основ ни при нци пи
...
Основ ни при нци пи

(Став ка под тач ком (е) у па раг рафУ 100.5 мења се став ком на ве де ном у
на став ку)
(е) Про фе си о нал но по на ша ње - да се при држа ва ре ле ван тних за ко на и ре гу ла -

ти ва и да из бе га ва било как во по на ша ње које би дис кре дитовало про фе си ју.
...
Су ко би ин те ре са
...

Решавање етичког конфликта
...
[Пос то јећи па раг ра фуи 100.23 и 100.24 биће за ме ње ни па раг ра фи ма 100.23 и
100.24 испод.]
100.23 Уко ли ко се не може ре ши ти неки зна ча јан кон фликт, про фе сио нал -

ни ра чу но вођа може да раз мот ри тра же ње струч ног са ве та од ре ле -
вант не про фе си о нал не орга ни за ци је или од прав них са вет ни ка.
Про фесионални ра чу но вођа, об ич но, може до би ти смер ни це у вези
са етич ким пи та њи ма, а да при том не дође до на ру ша ва ња основ них
при нци па по вер љи вос ти уко ли ко ано ним но раз мат ра пи та ње са ре -
ле ван тним про фе си о нал ним те лом или прав ним са вет ни ком под за -
шти том прав ног иму ни те та. 

100.24 Уко ли ко, и по ред свих на сто ја ња, етич ки кон фликт и даље није ре -
шен, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да, уко ли ко то није за бра ње -
но за ко ном, пре ки не даљу по ве за ност са узро ком кон флик та. Про фе -
си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одлу чи да ли је, у да тим окол нос ти ма,
прик ладно да се по ву че из тима који ради на ан гажовању или спе ци -
фич ном за дат ку, или да се у по тпу нос ти по ву че из ан га жо ва ња, или
пре ки не са ра дом у фир ми или орга ни за ци ји у ко јој је за пос лен.

[Па раг раф 100.26 ис под се до да је по сле по сто јећег па раг ра фа 100.25.]
100.26 У не ким слу ча је ви ма, сва лица овлашћена за управ ља ње су укљу че на

у ру ко вођење ен ти те том, на при мер, мало по сло ва ње са само јед ним
влас ни ком који и ру ко во ди и нико дру ги нема ру ко во дећу уло гу. У
овим слу ча је ви ма, ако се пи та ња са оп ште лицу (ли ци ма) које има ру -
ко во дећу уло гу, а то лице у исто вре ме има и управ љач ку уло гу, иста
пи та ња не мо ра ју да се по но во са оп шта ва ју том ис том лицу (ли ци ма) 
у њи хо вој управ љач кој уло зи. Про фе си о нал ни ра чу но вођа или фир -
ма ипак тре ба да буду уве ре ни да је ко му ни ка ци ја са ли цем (ли ци ма)
која ру ко во де по сло ва њем адек ват на да би били об а веш те ни сви они 
са ко ји ма би про фе си о нал ни ра чу но вођа или фир ма ина че ко му ни -
ци ра ли у ка па ци те ту лица која управ ља ју пословањем.
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ОДЕЉАК 140

По вер љи вост

[Пос то јећи па раг раф 140.7 биће за ме њен па раг ра фом 140.7 испод.]

140.7 Као основ ни при нцип, по вер љи вост слу жи јав ном ин те ре су, јер омо -
гућава сло бо дан про ток ин фор ма ци ја од кли јен та или орга ни за ци је
у ко јој је за пос лен до про фе си о нал ног ра чу но вође. Ипак, сле ди
навођење окол нос ти у ко ји ма се од про фе си о нал ног рачуно во ђе за -
хте ва или се може за хте ва ти да об е ло да ни по вер љи ве инфор ма ције
или околности када су таква обелодањивања прикладна:
(а) Обе ло да њи ва ње је доз во ље но за ко ном и одоб ре но је од стра не

кли јента или по сло дав ца;
(б) Обе лодањивање се за хте ва за ко ном, на при мер:

i. Изра да до ку ме на та или дру га врста об ез беђења до ка за у
току прав них по сту па ка; или

ii. Обе ло да њи ва ње одго ва ра јућим јав ним орга ни ма у вези са
уо ченим слу ча је ви ма крше ња за ко на; и

(ц) Пос то ји про фе си о нал на об а ве за или пра во об е ло да њи ва ња, када 
то није за бра ње но за ко ном по во дом:
i. Испу ње ња за хте ва кон тро ле ква ли те та коју врши про фе сио -

нална орга ни за ци ја;
ii. Одго во ра на упит ник или ис тра жи ва ње које врши ор га ни за -

ција чла ни ца или ре гу ла тор но тело;
iii. Заш ти те про фе си о нал них ин те ре са про фе си о нал ног ра чу -

но вође у прав ним по ступ ци ма; или
iv. Испу ње ња тех нич ких и струч них стан дар да, укљу чу јући и

етич ке за хте ве.
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ОДЕЉАК 150
Про фе си о нал но по на ша ње

[Пос то јећи па раг раф 150.1 биће за ме њен па раг ра фом 150.1 испод.]

150.1 Прин цип про фе си о нал ног по на ша ња об а ве зу је све про фе си о нал не
ра чу но вође да по шту ју ре ле ван тне за ко не и ре гу ла ти ву и из бе га ва ју
сва ко по на ша ње за које про фе си о нал ни ра чу но вођа зна или би тре -
ба ло да зна да може да дис кре ди ту је про фе си ју. Ово под ра зу ме ва сва -
ко по на ша ње за које би раз умна и ин фор ми са на трећа стра на, одме -
ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти дос туп них
про фе сионалном ра чу но вођи у том тренутку, закључила да нега тив -
но утиче на добру репутацију професије.
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ОДЕЉАК 210

Про фе си о нал но на и ме но ва ње

[Па раг ра фи од 210.1 до 210.4 за јед но са на сло вом ис под, за ме ниће по сто јеће
па раг ра фе 210.1 до 210.5 и на слов из над по сто јећег параграфа 210.1.]

Прих ва та ње кли јен та и на ста вак ан га жо ва ња

210.1 Пре него што при хва ти по сао са но вим кли јен том, про фе си о нал ни
ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да утврди да ли ће то при хва та ње
ство ри ти било как ву пре тњу која узро ку је не пош то ва ње основ них
при нци па. По тен ци јал не пре тње у вези са ин тег ри те том или про фе -
сио налним по на ша ња могу на при мер на ста ти по осно ву пи та ња у
вези са кли јен том (ње го вим влас ни ци ма, ру ко во дио цима или ак тив -
нос ти ма), која уко ли ко су по зна та могу пред став љати пре тњу која
узро ку је не пош то ва ње основ них при нци па. Та пи та ња укљу чу ју, на
при мер, не за ко ни те ак тив нос ти кли јен та (као што је пра ње нов ца),
непоштење, сум њиве праксе финансијског из веш та вања или друго
неетичко понашање.

210.2 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
сва ке пре тње и када је не опход но да при ме ни за штит не мере, како
би се пре тње от кло ни ле или све ле на прихватљив ниво.
При мери так вих за штит них мера под ра зу ме ва ју сле деће:
• сти ца ње зна ња и раз уме ва ња у вези са кли јен том, ње го вих влас -

ни ка, ру ководства и лица одго вор них за управ ља ње и по слов не
ак тивности; или

• об ез беђење по свећенос ти кли јен та ре ша ва њу дис ку та бил них пи -
та ња, на при мер по сре дством по бољ ша ња прак се кор поративног
управ ља ња или ин тер них кон тро ла.

210.3 Када није могуће свес ти пре тње на при хват љив ниво, про фе сио -
нални ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да одби је да уђе у по сао са
клијентом.

210.4 На кон при хва та ња ан га жо ва ња могу да се јаве по тен ци јал не пре тње
по усклађеност са основ ним при нци пи ма које би ути ца ле на про фе -
си о нал ног ра чу но вођу да одби је ан га жо ва ње да су му ин фор ма ци је о
томе биле дос туп не ра ни је. Пре по ру чу је се, због тога, да про фе си о -
нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си пе ри о дич но ис пи та одлу ке о на -
став ку ан га жо ва ња код по сто јећег кли јен та. На при мер, пре тња по
усклађеност са основ ним при нци пи ма може да на ста не услед не е -
тич ког по на ша ња кли јен та као што је не прик лад но управ ља ње до -
бит ком или вред но ва ње став ки би лан са ста ња. Ако про фе си о нал ни
ра чу но вођа у јав ној прак си иден ти фи ку је пре тњу по усклађеност са
основ ним при нци пи ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це -
ни зна чај пре тње и при ме ни за штит не мере када је не опход но, да би
се пре тња ели ми ни са ла или све ла на при хват љив ниво. Када није
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могуће да се пре тња све де на при хват љив ниво, професионални
рачуновођа у јавној пракси треба да размотри прекид ангажовања
уколико таква могућност није забрањена законом или регулативом.

[Па раг ра фи од 210.6 до 210.9, биће пре ну ме ри са ни у 210.5 до 210.8.]

[Пос то јећи па раг ра фуи 210.10 и 210.11 биће за ме ње ни па раг ра фом 210.9 испод.]

210.9 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
свих пре тњи. Када је не опход но, тре ба при ме ни ти за штит не мере у
циљу от кла ња ња пре тњи или њи хо вог свођења на при хват љив ниво. 
Мере заштите обухватају следеће:
• При ли ком одго во ра на за хтев за под но ше ње по ну де, на гла ша ва ње 

да се, пре при хва та ња ан га жо ва ња, за хте ва кон такт са са даш њим
или пре тход ним ра чу но вођом тако да се може ис пи та ти да ли има
било как вих про фе си о нал них или дру гих раз ло га за што име но ва -
ње не би тре ба ло при хва ти ти;

• Зах тев да пре тход ни ра чу но вођа пру жи по зна те ин фор ма ци је о
свим чи ње ни ца ма или окол нос ти ма које би, по миш ље њу пре тход -
ног ра чу но вође, пред ло же ни ра чу но вођа мо рао да зна пре него
што одлу чи да ли да при хва ти ан га жо ва ње. На при мер, на први по -
глед очиг лед ни раз ло зи про ме не у име но ва њу мож да не одра жа -
ва ју у по тпу нос ти чи ње ни це и могу ука зи ва ти на не сла га ња кли -
јен та са са даш њим ра чу но вођом што може ути ца ти на одлу ку о
при хва та њу име но ва ња; и

• При бав ља ње не опход них ин фор ма ци ја из дру гих из во ра.

[Пос то јећи па раг ра фу 210.12  ће бити пре ну ме ри сан у 210.11.]

[Пос то јећи па раг ра фуи 210.13 и 210.14 биће за ме ње ни па раг ра фи ма 210.12 и
210.13 испод.]

210.12. Са даш њи ра чу но вођа има об а ве зу по што ва ња по вер љи вос ти ин -
формација. Да ли ће про фе си о нал ном ра чу но вођи бити доз во ље но
или ће се од њега тра жи ти да дис ку ту је о по сло ви ма кли јен та са
пред ло же ним ра чу но вођом, за ви си од природе ан га жо вања као и од:
(а) чи ње ни це да ли је од кли јен та до би је на доз во ла за то; или
(б) за кон ских и етич ких за хте ва који се од но се на так ве кому ни -

кације и об е ло да њи ва ње, који се могу раз ли ко ва ти у прав ним
сис те ми ма.

Окол нос ти у ко ји ма се од про фе си о нал ног ра чу но вође за хте ва или се 
може за хте ва ти об е ло да њи ва ње по вер љи вих ин фор ма ци ја, или у ко -
јима је так во об е ло да њи ва ње при клад но, на ве де не су у Одељку 140 у
оквиру Дела А овог кодекса.

210.13 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си, по пра ви лу, мора да до -
би је доз во лу кли јен та, уко ли ко је могуће у пи са ној фор ми, да би мо -

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ИЗМЕНЕ КОДЕКСА 186



IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

гао да ини ци ра раз го вор са са даш њим или пре тход ним ра чу но -
вођом. Када се до би је так ва доз во ла, са даш њи или пре тход ни
ра чу но вођа тре ба да се при држа ва рел е ван тних за ко на и дру гих ре -
гу ла ти ва у вези са так вим за хте ви ма. Када са даш њи или пре тход ни
ра чу но вођа пру жа ин фор ма ци је, то тре ба да ура ди на по штен и не -
двос мис лен на чин. Уко ли ко пред ло же ни ра чу но вођа није у мо -
гућнос ти да ко му ни ци ра са са даш њим или пре тход ним рачуново -
ђом, пред ло жени ра чу но вођа тре ба да по ку ша да при ба ви
ин фор ма ци је о свим могућим пре тња ма које узро ку ју не пош то ва ње
при нци па на неки дру ги на чин, као што је ис пи ти ва ње у вези са
клијентом код трећих страна или истраживања података о вишем
руководству или лицима ов лашћеним за управљање.

[Па раг раф 210.14 ис под се до да је по сле по сто јећег па раг ра фа 210.13.]

210.14 У слу ча ју ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја, про фе си о нал ни ра чу но -
вођа тре ба да тра жи од пре тход ног ра чу но вође да об ез бе ди по зна те
ин фор ма ци је о свим чи ње ни ца ма или оста ле ин фор ма ци је са ко ји ма,
по миш ље њу пре тход ног ра чу но вође, пред ло же ни на след ник ра чу -
но вођа тре ба да буде упоз нат пре него што одлу чи да ли да при хва ти
ан га жо ва ње. Осим окол нос ти које укљу чу ју иден ти фи ко ва ње или
сум њу у постојање неусклађености са законом и регулативом из
параграфа 225.31:
(а) Ако кли јент доз во ли пре тход ном ра чу но вођи да об е ло да ни так -

ве чи ње ни це или оста ле ин фор ма ци је, пре тход ни ра чу но вођа
тре ба да то ура ди на по штен и не двос мис лен на чин.

(б) Уко ли ко кли јент про пус ти или одби је да изда доз во лу пре тход -
ном ра чу но вођи да раз го ва ра о по сло ви ма кли јен та са пред ло же -
ним ра чу но вођом, пре тход ни ра чу но вођа тре ба да об е ло да ни ту
чи ње ни цу пред ло же ном ра чу но вођи, који тре ба паж љи во да раз -
мот ри та кав про пуст или одби ја ње при ли ком до но ше ња одлу ке
о при хва та њу име но ва ња.
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ОДЕЉАК 270

Располагање имовином клијента

......
[Пос то јећи па раг раф 270.3 биће за ме њен па раг ра фом 270.3 испод.]

270.3. Као део про це ду ре при хва та ња ан га жо ва ња и кли јен та у по гле ду
услу га које могу под ра зу ме ва ти држа ње имо ви не кли јен та, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да об а ви одго ва ра јућа ис -
тра жи ва ња у вези са из во ром так ве имо ви не и раз мот ри за кон ске и
ре гу ла тив не об а ве зе. На при мер, ако се уста но ви да је имо ви на сте -
че на пу тем не ле гал них ак тив нос ти, као што је пра ње нов ца, на ста ла
би пре тња која узро ку је не пош то ва ње основ них при нци па. У таквим
ситуацијама, професионални рачуновођа треба да примењује од ред -
бе одељка 225.

Да тум сту па ња на сна гу

На ве де не из ме не сту па ју на сна гу 15. јула 2017. го ди не. Ра ни ја при ме на је доз -
во ље на
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ОДЕЉАК 300

Увод

300.1 Овај део Ко дек са илус тру је како се кон цеп ту ал ни оквир сад ржан у
Делу А у одређеним си ту а ци ја ма при ме њу је на за пос ле не про фе си о -
нал не ра чу но вође. Овај део не опи су је све окол нос ти и од но се са ко -
ји ма за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође могу да се сус рет ну, а
које ства ра ју, или могу да ство ре пре тње у по гле ду усаг ла ше нос ти са
основ ним при нци пи ма. Сто га се за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но -
вођа подстиче да буде опрезан по питању таквих околности и од -
носа.

300.2 Инвес ти то ри, по ве ре ни ци, за пос ле ни и дру ги сег мен ти по слов не за -
јед ни це, као и држав на упра ва и јав ност у ши рем смис лу се могу по -
узда ти у рад за пос ле них про фе си о нал них ра чу но вођа. За пос ле не
про фе си о нал не ра чу но вође могу, ин ди ви ду ал но или ко лек тив но,
сно си ти одго вор ност за при пре ма ње и из веш та ва ње фи нан сиј ских и 
дру гих ин фор ма ци ја, у које се по узда ју орга ни за ци је у ко ји ма су за -
пос лене као и треће стра не. Они, такође, могу бити одго ворни за об -
ез беђива ње ефек тивног фи нан сијског менаџмента и ком пе тентних
са вета у вези са разноврсним питањима која се односе на пословање.

300.3 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може бити лице које ради за
пла ту, пар тнер, ди рек тор (било да је на из вршној по зи ци ји или не),
влас ник-ру ко во ди лац, во лон тер или лице које ради за јед ну или
више орга ни за ци ја. Прав на фор ма везе са орга ни за ци јом у ко јој је за -
пос лен, уко ли ко је има, нема ути ца ја на етич ке одго вор нос ти које
обавезују запосленог професионалног рачуновођу.

300.4 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа има одго вор ност унап -
ређења ле ги тим них ци ље ва орга ни за ци је у ко јој је за пос лен. Овај Ко -
декс ни у ком по гле ду не оме та за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но -
вођу у адек ват ном из врше њу ње го вих одго вор нос ти, већ се у њему
раз матрају окол нос ти у ко ји ма може доћи до нарушавања уса гла -
шености са основним принципима.

300.5 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може бити на ви шој по зи ци ји 
у окви ру орга ни за ци је. Што је по зи ци ја виша, већа је и спо соб ност и
мо гућност ути ца ја на догађаје, прак су и ста во ве. Од за пос ле ног про -
фе сионалног ра чу но вође се због тога оче ку је да у орга ни за ци ји у ко -
јој је за пос лен под сти че кул ту ру за сно ва ну на ети ци, ко јом се ис тиче
значај који руководство придаје етичком понашању.

300.6 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба свес но да учес тву је
у по сло ва њу, ан га жо ва њу или ак тив нос ти која на ру ша ва или може
да на ру ши ин тег ри тет, об јек тив ност или доб ру ре пу та ци ју про фе си -
је, и која, као ре зул тат тога, није у складу са основним принципима. 

300.7 Усклађеност са основ ним при нци пи ма по тен ци јал но може бити
угро же на ши ро ким спек тром окол нос ти и од но са. Прет ње се могу
сврста ти у јед ну или више сле дећих категорија:
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(а) Лич ни ин те рес;
(б) Са мо кон тро ла;
(ц) Зас ту па ње;
(д) Прис ност; и
(е) Зас тра ши ва ње.
О овим пре тња ма које узро ку ју не пош то ва ње при нци па се више го -
во ри у Делу А овог кодек са.

300.8 При ме ри окол нос ти које могу узро ко ва ти пре тње по осно ву лич ног
ин тереса за за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође об ухва та ју сле -
дећe си ту а цијe:
• По се до ва ње фи нан сиј ских ин те ре са или при ма ње за јмо ва и га ран -

ци ја од орга ни за ци је по сло дав ца.
• Учес тво ва ње у под сти цај ним ком пен за ци о ним спо ра зу ми ма које

нуди орга ни за ци ја по сло дав ца.
• Не доз во ље но ко ришћење имо ви не за лич не по тре бе.
• Заб ри ну тост за си гур ност за пос ле ња.
• Ко мер ци јал ни при ти сак из ван орга ни за ци је по сло дав ца.

300.9 При мер окол нос ти која ства ра пре тњу по осно ву са мо кон тро ле за за пос -
ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођу је одређива ње одго ва ра јућег ра чу но -
во дстве ног по ступ ка за одређену по слов ну ком би на ци ју, на кон што је
при пре мио сту ди ју из вод љи вос ти која под ржа ва одлу ку о сти ца њу. 

300.10 При ли ком унап ређива ња ле ги тим них за да та ка и ци ље ва орга ни за -
ци ја у ко ји ма раде, за пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође могу про -
мо ви са ти по зи ци ју орга ни за ци је, под усло вом да ни јед на из ја ва није
лаж на или об ма њу јућа. Так ве ак тив нос ти об ич но не ства ра ју пре тњу 
по осно ву за сту па ња.

300.11 При ме ри окол нос ти које могу ство ри ти пре тње по осно ву при снос ти за
за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођу об ухва та ју сле деће си ту а ци је:
• Одго вор ност за фи нан сиј ско из веш та ва ње орга ни за ци је по сло -

дав ца када блис ки срод ник или члан уже по ро ди це за пос лен у том
ен ти те ту до но си одлу ке које ути чу на фи нан сиј ско из веш та ва ње
ен ти те та.

• Ду гот рај на са рад ња са по слов ним пар тне ри ма која ути че на по -
слов не одлу ке.

• Прих ва та ње по кло на или по влашћеног трет ма на, осим уко ли ко је
њи хо ва вред ност не знат на и без на чај на.

300.12 При ме ри окол нос ти које могу ство ри ти пре тње по осно ву за стра ши -
ва ња об ухва та ју сле деће си ту а ци је:
• Прет ња от пуш та њем или сме њи ва њем за пос ле ног про фе си о нал -

ног ра чу но вође или чла на уже по ро ди це или блис ког срод ни ка
због не сла га ња у вези са при ме ном ра чу но во дстве ног при нци па
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или на чи на на који фи нан сиј ска ин фор ма ци ја тре ба да буде об е ло -
да ње на.

• До ми нан тна лич ност која по ку ша ва да ути че на про цес до но ше ња
одлу ка, на при мер у по гле ду скла па ња уго во ра или при ме не ра чу -
но во дстве ног при нци па.

300.13 Заш тит не мере ко ји ма се пре тње, са ко ји ма се сус рећу, за пос ле не
про фе си о нал не ра чу но вође могу от кло ни ти или свес ти на при хват -
љив ниво сврста ва ју се у две ка те го ри је:
(а) Заш тит не мере које су уста нов ље не од стра не про фе си је, за ко но -

да вства или ре гу ла ти ве; и
(б) Заш тит не мере рад ног окру же ња.
При ме ри Заш тит них мера уста нов ље них од стра не про фе си је, за ко -
но да вства или ре гу ла ти ве де таљ но су опи са ни у па раг ра фу 100.14
Делу А овог Ко дек са.

300.14 Мере за шти те у рад ном окру же њу об ухва та ју сле деће:
• Сис тем кор по ра тив ног над зо ра или дру ге над зор не струк ту ре

орга ни за ци је по сло дав ца.
• Ети ка и ко декс по на ша ња орга ни за ци је по сло дав ца.
• Про це ду ре за пош ља ва ња орга ни за ци је по сло дав ца ко ји ма се ис ти -

че зна чај за пош ља ва ња ком пе тен тног особ ља ви со ког ква ли те та.
• Јаке ин тер не кон тро ле.
• Адекватни дис цип лин ски по ступ ци.
• Стил ру ко вођења ко јим се на гла ша ва зна чај етич ког по на ша ња и

оче кивања етич ког по на ша ња за пос ле них.
• По ли ти ке и про це ду ре при ме не и над зо ра ква ли те та рада за -

послених.
• Пра вов ре ме на ко му ни ка ци ја и ин фор ми са ње о по ли ти ка ма и про -

це ду ра ма орга ни за ци је по сло дав ца, укљу чу јући све про ме не, свих
за пос ле них као и одго ва ра јућа об ука и еду ка ци ја у вези так вих по -
ли ти ка и про це ду ра.

• По ли ти ке и про це ду ре ко ји ма се за пос ле ни ма даје могућност и
под сти цај ко му ни ка ци је са ви шим ру ко во ди о ци ма у окви ру орга -
ни за ци је по сло дав ца у вези са  било ко јим етичким пи тањем, без
бо јаз ни од одмаз де.

• Кон сул то ва ње са дру гим одго ва ра јућим про фе си о нал ним ра чу но -
вођом.

300.15 У окол нос ти ма у ко ји ма за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа ве ру -
је да ће се не е тич ко по на ша ње или де ло ва ње дру гих на ста ви ти у
окви ру орга ни за ци је по сло дав ца, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу -
но вођа тре ба да раз мот ри не опход ност прав ног са ве та. У екстрем -
ним си ту а ци ја ма у ко ји ма су све рас по ло жи ве мере за шти те ис црп -
љене и када није могуће одређену пре тњу свес ти на при хват љив
ниво, за пос ле ни про фе си о нал ни рачуновођа може зак љу чи ти да је
прикладно да напусти организацију у којој ради.
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ОДЕЉАК 310

Сукоби интереса

310.1 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може се су о чи ти са су ко бом
ин те ре са када пред узи ма одређену про фе си о нал ну ак тив ност. Су -
коб ин те ре са ства ра пре тњу по осно ву об јек тив нос ти и може узро ко -
ва ти пре тње по осно ву оста лих основ них при нци па. Овак ве пре тње
могу на ста ти када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа пред узи ма про фе си о нал ну ак тив -

ност по ве за ну са одређеном ма те ри јом за две или више стра на
чији ин те ре си у по гле ду те ма те ри је у су ко бу; или

• Инте ре си про фе си о нал ног ра чу но вође у по гле ду одређене ма те -
ри је и ин те ре си стра на за које про фе си о нал ни ра чу но вођа пред -
узи ма про фе си о нал ну ак тив ност по ве за ну са том ма те ри јом су у
су ко бу.

Про фе си о нал ни ра чу но вођа не сме да доз во ли да су коб ин те ре са
угро зи про фе си о нал но или по слов но расуђивање. 

310.2 При ме ри си ту а ци ја у ко ји ма може да на ста не су коб ин те ре са об ухва -
та ју следеће: 
• Ангажовање на  ру ко во дећој или управ љач кој по зи ци је за две

орга ни за ци је по сло давaца и при бав ља ње по вер љи вих ин фор ма -
ци ја од јед не орга ни за ци је по сло дав ца које би про фе си о нал ни ра -
чу но вођа мо гао да упот ре би у ко рист или на ште ту дру ге орга ни -
за ци је по сло дав ца. 

• Пре ду зи ма ње про фе си о нал не ак тив нос ти за две стра не у пар тне -
рству које ан га жу ју про фе си о нал ног ра чу но вођу да им по мог не да
рас ки ну пар тне ртсво. 

• Прип ре ма фи нан сиј ских ин фор ма ци ја за одређене чла но ве ру ко -
во дства ен ти те та у ко јем је за пос лен про фе си о нал ни ра чу но вођа,
а који на сто је да пред узму от куп влас ниш тва. 

• Одго вор ност за ода бир до бав ља ча за орга ни за ци ју у ко јој је за пос -
лен ра чу но вођа када члан уже по ро ди це про фе си о нал ног ра чу но -
вође може да има фи нан сиј ску ко рист од те транс акције. 

• Ангажовање у управ љач ком сво јству у орга ни за ци ји по сло дав ца
који одоб ра ва одређене ин вес ти ци је за ком па ни ју у слу ча ју када
ће јед на од тих кон крет них ин вес ти ци ја повећати вред ност по -
ртфо ли ја лич них ин вес ти ци ја про фе си о нал ног ра чу но вође или
чла на ње го ве уже по ро ди це. 

310.3 При иден ти фи ко ва њу и про це ни ин те ре са и од но са који могу да кре -
и ра ју су коб ин те ре са и им пле мен та ци ји мера за шти те, по по тре би,
за от кла ња ње или свођење пре тњи по осно ву усклађенос ти са основ -
ним при нци пи ма на при хват љив ниво, за пос ле ни про фе си о нал ни
ра чу но вођа тре ба да при ме њу је про фе си о нал но расуђива ње и да
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има на уму све ин те ре се и од но се  за које би раз умна и об а веш те на
трећа стра на, одме ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос -
ти дос туп них про фе си о нал ном ра чу но вођи у том тре нут ку, зак љу -
чила да могу да угрозе усклађеност са основним принципима.

310.4 При ре ша ва њу су ко ба ин те ре са, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но -
вођа се под сти че да тра жи смер ни це уну тар орга ни за ци је у ко јој је
за пос лен или од дру гих, као што је про фе си о нал на орга ни за ци ја,
прав ни са вет ник или дру ги про фе си о нал ни ра чу но вође. При об е ло -
да њи ва њу или раз ме ни ин фор ма ци ја у ови ру орга ни за ци је у ко јој је
за пос лен или тра же ња смер ни ца од трећих стра на, професионални
рачуновођа треба да има на уму основни принцип поверљивости. 

310.5 Ако пре тња која је узро ко ва на су ко бом ин те ре са није на при хват љи -
вом ни воу, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни
мере за шти те за от кла ња ње пре тње или њено свођење на про хват -
љив ниво. Ако мере за шти те не могу да све ду пре тњу на при хват љи -
ви ниво, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одби је да пред узме
или да пре ки не про фе си о нал ну ак тив ност која би има ла за ре зул тат
су коб ин те ре са; или тре ба да пре ки не ре ле ван тне од но се или да се
дис тан ци ра од ре ле ван тних интереса како би се претња отклонила
или свела на прихватљив ниво. 

310.6 При иден ти фи ко ва њу да ли су коб ин те ре са по сто ји или може да на -
ста не, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да пред узме
одго вор не кораке за утврђивање: 
• При ро де ре ле ван тних ин те ре са и од но са између стра на које учес -

тву ју; и 
• При ро де ак тив нос ти и њи хо ве им пли ка ци је по ре ле ван тне

стране. 
При ро да ак тив нос ти и ре ле ван тних ин те ре са и од но са могу се ме ња -
ти то ком вре ме на. Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да на ста ви да
пра ти про ме не за сврхе иден ти фи ко ва ња окол нос ти које могу да
узрокују сукоб интереса. 

310.7 Уко ли ко се иден ти фи ку је су коб ин те ре са, за пос ле ни про фе си о нал -
ни ра чу но вођа треба да процени: 
• Зна чај ре ле ван тних ин те ре са или од но са; и
• Зна чај пре тњи које су на ста ле услед пред узи ма ња јед не или више

про фе си о нал не ак тив нос ти. На чел но, што је ди рек тни ја веза
између про фе си о нал не ак тив нос ти и ма те ри је око које су ин те ре -
си стра на у су ко бу, зна чај ни ја ће бити пре тња по осно ву об јек тив -
нос ти и усклађености са осталим основним принципима. 

310.8 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме њу је мере за -
шти те, по по тре би, ради от кла ња ња пре тњи по осно ву усклађенос ти
са основ ним при нци пи ма које су узро ко ва не су ко бом ин те ре са, или
њи хо вог свођења на прихватљив ниво. 
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У за вис нос ти од окол нос ти које узро ку ју су коб ин те ре са, може бити
при клад но при ме ни ти јед ну или више на ве де них мера заштите: 
• Рес трук ту ри ра ње или сег ре га ци ја одређених одго вор нос ти и

задужења. 
• Тра же ње одго ва ра јућег над зо ра, на при мер, по сту па ње под су -

перви зи јом из вршног или не извршног директора. 
• Пов ла че ње из про це са до но ше ња одлу ка ве за но за ма те ри ју која

узро ку је су коб интереса; 
• Кон сул то ва ње са трећим стра на ма, као што је про фе си о нал на

орга ни за ци ја, прав ни са вет ник или дру ги про фе си о нал ни ра чу -
новођа. 

310.9 По ред тога, на чел но је не опход но об е ло да ни ти при ро ду су ко ба ре ле -
ван тним стра на ма, укљу чу јући одго ва ра јуће ни вое у окви ру орга ни -
за ци је по сло дав ца, и, када су не опход не мере за шти те за свођење
пре тње на при хват љив ниво, тра же ње њи хо вог при стан ка да за пос -
ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа пред узме про фе си о нал ну ак тив -
ност. У одређеним окол нос ти ма, при ста нак може да се им пли ци ра из 
по на ша ња стра не, при чему про фе си о нал ни ра чу но вођа има до вољ -
но до ка за да за кљу чи да су стра не упоз на те са окол нос ти ма од по чет -
ка и да су при хва ти ле су коб ин те ре са ако нису из не ле при го вор на
по сто ја ње сукоба. 

310.10 Када је об е ло да њи ва ње усме но, или је при ста нак усмен или се им -
пли ци ра, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа се под сти че да до -
ку мен ту је при ро ду окол нос ти  које узро ку ју су коб ин те реса, за штит -
не мере које су при ме ње не ради свођења пре тњи на прихватљиви
ниво и добијени пристанак.

310.11 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може се су о чи ти са дру гим
пре тња ма по осно ву усклађенос ти са основ ним при нци пи ма. Ово
може да се до го ди, на при мер, при ли ком при пре ма ња или пре зен то -
ва њаа фи нан сиј ских ин фор ма ци ја као ре зул тат не при ме ре ног при -
тис ка од стра не дру гих уну тар орга ни за ци је по сло дав ца или фи нан -
сиј ских, по слов них или лич них ин те ре са које блис ки срод ник или
члан уже по ро ди це про фе си о нал ног ра чу но вође има у орга ни за ци ји
по сло дав ца. Смернице за управљање оваквим претњама обухваћене
су у Одељцима 320 и 340 Кодекса. 



ОДЕЉАК 320

Прип ре ма ње и пре зен то ва ње ин фор ма ци ја
320.1 За пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође су чес то укљу че не у при пре -

ма ње и из веш та ва ње о ин фор ма ци ја ма које могу бити јав но об јав ље -
не или ко ришћене од стра не лица у окви ру или из ван орга ни за ци је
по сло дав ца. Так ве ин фор ма ци је могу об ухва та ти фи нан сиј ске или
управ љач ке ин фор ма ци је, на при мер, про гно зе и бу џе ти, фи нан сиј -
ски из веш та ји, раз мат ра ња и ана ли зе ру ко во дства, и из ја ве ру ко во -
дства за по тре бе ре ви зо ра то ком ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја
ен ти те та. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при пре ма
или пре зен ту је так ве ин фор ма ци је пра вед но, по ште но и у скла ду са
ре ле ван тним про фе си о нал ним стан дар ди ма тако да ин фор ма ци ја
буде раз умљи ва у свом кон тек сту.

320.2 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа који је у орга ни за ци ји по сло -
дав ца одго во ран за при пре му или одоб ра ва ње фи нан сиј ских из веш -
та ја опште на ме не тре ба да се по ста ра да ти фи нан сиј ски из веш та ји
буду пред став ље ни у скла ду са при мен љи вим стан дар ди ма финан -
сиј ског из веш та ва ња.

320.3 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа би тре ба ло да пред узме одго -
ва ра јуће по ступ ке да ин фор ма ци је за које је одго во ран:
(а) Јасно опи су ју пра ву при ро ду по слов них транс акција, имо ви не

или об а ве за;
(б) Кла си фи ку је и еви ден ти ра ин фор ма ци је пра вов ре ме но и на од -

говарајући на чин; и
(ц) Пред став ља чи ње ни це пре циз но и по тпу но по свим важ ним ас -

пек ти ма.
320.4 Прет ње које узро ку ју не пош то ва ње основ них при нци па, на при мер,

пре тње по осно ву лич ног ин те ре са или за стра ши ва ња у вези са об -
јек тив ношћу или про фе си о нал ном струч ношћу и дуж ном паж њом,
на ста ју када се на за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вођу врши
при ти сак (било ек стер ни, било могућношћу оства ре ња лич не до би -
ти) да учес тву је ди рек тно у об ма њу јућем ин фор ми са њу или да учес -
твује у об ма њу јућем ин фор ми са њу пу тем де ло ва ња дру гих.

320.5 Зна чај так вих пре тњи за ви си од фак то ра као што су из вор при тис ка
икор по ра тив на кул ту ра у окви ру орга ни за ци је по сло дав ца. За пос ле -
ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да има на уму при нцип ин тег -
ри те та, који намеће об а ве зу за све про фе си о нал не ра чу но вође да
буду ди рек тни и ис кре ни у свим про фе си о нал ним и по слов ним од -
но си ма. У слу ча је ви ма када пре тње на ста ју из спо ра зу ма о ком пен за -
ци ја ма и под сти ца ји ма, ре ле ван тне су смер ни це у одељку 340.  и. 

320.6 Зна чај пре тњe тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере за -
шти те ради от кла ња ња или свођења пре тње на при хват љив ниво.
Так ве мере за шти те об ухва та ју кон сул та ци је са над ређени ма у окви -
ру ор ганизације по сло дав ца, са Ко ми те том за ре ви зи ју или ли ци ма
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ов лашћеним за управ ља ње те орга ни за ци је, или релевантном
професионалном организацијом.

320.7 У слу ча је ви ма када није могуће свес ти одређену пре тњу на при хват -
љив ниво, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одби је да
и даље буде по ве зан са ин фор ма ци ја ма које за пос ле ни про фе си о нал -
ни ра чу но вођа смат ра об ма њу јућим. За пос ле ни про фе си о нал ни ра -
чу но вођа је мож да, без свог саз на ња, био по ве зан са об ма њу јућим ин -
фор ма ци ја ма. Одмах по саз на њу, за пос ле ни про фе си о нал ни
ра чу новођа тре ба да пред узме ко ра ке за дис тан ци ра ње од так вих
ин фор ма ци ја. При утврђива њу да ли је не опход но об јав љи ва њеокол -
нос ти из ван орга ни за ци је, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа
може да размотри прибављање правног савета. Такође, запослени
професионални рачуновођа може размотрити подношење оставке.



ОДЕЉАК 330

Де ло ва ње са до вољ но струч нос ти

330.1 Основ ни при нцип про фе си о нал не струч нос ти и дуж не паж ње за хте -
ва да за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа при хва ти за дат ке за
које по се ду је, или може стећи, до во љан сте пен об уче нос ти или ис -
кус тва. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба да по сло дав -
ца на мер но на во ди на по греш не за кључ ке у вези са сте пеном струч -
нос ти или ис кус тва које по се ду је, нити тре ба да се устручава од
тражења стручног савета или помоћи када је то неопходно.

330.2 Окол нос ти које ства ра ју пре тњу која угро жа ва спо соб ност за пос ле -
ног про фе си о нал ног ра чу но вође да из врша ва сво је об а ве зе са од -
гова рајућим сте пе ном про фе си о нал не струч нос ти и дужне пажње
обух ватају:
• Не до вољ но вре ме за адек ват но из врша ва ње и ком пле ти ра ње ре -

ле ван тних обавеза.
• Не пот пу не, огра ни че не, или из дру гог раз ло га не одго ва ра јуће, ин -

фор ма ци је не опход не за адек ват но извршавање обавеза.
• Не до вољ ност ис кус тва, об уче нос ти и/или об ра зо ва ња;
• Не до вољ ност ре сур са за адек ват но из врша ва ње обавеза.

330.3 Зна чај пре тње за ви си од фак то ра као што је обим у коме за пос ле ни
про фе си о нал ни ра чу но вођа ради са дру ги ма, ре ла тив ног по ло жа ја у
по слу и сте пе на над зо ра и пре гле да одређеног по сла. Зна чај пре тњи
тре ба про це ни ти и, по по тре би при ме ни ти мере за шти те ради от кла -
ња ња или свођења пре тњи на при хват љив ниво. Примери таквих
мера заштите обухватају:
• Сти ца ње до дат них са ве та или об уке.
• Обез беђива ње одго ва ра јућег вре ме на за изврша ва ње ре ле ван -

тних обавеза.
• Помоћ од стра не лица које има не опход ну струч ност.
• Кон сул то ва ње, када је то при клад но са:

• Над ређени ма у окви ру орга ни за ци је по сло дав ца;
• Не за вис ним струч ња ци ма; или
• Ре ле ван тном про фе си о налном орга ни за ци јом.

330.4 Када се пре тње не могу от кло ни ти или свес ти на при хват љив ниво,
за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа одлу чу је да ли тре ба да одби -
је из врша ва ње спор них дуж нос ти. Уко ли ко за пос ле ни про фе си о нал -
ни ра чу но вођа одлу чи да је одби ја ње оправ да но, раз ло зи којима се
водио треба да буду јасно објашњени.
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ОДЕЉАК 340

Финансијски интереси, накнаде и подстицаји повезани са финансијским
извештавањем и доношењем одлука

340.1 За пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође могу има ти фи нан сиј ске ин -
те ре се, укљу чу јући оне који про и зи ла зе из спо ра зу ма о на кна да ма и
под сти ца ји ма, или могу има ти саз на ње о фи нан сиј ским ин те ре си ма
блис ких срод ни ка или чла но ва уже по ро ди це, који у из вес ним окол -
нос ти ма могу узро ко ва ти пре тње које узро ку ју не пош то ва ње основ -
них при нци па. На при мер, пре тње по осно ву лич ног ин те ре са, у по -
гле ду об јек тив нос ти или по вер љи вос ти, могу бити ство ре не
по сто ја њем мо ти ва и могућношћу ма ни пу ла ци је вред ним ин фор ма -
ци ја ма у циљу оства ри ва ња фи нан сиј ске ко рис ти. При ме ри окол нос -
ти које могу узро ко ва ти пре тње по осно ву лич ног интереса укључују
си ту а ције у којима запослени професионални рачуновођа или
блиски срод ник или члан уже породице:
• Има ди рек тни или ин ди рек тни фи нан сиј ски ин те рес у орга ни за -

ци ји по сло дав ца, а на вред ност тог фи нан сиј ског ин те ре са ди рек -
тно се може ути ца ти одлу ка ма које до но си за пос ле ни про фе си о -
нал ни ра чу но вођа;

• Има пра во на бо нус по ве зан са до би ти, а на вред ност тог бо ну са ди -
рек тно се може ути ца ти одлу ка ма које до но си за пос ле ни про фе си -
о нал ни ра чу но вођа;

• Има, ди рек тно или ин ди рек тно, пра во на одло же но учешће у бо ну -
су или пра во ку по ви не ак ци ја у орга ни за ци ји по сло дав ца, на чију
вред ност се ди рек тно може ути ца ти одлу ка ма које до но си за пос -
ле ни професионални рачуновођа;

• На дру ги на чин учес тву је у спо ра зу ми ма о на кна да ма ко ји ма се
под сти че оства ри ва ње циљ них пер фор ман си или под ржа ва ју на -
сто ја ња да се мак си ми зи ра вред ност ак ци ја орга ни за ци је по сло -
дав ца, на при мер, кроз учес тво ва ње у ду го роч ним пла но ви ма под -
сти ца ја који су по ве за ни са ис пу ње њем одређених услова који се
односе на перформансе. 

340.2 Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са које на ста ју из спо ра зу ма о на -
кна да ма или под сти ца ји ма могу се до дат но за ком пли ко ва ти при тис -
ком од стра не над ређених или ко ле га у орга ни за ци ји по сло дав ца
који учес тву ју у ис тим спо ра зу ми ма. На при мер, овак ви спо ра зу ми
чес то омо гућава ју да се учес ни ци ма до де ле ак ци је у орга ни за ци ји
по сло дав ца по врло ма лој цени за за пос ле ног  или бес плат но под
усло вом да су ис пу ње ни одређени кри те ри ју ми у по гле ду пер фор -
ман си. У не ким слу ча је ви ма, вред ност до де ље них акција може бити
значајно већа од основне зараде запосленог професионаланог
рачуновође. 

340.3 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба да ма ни пу ли ше ин -
фор ма ци ја ма нити да ко рис ти по вер љи ве ин фор ма ци је за оства ре -

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ОДЕЉАК 340 144



IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ње лич не до би ти или фи нан сиј ске до би ти дру гих. Што је по зи ци ја на 
ко јој се за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа на ла зи ви шег ран га,
то је већа могућност и при ли ка да ути че на фи нан сиј ско из веш та ва -
ње и до но ше ње одлу ка и већи је при ти сак који може да по сто ји од
стра не над ређених и ко ле га да се ма ни пу ли ше ин фор ма ци ја ма. У
овак вим си ту а ци ја ма, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба
на ро чи то да има на уму при нцип ин тег ри те та, који намеће об а ве зу
за све про фе си о нал не рачуновође да буду директни и искрени у
свим професионалним и пословним односима. 

340.4 Зна чај сва ке пре тње узро ко ва не фи нан сиј ским ин те ре си ма, тре ба
про ценити и по по тре би при ме ни ти мере за шти те ради от кла ња ња
пре тње или ње ног свођења на при хват љив ниво. При про це ни зна ча -
ја пре тње, и, по по тре би, одређива ња одго ва ра јућих мера за шти те
које тре ба при ме ни ти, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба
да про це ни при ро ду ин те ре са. Ово об ухва та про це ну зна ча ја ин те ре -
са. Оно што се смат ра зна чај ним ин те ре сом зависиће од личних
околности. Примери таквих заштитних мера обухватају:
• По ли ти ке и про це ду ре рада ко ми си је која је не за вис на у од но су на

ру ко во дство, а која би утврди ла ниво или фор му на кна да на ме ње -
них вишем руководству.

• Обе ло да њи ва ње свих ре ле ван тних ин те ре са, као и свих пла но ва за 
оства ри ва ње пра ва или  трго ви ну ре ле ван тним ак ци ја ма, ли ци ма
овлашћеним за управ ља ње у орга ни за ци ји по сло дав ца, у скла ду са 
свим интерним по литикама.

• Кон сул то ва ње, када је то адек ват но, са над ређени ма у окви ру
орга ни за ци је послодавца.

• Кон сул то ва ње, када је то адек ват но, са ли ци ма овлашћеним за
управ ља ње у орга ни за ци ји по сло дав ца или ре ле ван тном про фе -
си о нал ном организацијом.

• Интер не и ек стер не ре ви зиј ске про це ду ре.
Кон ти ну и ра ну еду ка ци ју у вези са етич ким пи та њи ма и за кон ским
огра ни че њи ма, и дру гом ре гу ла ти вом у вези са по тен ци јал но не ле -
гал ним инсајдерским трговањем.
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ОДЕЉАК 350
Под сти ца ји
При ма ње по ну да
350.1 За пос ле ном про фе си о нал ном ра чу но вођи, ње го вом блис ком срод -

ни ку или чла ну уже по ро ди це могу бити понуђени из вес ни под сти -
ца ји. Под сти ца ји могу има ти раз ли чи ту фор му, укљу чу јући по кло не,
гос топ ри мство, по влашћени трет ман и не прик лад но по з и ва ње на
пријатељство или лојалност.

350.2 Нуђење из вес них под сти ца ја може ство ри ти пре тње које узро ку ју
не пош то ва ње основ них при нци па. Када је за пос ле ном про фе си о нал -
ном ра чу но вођи, или ње го вом блис ком срод ни ку или чла ну уже по -
ро ди це понуђена нека врста под сти ца ја, ту си ту а ци ју тре ба про це ни -
ти. Прет ње по осно ву лич ног ин те ре са у вези са об јек тив ношћу или
по вер љи вошћу на ста ју када се из врши под сти цај као по ку шај
оствар ивања ути ца ја на ак тив нос ти или одлу ке, охраб ре ња не за ко -
ни тог или не пош те ног по на ша ња или при бав ља ња по вер љи ве ин -
фор ма ци је. Прет ње по осно ву за стра ши вање у по гле ду об јек тив нос -
ти или по вер љивости на ста ју уко ли ко се та кав под сти цај при хва ти, а 
праћен је пре тња ма да ће се по ну да изнети у јавност и нарушити ре -
путација за посленог професионалног рачуновође и његовог блиског 
срод ника или члана уже породице.

350.3 Пос то ја ње и зна чај било ко јих пре тњи за ви си од при ро де, вред нос ти
и на ме ре која је у суш ти ни по ну де. Уко ли ко би раз умна и об а веш те не 
трећа стра на одме ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос -
ти смат ра ла под сти цај без на ча јан и да није по сто ја ла на ме ра под сти -
ца ња не е тич ног по на ша ња, за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа
може за кљу чи ти да је та по ну да учи ње на у уо би ча је ном току по сло -
ва ња и ге не рал но може закључити да не постоји значајна претња
која узрокује непоштовање основних принципа.

350.4 Зна чај свих пре тњи тре ба про це ни ти и по по тре би при ме ни ти мере
за шти те ради от кла ња ња пре тњи или њи хо вог свођења на при хват -
љив ниво. Када пре тње не могу бити от кло ње не или све де не на при -
хват љив ниво при ме ном мера за шти те, за пос ле ни про фе си о нал ни
ра чу но вођа не би тре ба ло да при хва ти одређени под сти цај. Како
ствар не или по тен ци јал не пре тње не пош то ва ња основ них при нци -
па, не на ста ју само при хва та њем не ког под сти ца ја, већ и на осно ву
чи ње ни це да је учи ње на нека по ну да, тре ба усво ји ти до дат не мере
за шти те. За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це ни
ри зик везан за све такве понуде и утврди да ли би требало предузети
је дан или више следећих поступака:
(а) Оба веш та ва ње ви шег ру ко во дства или лица овлашћених за уп -

рављање орга ни за ци јом по сло дав ца одмах по до би ја њу такве
понуде;

(б) Инфор ми са ње треће стра не о одређеној по ну ди – на при мер,
струч но тело или по сло дав ца осо бе која је на сту пи ла са по ну дом;
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за пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа, међутим, може да раз -
мот ри тра же ње прав ног са ве та пре пред узи ма ња јед ног так вог
ко ра ка; и

(ц) ин фор ми са ње блис ких срод ни ка или чла но ва уже по ро ди це о ре -
ле ван тним пре тња ма и ме ра ма за шти те, уко ли ко су по тен ци јал -
но у по зи ци ји у ко јој могу до би ти по ну де у виду под сти ца ја, на
при мер по ну ду у по гле ду њи хо вог за пос ле ња; и

(д) Оба веш та ва ње ви ших ни воа ру ко во дства или лица овлашћених
за управ ља ње орга ни за ци јом по сло дав ца уко ли ко су блис ки
срод ни ци или чла но ви уже по ро ди це за пос ле ни код кон ку рен -
ци је или по тен ци јал них снаб де ва ча орга ни за ци је.

Врше ње по ну да

350.5 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може бити у си ту а ци ји у ко јој 
се од њега оче ку је, или је под при тис ком, да по ну ди под сти ца је како
би ути цао на миш ље ње или на про цес до но ше ња одлу ка не ког по је -
дин ца или орга ни за ци је, од но сно, како би стекао поверљиву
информацију.

350.6 Так ва врста при тис ка може по ти ца ти из саме орга ни за ци је по сло -
дав ца, на при мер, од ко ле ге или над ређеног. Такође може доћи и од
осо бе ван орга ни за ци је или дру ге орга ни за ци је која су ге ри ше ак ци је 
или по слов не одлу ке које би омо гућиле сти ца ње пред нос ти за орга -
ни за ци ју, и при том ве ро ват но ути ца ло на за пос ле ног про фе сио нал -
ног рачуновођу на неодговарајући начин.

350.7 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа не тре ба да нуди под сти цај
ко јим би не а дек ват но ути цао на про фе си о нал но расуђивање треће
стране.

350.8 Када при ти сак да се по ну ди не е тич ки под сти цај до ла зи из орга ни за -
ци је по сло дав ца, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по шту је при -
нци пе и смер ни це који се тичу ре ша ва ња етич ког кон флик та, а које
су дате у Делу А овог кодек са.
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У овом Етич ком ко дек су за про фе си о нал не ра чу но вође на ве де ни из ра зи има ју
сле дећа зна че ња:

Ангажовање на
осно ву ко јег се
пру жа уве ра ва ње

Ангажовање у коме про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној
прак си из ра жа ва за кљу чак са ци љем да повећа сте пен по -
ве рења циљ них ко рис ни ка (који нису одго вор на стра на)
о ис хо ду про це не или одме ра ва ња пред мет ног пи та ња у
од но су на кри те ри ју ме.
(Смер ни це о ан га жо ва њи ма на осно ву ко јих се пру жа уве -
ра ва ње су дате у Међуна род ном окви ру за ан га жо ва ња на
осно ву ко јих се пру жа уве ра ва ње, који је об ја вио Одбор за
Међуна род не стан дар де ре ви зи је и уве ра ва ња, а који опи -
су ју еле мен те и ци ље ве ан га жо ва ња на осно ву ко јег се
пру жа уве ра ва ње и иден ти фи ку ју ан га жо ва ња за која се
при ме њу ју Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је (ISA), Ме ђу -
на родни стан дар ди ан га жо ва ња пре гле да (ISRE) и Ме ђу -
на родни стан дар ди ан га жо ва ња на осно ву ко јих се пру жа
уве равање (ISAE).

Ангажовање
пре гле да 

Ангажовање на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, а које се
спро во ди у скла ду са Међуна род ним стан дар ди ма ан га -
жо ва ња пре гле да, при чему про фе си о нал ни ра чу но вођа у
јав ној прак си на осно ву про це ду ра које не пру жа ју све до -
ка зе које ан га жо ва ње ре ви зи је за хте ва, из ра жа ва за кљу -
чак, да ли је ра чу но вођа до шао до не ких саз на ња која га
на во де да ве ру је да фи нан сиј ски из веш та ји нису сас тав -
ље ни, по свим ма те ри јал но зна чај ним ас пек ти ма, у скла -
ду са при мен љи вим окви ром фи нан сиј ског из веш та ва ња.

Ангажовање
ре ви зи је 

Ангажовање на осно ву ко јег се пру жа раз умно уве ра ва ње
у ко јем про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си из ра -
жа ва миш ље ње о томе да ли су фи нан сиј ски из веш та ји
сас тав ље ни по свим ма те ри јал но зна чај ним ас пек ти ма
(да ли дају ис ти ни ту и об јек тив ну сли ку, од но сно да ли су
пре зен то ва ни ис ти ни то по свим ма те ри јал но зна чај ним
ас пек ти ма) у скла ду са при мен љи вим окви ром фи нан сиј -
ског из веш та ва ња, као што је ан га жо ва ње спро ве де но у
скла ду са Међуна род ним стан дар ди ма ре ви зи је. То под ра -
зу ме ва ста ту тар ну ре ви зи ју, од но сно ре ви зи ју чије се
спро вођење за хте ва за ко ном.

Блис ки срод ник Ро ди тељ, дете или брат или сес тра, неко ко није члан уже
по ро ди це.
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Ди рек тни
фи нан сиј ски
ин те рес

Фи нан сиј ски ин те рес који се по се ду је:
(а) ди рек тно и под кон тро лом је по је дин ца или ен ти те та

(укљу чу јући она ко ји ма управ ља ју дру ги на дис кре ци -
о ној осно ви); или

(б) ин ди рек тно пу тем ко лек тив ног ула га ња, фон да или дру -
гог по сред ни ка над ко јим по је ди нац или ен ти тет има
кон тро лу или могућност ути ца ња на одлу ке о ула га њу.

Ди рек тор или 
ру ко во ди лац

Лица за ду же на за управ ља ње ен ти те том, или она која
има ју так ве над леж нос ти, без об зи ра на на зив ти ту ле,
што може ва ри ра ти од за ко но да вства до за ко но да вства.

Екстер ни
струч ни 
са вет ник 

Лице (које није пар тнер или део про фе си о нал ног особ ља,
укљу чу јући при вре ме но ан га жо ва но особ ље фир ме или
фир ме у мре жи) или орга ни за ци ја која по се ду је веш ти не,
зна ње и ис кус тво у не кој об лас ти, а да то није ра чу но во -
дство или ре ви зи ја, и чији се рад у тој об лас ти ко рис ти
као помоћ про фе си о нал ном ра чу но вођи у сти ца њу до -
вољ не ко ли чи не одго ва ра јућих доказа.

Енти тет 
ко ти ран 
на бер зи

Енти тет чије су ак ци је, хар ти је од вред нос ти, дуж нич ки
инстру мен ти понуђени или ко ти ра ни на при зна тој бер зи, 
или су дати на тржиш те по пра ви ли ма при зна те бер зе
или дру гог ек ви ва лен тног тела.

Енти тет од
јав ног ин те ре са

(а) Енти тет ко ти ран на бер зи; и
(б) сва ки ен ти тет:

(i) де фи ни сан од стра не за ко на и ре гу ла ти ве
као ен ти тет од јав ног ин те ре са; или

(ii) за који се за ко ном и ре гу ла ти вом за хте ва
спро вођење ре ви зи је у скла ду са ис тим за -
хте ви ма не за вис нос ти који се при ме њу ју на
ре ви зи ју ен ти те та ко ти ра них на бер зи. Так -
во пра ви ло може бити об јав ље но од стра не
ре ле ван тног ре гу ла тор ног тела, укљу чу јући 
и ре гу ла тор но тело за ре ви зи ју. 

За пос ле ни
про фе си о нал ни
ра чу но вођа

Про фе си о нал ни ра чу но вођа за пос лен или ан га жо ван на
из вршном или не извршном рад ном мес ту у при вре ди, јав -
ном сек то ру, об ра зо ва њу, не про фит ном сек то ру, ре гу ла -
тор ним или про фе си о нал ним те ли ма, или про фе си о нал ни
ра чу но вођа који ради по уго во ру са так вим ен ти тетима.

Инди рек тни 
фи нан сиј ски 
ин те рес

Фи нан сиј ски ин те рес који се по се ду је као сре дство ко лек -
тив ног ула га ња, има ње, фонд или пу тем дру гог по сред ни -
ка над ко јим по је ди нац или ен ти тет не ма ју кон тро лу или
могућност ути ца ња на одлу ке о ула га њу.
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Кан це ла ри ја По себ на под гру па у окви ру фир ме, орга ни зо ва на по ге ог -
раф ској или рад ној ли ни ји.

Кли јент
ре ви зи је

Енти тет у од но су на који фир ма спро во ди ан га жо ва ње ре -
ви зи је. Када је кли јент ен ти тет ко ти ран на бер зи, под кли -
јен том ре ви зи је се увек под ра зу ме ва ју и по ве за ни ен ти те -
ти. У слу ча ју када кли јент није ен ти тет ко ти ран на бер зи,
кли јент ре ви зи је под ра зу ме ва оне по ве за не ен ти те те над
ко ји ма кли јент има ди рек тну или ин ди рек тну кон тро лу.

Кли јент чији
се пре глед врши

Енти тет који је пред мет ан га жо ва ње пре гле да које спро -
во ди фир ма.

Кључ ни 
пар тнер 
ре ви зи је

Пар тнер ан га жо ва ња, лице одго вор но за пре глед кон тро ле
ква ли те та ан га жо ва ња, и оста ли пар тне ри ре ви зи је, уко ли -
ко их има, у тиму на ан га жо ва њу, који до но се кључ не одлу ке
или су до ве о зна чај ним пи та њи ма у ре ви зи ји фи нан сиј ских
из веш та ја о ко ји ма фир ма из ра жа ва миш ље ње. У за вис нос -
ти од окол нос ти и уло ге по је ди на ца у ре ви зи ји, “оста ли пар -
тне ри ре ви зи је” могу да под ра зу ме ва ју, на при мер, пар тне ре 
ре ви зи је одго вор не за зна чај не фи ли ја ле или сек то ре.

Лица 
овлашћена за
управ ља ње

Лице(а) или орга ни за ци ја(е) (на при мер, по ве ре ник кор -
по ра ци је a corporate trustee) одго вор ни за над зор стра -
теш ког усме ре ња ен ти те та и одго вор на за ен ти тет. То
под ра зу ме ва и над зор над про це сом фи нан сиј ског из веш -
та ва ња. За неке ен ти те те у по је ди ним за кон ским сис те -
ми ма, лица овлашћена за управ ља ње могу об ухва та ти ру -
ко во деће особ ље, на при мер, из вршне чла но ве управ ног
одбо ра ен ти те та при ват ног или јав ног сек то ра, или влас -
ни ка-ру ко во ди о ца.  

Мре жа Већа струк ту ра која:
(а) за циљ има са рад њу; и
(б) очиг лед но има за циљ де ље ње до би ти или трош ко ва,

или има за јед нич ко влас ниш тво, кон тро лу или ру ко -
во дство, за јед нич ке по ли ти ке и про це ду ре ква ли те та
кон тро ле, за јед нич ку по слов ну стра те ги ју, упот ре бу
за јед нич ког за штићеног име на, или зна чај ног дела
про фе си о нал них ре сур са.



Не за вис ност Не за вис ност је:
(а) Не за вис ност миш ље ња – На чин миш ље ња који омо -

гућава из ра жа ва ње за кљу ча ка без ути ца ја, који до во де
у пи та ње про фе си о нал но расуђива ње, што омо гућава
по је дин цу да де лу је не за вис но, уз об јек тивност и про -
фе си о нал ни скеп ти ци зам.

(б) Не за вис ност де ло ва ња - Избе га ва ње чи ње ни ца и
окол ности, зна чај них у тој мери, да би на осно ву њих
раз умна и ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем
свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти, мог ла да
за кљу чи да су ин тег ри тет, об јек тив ност или про фе си -
о нал ни скеп ти ци зам фир ме, од но сно чла на ре ви зиј -
ског тима до ве де ни у пи та ње.

Пар тнер 
на ан га жо ва њу

Пар тнер или дру га осо ба у фир ми, одго вор на за ан га жо ва -
ње и ње го во из врша ва ње, као и за из веш тај из дат у име
фир ме, и неко ко, када се то за хте ва, има одго ва ра јућу
над леж ност од про фе си о нал ног, прав ног или ре гу ла тор -
ног тела.

По ве за ни
ен ти тет

Енти тет који има бар јед ну од сле дећих веза са кли јен том:
(а) има ди рек тну или ин ди рек тну кон тро лу над кли јен -

том под усло вом да је кли јент зна ча јан за тај ен ти тет;
(б) има ди рек тни фи нан сиј ски ин те рес у кли јен ту под

усло вом да тај ен ти тет има зна ча јан ути цај на кли јен та,
а ин те рес ве зан за кли јен та је зна ча јан за тај ен ти тет;

(ц) над ко јим кли јент има ди рек тну или ин ди рек тну кон -
тро лу;

(д) у ко јем кли јент или ен ти тет по ве зан са кли јен том под 
(ц), има ди рек тан фи нан сиј ски ин те рес који даје зна -
ча јан ути цај над так вим ен ти те том а ин те рес је од
зна ча ја и за кли јен та и за са њим по ве за ни ен ти тет
под (ц); и

(е) који је под за јед нич ком кон тро лом са кли јен том под
усло вом да су и ен ти тет и кли јент од зна ча ја за ен ти -
тет који кон тро ли ше и кли јен та и ен ти тет.

Прег лед
кон тро ле
ква ли те та 
ан га жо ва ња

Про цес, који има за циљ да об ез бе ди об јек тив ну ева лу а -
ци ју, пре него што се об ја ви из веш тај о зна чај ним ра су ђи -
вањима, која је тим на ан га жо ва њу до нео и о за кључ ци ма
до ко јих је до шао при фор му ли са њу из веш та ја.
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Прих ват љи ви
ниво

Ниво на ко јем раз умна и доб ро об а веш те на трећа стра на,
од меравањем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти
дос тупних про фе си о нал ном ра чу но вођи у да том тре нут -
ку, може да за кљу чи да усаг ла ше ност са основ ним при -
нци пи ма није угро же на.

Про фе си о нал на
активност

Активност у која за хте ва ра чу но во дстве не или слич не
веш ти не, које пред узи ма про фе си о нал ни ра чу но вођа, а
ук љу чују услу ге из об лас ти ра чу но во дства, ре ви зи је, по -
ре за, кон сал тин га и управљања финансијама.

Про фе си о нал не
услу ге

Про фе си о нал не ак тив нос ти које се об ав ља ју за кли јен те. 

Про фе си о нал ни
ра чу но вођа

Лице које је члан орга ни за ци је која је пу ноп рав ни члан
Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа (IFAC).

Про фе си о нал ни
ра чу но вођа
у јав ној прак си

Про фе си о нал ни ра чу но вођа, без об зи ра на функ ци о нал -
ну кла си фи ка ци ју ње го вог рада (на при мер, ре ви зи ја, по -
ре зи или кон сал тинг) у фир ми који пру жа про фе си о нал не 
услу ге. Овај тер мин се, такође, ко рис ти када се мис ли на
фир му про фе си о нал них ра чу но вођа у јав ној прак си.

Ре ви зиј ски тим (а) Сви чла но ви тима на ан га жо ва њу ре ви зи је;
(б) Сва оста ла лица у окви ру фир ме која могу ди рек тно

да ути чу на ис ход ан га жо ва ња ре ви зи је, укљу чу јући: 
(i) лица која пред ла жу ви си ну на кна де, или

која врше ди рек тну су перви зи ју, управ ља ње 
или над зор пар тне ра на ан га жо ва њу, у вези
са из врша ва њем ан га жо ва ња ре ви зи је, ук -
љу чујући за пос ле не на свим сук це сив но ви -
шим ни во и ма по чев од пар тне ра на ан га жо -
ва њу па све до осо бе која је виши или
ру ководећи пар тнер фир ме (из вршни ру ко -
во д илац, или ек ви ва лен тно томе);

(ii) лица која пру жа ју кон сул та ци је, које се тичу
тех нич ких или спе ци фич них пи та ња, тран са -
кција или догађаја у вези са ан га жо ва њем; и

(iii) лица која врше кон тро лу ква ли те та ан га жо -
ва ња, укљу чу јући лица која врше пре глед
кон тро ле ква ли те та ан га жо ва ња; и

(ц) Сва лица у окви ру фир ме у мре жи која ди рек тно могу
да ути чу на ан га жо ва ње ре ви зи је. 
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Рек ла ми ра ње

Кли јент о ко јем
се пру жа
уве ра ва ње

Јавно об јав љи ва ње ин фор ма ци ја у вези са услу га ма или
веш тинама про фе си о нал них рачу новођа у јав ној прак си
које се врши ради до би ја ња по сло ва.
Од го ворна стра на, од но сно осо ба (или осо бе) која је:
(а) У ан га жо ва њу ди рек тног из веш та ва ња, одгово р на за

пред мет но пи та ње; или
(б) У ан га жо ва њу за сно ва ном на тврдњи, одго вор на за

суш тинску ин фор ма ци ју и може бити одго вор на за
пред мет но пи та ње.

Са даш њи
ра чу но вођа

Про фе си о нал ни ра чу но вођа за пос лен у јав ној прак си који 
је тре нут но име но ван на функ ци ју ре ви зо ра или об ав ља
ра чу но во дстве не, по рес ке, кон сул тан ске или слич не про -
фе си о нал не услу ге за кли јен та.

Тим који ради
на пре гле ду

(а) сви чла но ви тима који ради на ан га жо ва њу пре гле да; и
(б) сва оста ла лица уну тар фир ме која могу ди рек тно да

ути чу на ис ход ан га жо ва ња пре гле да укљу чу јући
лица која: 

(i) пред ла жу ви си ну на кна де, или која врше ди -
рек тну су перви зи ју, управ ља ње или над зор
пар тне ра ан га жо ва ња, а у вези са из врша ва -
њем ан га жо ва ња пре гле да, укљу чу јући за -
пос ле не на свим сук це сив но ви шим ни во и -
ма по чев од пар тне ра на ан га жо ва њу па све
до осо бе која је виши или ру ко во дећи пар -
тнер фир ме (из вршни ру ко во ди лац, или ек -
ви ва лен тно томе);

(ii) пру жа ју кон сул та ци је које се тичу тех нич -
ких или спе ци фич них пи та ња, тран са кција
или догађаја у вези са ан га жо ва њем; и

(iii) врше кон тро лу ква ли те та ан га жо ва ња, ук -
љу чујући лица која врше пре глед кон тро ле
ква литета ан га жо ва ња; и

(ц) Сва лица у окви ру фир ме у мре жи која могу ди рек тно
да ути чу на ан га жо ва ње пре гле да.
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Тим на 
ан га жо ва њу

Сви пар тне ри и особ ље који об ав ља ју неко ан га жо ва ње,
укљу чу јући и све по је дин це ан га жо ва не од стра не фир ме
или фир ме у мре жи који спро во де про це ду ре на осно ву
ко јих се пру жа уве ра ва ње у том ан га жо ва њу. Ово не под -
ра зу ме ва ек стер не струч ња ке које ан га жу је фир ма или
фир ма у мре жи.
Тер мин „тим на ан га жо ва њу“ такође ис кљу чу је по је дин це
у окви ру функ ци је ин тер не ре ви зи је кли јен та који ди рек -
тно по ма жу у ан га жо ва њу ре ви зи је када ек стер ни ре ви -
зор по шту је за хте ве ISA 610 (ре ви ди ра ног 2013.), Ко -
ришћење ре зул та та рада ин тер не ревизије.  

Тим на
ан га жо ва њу 
на осно ву 
ко јег 
се пру жа
уве ра ва ње

(а) Сви чла но ви тима на ан га жо ва њу за ан га жо ва ње на
ос нову ко јег се пру жа уве ра ва ње;

(б) Сви оста ли за пос ле ни у окви ру фир ме који могу ди -
рек тно ути ца ти на ис ход ан га жо ва ња на осно ву ко јег
се пру жа уве ра ва ње, укљу чу јући:

(i) лица која пред ла жу ви си ну на кна де, или ко -
ја врше ди рек тну су перви зи ју, управ ља ње
или над зор пар тне ра на ан га жо ва њу на ос -
но ву ко јег се пру жа уве ра ва ње, у вези са из -
вр шавањем тог ан га жо ва ња. 

(ii) Лица која пру жа ју кон сул та ци је које се тичу
тех нич ких или спе ци фич них пи та ња, тран -
са кција или догађаја у вези са ан га жо ва њем
на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње; и

(iii) Лица која врше кон тро лу ква ли те та ан га жо -
ва ња на осно ву ко јег се пру жа уве ра ва ње,
укљу чу јући лица која врше пре глед кон тро -
ле ква ли те та ан га жо ва ње.

Ужа по ро ди ца Суп руж ник (или ек ви ва лент) или из држа ва но лице.
Услов ље на
на кна да

Услов ље не на кна де су на кна де које су об ра чу на те на уна -
пред утврђеној осно ви, по ве за ној са ис хо дом транс акције
или ре зул та том услу га које је пру жи ла фир ма. Нак на де се
не смат ра ју услов ље ним, ако их је утврдио суд или дру ги
јав ни орган.

Фи нан сиј ске 
ин фор ма ци је 
из про шлос ти

Инфор ма ци је из ра же не у фи нан сиј ским тер ми ни ма у ве -
зи са одређеним ен ти те том, из ве де не прве нстве но из ра -
чу но во дстве ног сис те ма тог ен ти те та, о еко ном ским до -
га ђаји ма који су се одви ја ли у пре тход ном пе ри о ду или о
еко ном ским усло ви ма или окол нос ти ма у одређеним пе -
ри о ди ма у про шлос ти. 
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Фи нан сиј ски 
из веш та ји

Струк ту и ран при каз фи нан сиј ских ин фор ма ци ја из про -
шлос ти, укљу чу јући са њима по ве за не на по ме не, које за
циљ има ју по јаш ње ње еко ном ских ре сур са или об а ве за у не -
ком одређеном вре мен ском пе ри о ду, или про ме не у не ком
вре мен ском пе ри о ду у скла ду са окви ром фи нан сиј ског из -
веш та ва ња. По ве за не на по ме не об ич но сад рже ре зи ме зна -
чај них ра чу но во дстве них по ли ти ка и дру гих ин фор ма ци ја
које пру жа ју до дат на об јаш ње ња. Тер мин може да се од но си
и на цео скуп фи нан сиј ских из веш та ја, али и на по је ди нач ни 
из веш тај на при мер, би ланс ста ња, или из веш тај о при хо ди -
ма и рас хо ди ма, као и са њима по ве за не на по ме не.

Фи нан сиј ски 
ин те рес

Учешће у ка пи та лу или дру гим хар ти ја ма од вред нос ти, об -
вез ни ца ма, за јму или дру гим ду гов ним инстру мен ти ма ен -
ти те та, укљу чу јући пра ва и об а ве зе сти ца ња так вог ин те ре -
са и де ри ва ти ва ди рек тно по ве за них са так вим ин те ре сом.

Фи нан сиј ски из -
веш та ји о ко ји ма
фир ма из ра жа ва
миш ље ње

У слу ча ју по је ди нач ног ен ти те та, фи нан сиј ски из веш та ји
тог ен ти те та. У слу ча ју кон со ли до ва них фи нан сиј ских из -
веш та ја, који се још на зи ва ју и фи нан сиј ским из веш та ји -
ма гру пе, кон со ли до ва ни фи нан сиј ски из веш та ји.

Фи нан сиј ски
из веш та ји 
спе ци јал не
на ме не

Фи нан сиј ски из веш та ји сас тав ље ни у скла ду са окви ром
фи нан сиј ског из веш та ва ња, осмиш ље ни да одго во ре на
по тре бе за фи нан сиј ским ин фор ма ци ја ма по себ но одр е -
ђе них ко рис ни ка. 

Фир ма (а) По је ди нац, пар тне рство или кор по ра ци ја про фе си о -
нал них ра чу но вођа;

(б) Енти тет који кон тро ли ше стра не под (а) пу тем влас -
ниш тва, ру ко во дства или на дру ги на чин и,

(ц) Енти тет који стра не под (а) кон тро ли шу пу тем влас -
ниш тва, ру ко во дства или на дру ги на чин.

Фир ма у мре жи Фир ма или ен ти тет који при па да мре жи.
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ОДЕЉАК 225 

Одго вор на не усклађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом

Сврха

225.1 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си може да се срет не са или
буде упоз нат са не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност са
за ко ни ма и ре гу ла ти вом у току пру жа ња про фе си о нал не услу ге кли -
јен ту. Сврха овог одељ ка је де фи ни са ње одго вор нос ти про фе си о нал -
ног ра чу но вође када се сус рет не са овак вом не усклађеношћу или
сум њом на не усклађеност и усме ра ва ње про фе си о нал ног ра чу но -
вође при про це њи ва њу им пли ка ци ја да тог пи та ња и могућих пра ва -
ца де ло ва ња при ли ком одго ва ра ња на то пи та ње. Овај оде љак се
при ме њу је без об зи ра на при ро ду кли јен та, укљу чу јући да ли је кли -
јент ен ти тет од јав ног ин те рес или не. 

225.2 Не ус клађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом („не усклађеност“) чине
по ступ ци про пус та или по ступ ци, на мер ни или не на мер ни, које је
по чи нио кли јент, или лица овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство
или неки дру ги по је ди нац који ради за кли јен та или по инструк ци ја -
ма кли јен та, а који су у суп рот нос ти са важећим за ко ни ма или ре гу -
ла ти вом. 

225.3 У по је ди ним прав ним сис те ми ма, по сто је за кон ске или ре гу ла тор не
одред бе које усме ра ва ју про фе си о нал не раћуно вође у по гле ду одго -
ва ра ња на не усклађеност или сум ње на не усклађеност које могу да
се раз ли ку ју од овог одељ ка или да пре ва зи ла зе овај оде љак. Када се
сус рет не са овак вом не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност,
про фе си о нал ни ра чу но вођа има одго вор ност да стек не раз уме ва ње
о овим одред ба ма и да их по шту је, укљу чу јући за хтев да под не се из -
веш тај одго ва ра јућем над леж ном орга ну, као и за бра ну упо зо ра ва -
ња кли јен та пре об е ло да њи ва ња, на при мер, у скла ду са за ко ни ма
који се од но се на спре ча ва ње пра ња новца. 

225.4 Одли ка ра чу но во дстве не про фе си је је при хва та ње одго вор нос ти за
по сту па ње у јав ном ин те ре су. При ли ком одго ва ра ња на неус кла -
ђеност или сум њу на не усклађеност, ци ље ви про фе си о нал ног ра чу -
но вође су: 
(а) Усклађеност са основ ним при нци пи ма ин тег ри те та и про фе си о -

нал ног по на ша ња; 
(б) Упо зо ра ва ње ру ко во дства, или, где је при клад но, лица ов лаш -

ћених за управ ља ње кли јен та, у на сто ја њу да: 
(i) Омо гући да ис пра ве, от кло не или убла же по сле ди це иден ти -

фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност; или
(ii) Спре чи не усклађеност тамо где се још није де си ла; и 

(ц) Пре ду зи ма ње до дат них мера, по по тре би, у јав ном ин те ре су.
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Де лок руг 

225.5 У овом одељ ку уста нов ља ва се при ступ који пред узи ма про фе си о -
нал ни ра чу но вођа који се сус реће са или је упоз нат са неус кла -
ђеношћу или сум њом на не усклађеност са: 
(а) За ко ни ма и ре гу ла ти вом за које је опште при хваћено да има ју ди -

рек тан ути цај на утврђива ње ма те ри ја ло зна чај них из но са и об е -
ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та ји ма кли јен та; и 

(б) Дру гим за ко ни ма и ре гу ла ти вом који не ма ју ди рек тан ути цај на
утврђива ње из но са и об е ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та -
ји ма кли јен та, али који могу бити од суш тин ског зна ча ја за опе -
ра тив не ас пек те по сло ва ња кли јен та, за ње го ву спо соб ност да
на ста ви са по сло ва њем или за из бе га ва ње ма те ри јал но зна чај -
них каз ни. 

225.6 При ме ри за ко на и ре гу ла ти ве на које се од но си овај оде љак об ухва -
та ју оне који се баве сле дећим пи та њи ма: 
• Кри ми нал не рад ње, ко руп ци ја и мито. 
• Пра ње нов ца, фи нан си ра ње те ро риз ма и при хо ди од кри ми на ла.
• Тржиш та и трго ва ње хар ти ја ма од вред нос ти. 
• Бан кар ски и дру ги фи нан сиј ски про из во ди и услу ге. 
• Заш ти та под а та ка.
• По рес ке и пен зиј ске об а ве зе и плаћања. 
• Заш ти та жи вот не сре ди не.
• Јавно здрав ље и без бед ност. 

225. 7 Не ус клађеност може има ти за ре зул тат нов ча не каз не, суд ске спо ро -
ве или дру ге по сле ди це за кли јен та које могу има ти ма те ри јал но
зна ча јан ефе кат на ње го ве фи нан сиј ске из веш та је. Зна чај но је да
овак ва не усклађеност може има ти веће им пли ка ци је на јав ни ин те -
рес у смис лу по тен ци јал но зна чај не ште те за ин вес ти то ре, по ве ри о -
це, за пос ле не или за ширу јав ност. За сврхе овог одељ ка, по сту пак
који узро ку је зна чај ну ште ту је онај који има за ре зул тат озбиљ не не -
га тив не по сле ди це за било коју од ових стра на у фи нан сиј ском или
не фи нан сиј ском смис лу. При ме ри об ухва та ју из врше ње кри ми нал -
не рад ње која ре зул ти ра зна чај ним фи нан сиј ским гу би ци ма за ин -
вес ти то ре, и по вре дом за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи вот не сре -
ди не чиме се угро жа ва здрав ље и без бед ност за пос ле них или
јавности. 

225.8 Од про фе си о нал ног ра чу но вође који се сус реће или је упоз нат са пи -
та њи ма која су очиг лед но без на чај на, на осно ву про це не њи хо ве
при ро де и ути ца ја, било фи нан сиј ског или не, на кли јен та, ње го ве
стеј кхол де ре и ширу јав ност, не за хте ва се да буде усклађен са овим
одељ ком у по гле ду овак вих пи та ња.
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225.9 Овај оде љак се не бави: 
(а) Не до лич ним по на ша њем по је ди на ца које није по ве за но са по -

слов ним ак тив нос ти ма кли јен та; и
(б) Не ус клађеношћу дру гих лица која не спа да ју у кли јен те или лица

овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство или дру ге по је дин це који
раде за кли јен та или по ње го вим инструк ци ја ма. Ово об ухва та,
на при мер, окол нос ти у ко ји ма је про фе си о нал ног ра чу но вођу
ан га жо вао кли јент за спро вођење ан га жо ва ња ана ли зе ен ти те та
– треће стра не и када је иден ти фи ко ва но дело које за по сле ди цу
има не усклађеност или сум њу на не усклађеност из врши ла та
трећа стра на.

Про фе си о нал ном ра чу но вођи, упркос томе, упу тство у овом одељ ку
може бити ко рис но при ли ком раз мат ра ња како да одре а гу је у овим
си ту а ци ја ма. 

Одго вор нос ти ру ко во дства кли јен та и лица овлашћених за управ ља ње 

225.10 Одго вор ност је ру ко во дства кли јен та, уз над зор лица овлашћених за
управ ља ње, да об ез бе де да се по слов не ак тив нос ти кли јен та спро во -
де у скла ду са за ко ни ма и ре гу ла ти вом. Такође је одго вор ност ру ко -
во дства и лица овлашћених за управ ља ње да иден ти фи ку ју и одго во -
ре на не усклађеност од стра не кли јен та, лица овлашћеног за
уп рављање ен ти те та, чла на ру ко во дства или било ког дру гог по је -
дин ца који ради по инструк ци ја ма кли јен та. 

Одго вор нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође у јав ној прак си

225.11 У слу ча ју када про фе си о нал ни ра чу но вођа по ста не упоз нат са пи та -
њем на које се при ме њу је овај оде љак, ко ра ке које пред узи ма про фе -
си о нал ни ра чу но вођа у циљу усклађенос ти са овим одељ ком тре ба
пред узе ти бла гов ре ме но, има јући на уму раз уме ва ње од стра не про -
фе си о нал ног ра чу но вође при ро де пи та ња и по тен ци јал не ште те по
ин те ре се ен ти те та, ин вес ти то ра, по ве ри ла ца, за пос ле них или шире
јав нос ти. 

Ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја 

Сти ца ње раз уме ва ња о пи та њу

225.12 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа који је ан га жо ван да из врши
ре ви зи ју фи нан сиј ских из веш та ја, по ста не упоз нат са ин фор ма ци ја -
ма које се од но се на слу чај не усклађенос ти или сум ње на неус кла -
ђеност, било у току спро вођења ан га жо ва ња или пре ко ин фор ма ци ја
које су му об ез бе ди ле дру ге стра не, про фе си о нал ни ра чуновођа тре -
ба да стек не раз уме ва ње о пи та њу, укљу чу јући при ро ду по ступ ка и
окол нос ти у ко ји ма се де сио или може да се деси. 

225.13 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се оче ку је да при ме њу је зна ње, про -
фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је да има ниво

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

160 ИЗМЕНЕ КОДЕКСА



зна ња о за ко ни ма и ре гу ла ти ви који је већи од оног који се за хте ва за
пред узи ма ње ан га жо ва ња. Да ли одређени по сту пак пред став ља не -
усклађеност, ко нач но је пи та ње које ће утврди ти суд или дру го одго -
ва ра јуће над леж но тело. У за вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња,
про де си о нал ни ра чу но вођа може да се кон сул ту је на по вер љи вој
осно ви са дру гим ли ци ма уну тар фир ме, фир ме у мре жи или про фе -
си о нал ном орга ни за ци јом, или са прав ним са вет ни ком. 

225.14 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу нођа иден ти фи ку је не усклађеност или 
по сум ња да је дош ло или може да дође до не усклађенос ти, о том пи -
та њу тре ба да раз го ва ра са ру ко во дством одго ва ра јућег ни воа и, где
је при клад но, са ли ци ма овлашћеним за ушрав ља ње. 

225.15 Овак ви раз го во ри се врше ради бо љег раз уме ва ња од стра не про фе -
си о нал ног ра чу но вође чи ње ни ца и окол нос ти које су ре ле ван тне за
пи та ње и ње го ве по тен ци јал не по сле ди це. Раз го вор такође може да
под стак не ру ко во дство или лица овлашћена за управ ља ње да ис тра -
же пи та ње. 

225.16 Одго ва ра јући ниво ру ко во дства са ко јим ће се раз го ва ра ти је пи та ње
про фе си о нал ног про суђива ња. Ре ле ван тни фак то ри које тре ба раз -
мот ри ти об ухва та ју: 
• При ро ду и окол нос ти пи та ња. 
• По је дин це који су ствар но или по тен ци јал но укљу че ни. 
• Ве ро ват ноћу дос лу ха. 
• По тен ци јал не по сле ди це. 
• Да ли је тај ниво ру ко во дства у могућнос ти да ис тра жи пи та ње и

пред узме одго ва ра јуће мере. 
225.17 Одго ва ра јући ниво ру ко во дства је об ич но на јма ње је дан ниво из над

осо бе или осо ба које су укљу че не или по тен ци јал но укљу че не у спор -
но пи та ње. Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа смат ра да је ру ко во -
дство укљу че но у дело које из а зи ва не усклађеност или сум њу на не -
усклађеност, тре ба да раз мот ри ово пи та ње са ли ци ма овлашћеним
за управ ља ње. Про фе си о нал ни ра чу но вођа такође може да раз мот ри 
дис ку то ва ње о да том пи та њу са ин тер ним ре ви зо ри ма, тамо где је
при мен љи во. У кон тек сту гру пе, одго ва ра јући ниво може бити ру ко -
во дство ен ти те та који има кон тро лу над кли јен том. 

Ре ша ва ње пи та ња

225.18 При ли ком дис ку то ва ња о не усклађенос ти или сум њи на неус кла ђе -
ност са ру ко во дством, и, тамо где је при клад но, ли ци ма овлашћеним
за управ ља ње, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да их по са ве ту је да
пред узму одго ва ра јуће и бла гов ре ме не мере, уко ли ко то већ нису
учи ни ли, ради: 
(а) Исправ ља ња, от кла ња ња или убла жа ва ња по сле ди ца неус кла -

ђенос ти; 

IFAC-ОВ ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

ИЗМЕНЕ КОДЕКСА 161



(б) Спре ча ва ња не усклађенос ти у слу ча је ви ма када се још увек није
де си ла; или

(ц) Обе ло да њи ва ња пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну када
се то за хте ва за ко ном или про пи си ма или када се смат ра да је не -
опход но у јав ном ин те ре су. 

225.19 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да раз мот ри да ли ру ко во дство
кли јен та и лица овлашћена за управ ља ње раз уме ју сво је за кон ске
или ре гу ла тор не одго вор нос ти у по гле ду не усклађенос ти или сум ње 
на не усклађеност. Уко ли ко не, про фе си о нал ни ра чу но вођа може су -
ге ри са ти одго ва ра јуће из во ре ин фор ма ци ја или пре по ру чи ти да
при ба ве прав ни савет. 

225.20 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па у скла ду са при мен љи -
вим:
(а) За ко ни ма и ре гу ла ти вом, укљу чу јући за кон ске или ре гу ла тор не

одред бе, које усме ра ва ју из веш та ва ње о не усклађенос ти или
сум њи на не усклађеност одго ва ра јућем над леж ном орга ну. У
овом по гле ду, неки за ко ни и ре гу ла ти ва могу про пи си ва ти пе ри -
од у окви ру ко јег тре ба под не ти из веш тај; и 

(б) Зах те ви ма из стан дар да ре ви зи је, укљу чу јући оне који се од но се
на: 
• Иден ти фи ко ва ње и одго ва ра ње на не усклађеност, укљу чу -

јући кри ми нал не рад ње. 
• Ко му ни ка ци ју са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње. 
• Раз мат ра ње им пли ка ци ја не усклађенос ти или сум ње на не -

усклађеност на из веш тај ре ви зо ра. 
Ко му ни ка ци ја у кон тек сту гру па
225.21 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се може тра жи ти: 

(а) За сврхе ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја гру пе, од стра не тима
на ан га жо ва њу гру пе да об а ви рад на фи нан сиј ским ин фор ма ци -
ја ма по ве за ним са ком по нен том гру пе; или

(б) Да буде ан га жо ван у спро вођењу ре ви зи је фи нан сиј ских из веш -
та ја ком по нен те за сврхе које не спа да ју у ре ви зи ју гру пе, на при -
мер, за кон ски об а вез на (ста ту тар на) ре ви зи ја.

У слу ча је ви ма када про фе си о нал ни ра чу но вођа по ста не упоз нат са
не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност у по гле ду ком по нен -
те у било ком од слу ча је ва, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба, по ред
одго ва ра ња на пи та ње у скла ду са одред ба ма овог одељ ка, да са оп -
шти то пи та ње пар тне ру ан га жо ва ња на ни воу гру пе осим уко ли ко
то није за бра ње но за ко ном или ре гу ла ти вом. На овај на чин се омо -
гућава пар тне ру ан га жо ва њу на ни воу гру пе да буде ин фор ми сан о
пи та њу и да утврди, у кон тек сту ре ви зи је гру пе, да ли, и уко ли ко је
одго во ран по тврдан, како пи та ње тре ба да се реши у скла ду са од -
ред бама у овом одељ ку. 
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225.22 У слу ча ју када пар тнер ан га жо ва ња на ни воу гру пе по ста не упоз нат
са не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност, у току ре ви зи је
фи нан сиј ских из веш та ја гру пе, укљу чу јући и ин фор ми са ност о овак -
вом пи та њу у скла ду са па раг ра фом 225.21, пар тнер ан га жо ва ња на
ни воу гру пе тре ба, по ред одго ва ра ња на пи та ње у кон тек сту ре ви зи -
је гру пе у скла ду са одред ба ма овог одељ ка, да раз мот ри да ли то пи -
та ње може бити ре ле ван тно за јед ну или више ком по не на та: 
(а) Чије фи нан сиј ске ин фор ма ци је су пред мет рада за сврхе ре ви зи је 

фи нан сиј ских из веш та ја гру пе; или
(б) Чији фи нан сиј ски из веш та ји под ле жу ре ви зи ји за сврхе које не

спа да ју у ре ви зи ју гру пе, на при мер, за кон ски об а вез на (ста ту -
тар на) ре ви зи ја.

Уко ли ко је то слу чај, пар тнер ан га жо ва ња на ни воу гру пе тре ба да
пред узме ко ра ке за са оп шта ва ње не усклађенос ти или сум ње на не -
усклађеност ли ци ма која об ав ља ју рад над ком по нен та ма гру пе где
то пи та ње може бити ре ле ван тно, осим уко ли ко то није за бра ње но
за ко ном или ре гу ла ти вом. Уко ли ко је не опход но у по гле ду под па -
раг ра фа (б), тре ба из врши ти одго ва ра јуће упи те (било ру ко во дства
или из јав но дос туп них ин фор ма ци ја) о томе да ли ре ле ван тна ком -
по нен та(е) под ле же ре ви зи ји и, уко ли ко под ле же, да се у мери у ко јој
је то из вод љи во, утврди иден ти тет ре ви зо ра. Ова ко му ни ка ци ја има
за циљ да омо гући да лица која су одго вор на за рад у так вим ком по -
нен та ма буду ин фор ми са на о пи та њу и да утврде да ли, и уко ли ко је
одго вор по тврдан, како пи та ње тре ба да се реши у скла ду са одред -
ба ма у овом одељку. 

Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти

225.23 Про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це ни при клад ност одго во -
ра ру ко во дства и, тамо где је при мен љи во, лица овлашћених за
управ ља ње. 

225.24 Ре ле ван тни фак то ри које тре ба раз мот ри ти при ли ком про це не при -
клад нос ти одго во ра ру ко во дства, и тамо где је при мен љи во, лица
овлашћених за управ ља ње, об ухва та ју да ли: 
• Је одго вор бла гов ре мен. 
• Је не усклађеност или сум ња на не усклађеност адек ват но ис тра же на. 
• Су пред узе те, или се пред узи ма ју, мере за сма ње ње ри зи ка од по -

нов ног по јав љи ва ња, на при мер, до дат не кон тро ле или об ука. 
• Је не усклађеност или сум ња на не усклађеност об е ло да ње на одго -

ва ра јућем над леж ном орга ну по по тре би, и уко ли ко јес те, да ли се
об е ло да њи ва ње чини адек ват ним. 

225.25 У свет лу одго во ра ру ко во дства и, где је при мен љи во, лица ов лаш -
ћених за управ ља ње, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да утврди да
ли су не опход не до дат не ак тив нос ти у јав ном ин те ре су. 
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225.26 Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти, као и њи хо ва
при ро да и обим, за ви сиће од раз них фак то ра, укљу чу јући: 
• За кон ски и ре гу ла тор ни оквир. 
• Хит ност пи та ња.
• У ко јој мери је пи та ње при сут но у це лој орга ни за ци ји кли јен та. 
• Да ли про фе си о нал ни ра чу но вођа на став ља да има по ве ре ња у ин -

тег ри тет ру ко во дства и, где је при мен љи во, лица овлашћена за
управ ља ње. 

• Да ли по сто ји ве ро ват ноћа да ће се не усклађеност или сум ња на
не усклађеност по но ви ти. 

• Да ли по сто је по узда ни до ка зи о ствар ној или по тен ци јал ној зна -
чај ној шти ти по ин те ре се ен ти те та, ин все ти то ра, по ве ри ла ца, за -
пос ле них или шире јав нос ти. 

225.27 При ме ри окол нос ти које могу узро ко ва ти да про фе си о нал ни ра чу -
но вођа више нема по ве ре ња у ин тег ри тет ру ко во дства, и где је при -
мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње об ухва та ју си ту а ци је
када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа сум ња или има до ка зе о њи хо вом

учес тво ва њу или на ме ри да учес тву ју у не усклађенос ти
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа је упоз нат да они има ју саз на ња о

овак вој не усклађенос ти, и, у суп рот нос ти са за кон ским или ре гу -
ла тор ним за хте ви ма, да нису при ја ви ли, или овлас ти ли при јав љи -
ва ње, пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну у раз умном року. 

225.28 При утврђива њу по тре бе за до дат ним ак тив нос ти ма и њи хо ве при -
ро де и об и ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да прак ти ку је про -
фе си о нал но про суђива ње и да узме у об зир да ли је раз умна и доб ро
ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем свих спе цифичних чи ње -
ни ца и окол нос ти дос туп них про фе сио нал ном ра чу но вођи у том тре -
нут ку, за кљу чи ла да је про фе си о нал ни ра чу но вођа по сту пио адек -
ват но у јав ном ин те ре су. 

225.29 До дат не ак тив нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође могу да об ухва та ју: 
• Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну чак и

када за то не по сто ји за кон ски или ре гу ла тор ни за хтев. 
• Пов ла че ње из ан га жо ва ња и про фе си о нал не са рад ње када је то

доз во ље но за ко ном или ре гу ла ти вом. 
225.30 У слу ча је ви ма када про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да би по вла -

че ње из ан га жо ва ња и про фе си о нал не са рад ње било при клад но, то
не би пред став ља ло за ме ну за пред узи ма ње дру гих ак тив нос ти које
могу бити не опход не за оства ри ва ње одго вор нос ти про фе си о нал -
ног ра чу но вође де фи ни са них овим одељ ком. У по је ди ним прав ним
сис те ми ма, међутим, могу по сто ја ти огра ни че ња у по гле ду до дат них 
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ак тив нос ти које су дос туп не про фе си о нал ном ра чу но вођи, те по вла -
че ње може бити је ди ни дос ту пан пра вац де ло ва ња. 

225.31 У слу ча је ви ма када се про фе си о нал ни ра чу но вођа по ву као из про фе -
си о нал не са рад ње у скла ду са па раг ра фи ма 225.25 и 225.29, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа тре ба, на за хтев пред ло же ног ра чу но вође који га 
на слеђује, да об ез бе ди све чи ње ни це и дру ге ин фор ма ци је које се од -
но се на иден ти фи ко ва ну или сум њу на не усклађеност са ко ји ма, пре -
ма миш ље њу пре тход ног ра чу но вође, ра чу но вођа који га на слеђује
тре ба да буде упоз нат пре него што одлу чи да ли ће при хва ти ти ан га -
жо ва ње ре ви зи је. Прет ход ни ра чу но вођа тре ба тако да по сту пи
упркос па раг ра фу 210.14, осим уко ли ко то није за бра ње но за ко ном
или ре гу ла ти вом. Уко ли ко пред ло же ни ра чу но вођа који га на слеђује 
није у могућнос ти да ко му ни ци ра са пре тход ним ра чу но вођом, пред -
ло же ни ра чу но вођа који га на слеђује тре ба да пред узме раз умне ко -
ра ке за при бав ља ње ин фор ма ци ја о окол нос ти ма про ме не име но ва -
ња на дру ге на чи не, као што је пу тем упи та трећих стра на или
ис траживања ин фор ма ци ја о ру ко во дству или о ли ци ма ов лаш -
ћеним за управљање. 

225.32 Будући да раз мат ра ње пи та ња може под ра зу ме ва ти ком плек сну
ана ли зу и про суђива ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа може раз мат ра -
ти ин тер ни кон сал тинг, при бав ља ње прав ног са ве та у циљу раз уме -
ва ња опци ја про фе си о нал ног ра чу но вође, као и про фе си о нал не или
за кон ске им пли ка ци је пред узи ма ња одређеног прав ца де ло ва ња,
или кон сул то ва ње на по вер љи вој осно ви са ре гу ла тор ним или про -
фе си о нал ним телом. 

Утврђива ње да ли тре ба об е ло да ни ти пи та ње
одго ва ра јућем над леж ном орга ну
225.33 Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну било би

за бра ње но уко ли ко би то било у суп рот нос ти са за ко ном или ре гу ла -
ти вом. У суп рот ном, сврха об е ло да њи ва ња је да се омо гући одго ва -
ра јућем над леж ном орга ну да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма -
ње мера у јав ном ин те ре су. 

225.34 Утврђива ње да ли тре ба из врши ти овак во об е ло да њи ва ње за ви си
кон крет но од при ро де и об и ма ствар не или по тен ци јал не ште те која
је узро ко ва на или може бити узро ко ва на да тим пи та њем ин вес ти то -
ри ма, по ве ри о ци ма, за пос ле ни ма или ши рој јав нос ти. На при мер,
про фе си о нал ни ра чу но вођа може утврди ти да је об е ло да њи ва ње
пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну одго ва ра јући пра вац де -
ло ва ња ако: 
• Је ен ти тет учес тво вао у под мићива њу (на при мер, домаћих или

инос тра них држав них зва нич ни ка за сврхе об ез беђива ња ве ли ких 
уго во ра). 

• Је ен ти тет ре гу ли сан за ко ном и пи та ње је од то ли ког зна ча ја да
пре ти да на ру ши ње го ву ли цен цу за рад.
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• Је ен ти тет ко ти ран на бер зи хар ти ја од вред нос ти и пи та ње би
мог ло да ре зул ти ра не га тив ним по сле ди ца ма по фер и уређено
тржиш те за хар ти је од вред нос ти ен ти те та или да пред став ља сис -
тем ски ри зик по фи нан сиј ска тржиш та. 

• Пос то ји ве ро ват ноћа да ће ен ти тет про да ва ти про из во де који су
штет ни по јав но здрав ље или без бед ност.

• Енти тет про мо ви ше план сво јим кли јен ти ма који ће им помоћи у
из бе га ва њу плаћања по ре за.

Утврђива ње да ли тре ба врши ти овак ва об е ло да њи ва ња такође ће
за ви си ти од ек стер них фак то ра као што су: 
• Да ли по сто ји одго ва ра јући над леж ни орган који може да при ми

ин фор ма ци је и да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма ње мера.
Одго ва ра јући над леж ни орган за ви сиће од при ро де пи та ња, на
при мер, ре гу ла тор но тело за хар ти је од вред нос ти у слу ча ју лаж -
ног фи нан сиј ског из веш та ва ња или аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не у слу ча ју крше ња за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи вот не 
средине. 

• Да ли по сто је ефек тив на и по узда на за шти та од грађан ске, кри -
вич не или про фе си о нал не одго вор нос ти или одмаз де коју пру жа -
ју за ко ни или ре гу ла ти ва, као што су за ко ни или ре гу ла ти ва који
се од но се на узбу њи ва че. 

• Да ли по сто је ствар не или по тен ци јал не пре тње по фи зич ку без -
бед ност про фе си о нал ног ра чу но вође или дру гих лица. 

225.35 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да је об е ло да њи ва ње не -
усклађенос ти или сум ње на не усклађеност одго ва ра јућем над леж -
ном орга ну одго ва ра јући пра вац де ло ва ња у да тим окол нос ти ма, то
се неће смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са не
Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е ло да њи -
ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па по ште но и да
буде об аз рив при ли ком да ва ња из ја ва и тврдњи. Про фе си о нал ни ра -
чу но вођа такође тре ба да раз мот ри да ли је при клад но ин фор ми са ти 
кли јен та о на ме ра ма про фе си о нал ног ра чу но вође пре об е ло да њи ва -
ња питања.

225.36 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа може по ста -
ти упоз нат са ствар ним по на ша њем или на ме ром за које про фе си о -
нал ни ра чу но вођа има раз ло га да ве ру је да би не ми нов но до ве ло до
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве што би узро ко ва ло зна чај ну ште ту за 
ин вес ти то ре, по ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност. На кон раз мат -
ра ња да ли би било при клад но раз го ва ра ти о пи та њу са ру ко во -
дством или ли ци ма овлашћеним за управ ља ње ен ти те та, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни про фе си о нал но про суђива ње и
може одмах об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем над леж ном орга ну
у циљу спре ча ва ња или убла жа ва ња по сле ди ца овак вог не ми нов ног
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве. Овак во об е ло да њи ва ње неће се
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смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са не Одељ ком
140 овог Кодекса. 

До ку мен та ци ја

225.37 У по гле ду иден ти фи ко ва не или сум ње на не усклађеност која спа да у
де лок руг овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба, по ред
усклађенос ти са за хте ви ма ве за ним за до ку мен та ци ју под при мен -
љи вим стан дар ди ма ре ви зи је, да до ку мен ту је: 
• На чин на који је ру ко во дство, и, тамо где је при клад но, лица

овлашћена за управ ља ње одго во ри ло на пи та ње. 
• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,

про суђива ња и одлу ке које је до нео има јући на уму ста но виш те
раз умне и доб ро ин фор ми са не треће стра не. 

• На чин на који се про фе си о нал ни ра чу но вођа уве рио да је ис пу нио
одго вор ност на ве де ну у па раг ра фу 225.25. 

225.38 Међуна род ни стан дар ди ре ви зи је (ISA), на при мер, за хте ва ју да про -
фе си о нал ни ра чу но вођа који спро во ди ре ви зи ју фи нан сиј ских из -
веш та ја: 
• Прип ре ми до вољ но до ку мен та ци је која ће му омо гућити да раз уме 

зна чај на пи та ња која се јав ља ју то ком ре ви зи је, до не те за кључ ке и
зна чај на про фе си о нал на про суђива ња то ком до ла же ња до ових
за кљу ча ка: 

• До ку мен ту је раз го во ре о зна чај ним пи та њи ма са ру ко во дством,
ли ци ма овлашћеним за управ ља ње и дру ги ма, укљу чу јући при ро -
ду зна чај них пи та ња која су раз мат ра на, као и када и са ким су раз -
го во ри об ав ље ни; и 

• До ку мен ту је иден ти фи ко ва не или сум ње на не усклађеност, као и
ре зул та те раз го во ра са ру ко во дством и, где је при мен љи во, са ли -
ци ма овлашћеним за управ ља ње и дру гим стра на ма из ван ен ти те -
та. 

Про фе си о нал не услу ге које не спа да ју 
у ре ви зи ју фи нан сиј ских из веш та ја 

Сти ца ње раз уме ва ња о пи та њу и ре ша ва ње пи та ња са ру ко во дством 
и ли ци ма овлашћеним за управ ља ње 

225.39 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа који је ан га жо ван за пру жа ње про -
фе си о нал не услу ге која не спа да у ре ви зи ју фи нан сиј ских услу га по -
ста не упоз нат са ин фор ма ци ја ма које се од но се на слу чај не -
усклађенос ти или по тен ци јал не не усклађенос ти, про фе си о нал ни
ра чу но вођа тре ба да на сто ји да стек не раз уме ва ње о да том пи та њу,
укљу чу јући при ро ду по ступ ка и окол нос ти у ко ји ма се до го ди ло или
ће мож да да се до го ди. 
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225.40 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се оче ку је да при ме њу је зна ње, про -
фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је да по се ду је
ниво по зна ва ња за ко на и ре гу ла ти ве који је из ван ни воа који се за -
хте ва за про фе си о нал ну услу гу за коју је про фе си о нал ни ра чу но вођа
ан га жо ван. Да ли одређени по сту пак пред став ља ствар ну неус кла -
ђеност ко нач но је пи та ње које ће утврди ти суд или неко дру го одго -
ва ра јуће над леж но тело. У за вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња,
про фе си о нал ни ра чу но вођа може се кон сул то ва ти на по вер љи вој
осно ви са дру ги ма уну тар фир ме, фир ме у мре жи или про фе си о нал -
ним те лом или са прав ним са вет ни ком. 

225.41 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа иден ти фи ку је или сум ња да је
дош ло или да може да дође до не усклађенос ти, про фе си о нал ни ра чу -
но вођа тре ба да раз го ва ра о пи та њу са ру ко во дством одго ва ра јућег
ни воа, и, ако про фе си о нал ни ра чу но вођа има при ступ и ако је при -
клад но, са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње. 

225.42 Овак ви раз го во ри има ју уло гу да по јас не раз уме ва ње про фе си о нал -
ног ра чу но вође о чи ње ни ца ма и окол нос ти ма који су ре ле ван тни за
пи та ње и ње го ве по тен ци јал не по сле ди це. Раз го вор такође може да
под стак не ру ко во дство или лица овлашћена за управ ља ње да ис тра -
же дато пи та ње. 

225.43 Одго ва ра јући ниво ру ко во дства са ко јим се раз го ва ра о да том пи та -
њу је пи та ње про фе си о нал ног про суђива ња. Ре ле ван тни фак то ри
које тре ба раз мот ри ти об ухва та ју: 
• При ро ду и окол нос ти пи та ња.
• По је дин це који су ствар но или по тен ци јал но укљу че ни. 
• Ве ро ват ноћу дос лу ха. 
• По тен ци јал не по сле ди це. 
• Да ли тај ниво ру ко во дства може да ис тра жи пи та ње и пред узме

одго ва ра јуће мере. 

Са оп шта ва ње пи та ња ек стер ном ре ви зо ру ен ти те та

225.44 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа услу гу која није услу га
ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је фир ме, или јед ној од ком по не на та кли -
јен та ре ви зи је фир ме, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да са оп шти
не усклађеност или сум њу на не усклађеност уну тар фир ме, осим уко -
ли ко то није за бра ње но за ко ном или ре гу ла ти вом. Ко му ни ка ци ја
тре ба да се об а ви у скла ду са про то ко ли ма или про це ду ра ма фир ме,
или, у одсус тву овак вих про то ко ла и про це ду ра, ди рек тно пар тне ру
у ан га жо ва њу ревизије.

225.45 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа услу гу која није услу га
ре ви зи је кли јен ту ре ви зи је фир ме у мре жи или јед ној од ком по не на -
та кли јен та ре ви зи је фир ме у мре жи, про фе си о нал ни ра чу но вођа
тре ба да раз мот ри да ли да са оп шти не усклађеност или сум њу на не -
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усклађенпст фир ми у мре жи. У слу ча ју када се об а ви ко му ни ка ци ја,
она тре ба да буде у скла ду са про то ко ли ма или про це ду ра ма мре же,
или, у одсус тву овак вих про то ко ла и про це ду ра, ди рек тно пар тне ру
у ан га жо ва њу ревизије. 

225.46 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа пру жа услу гу која није услу га
ре ви зи је кли јен ту који није: 
(а) Кли јент ре ви зи је фир ме или фир ме у мре жи; или
(б) Једна од ком по нен ти кли јен та ре ви зи је фир ме или фир ме у

мре жи, 
про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да раз мот ри да ли да са оп шти не -
усклађеност или сум њу на не усклађеност фир ми која је ек стер ни ре -
ви зор кли јен та, уко ли ко по сто ји. 

225.47 Фак то ри који су ре ле ван тни за раз мат ра ње ко му ни ка ци је у скла ду са 
па раг ра фи ма 225.45 и 225.46 об ухва та ју: 
• Да ли би то било у суп рот нос ти са за ко ном или ре гу ла ти вом.
• Да ли по сто је огра ни че ња у по гле ду об е ло да њи ва ња која намеће

ре гу ла тор на аген ци ја или над леж ни орга ни у текућој ис тра зи не -
усклађенос ти или сум ње на не усклађеност. 

• Да ли је сврха ан га жо ва ња ис тра жи ва ње по тен ци јал не не -
усклађенос ти уну тар ен ти те та како би му се омо гућило да пред -
узме одго ва ра јуће мере. 

• Да ли је ру ко во дство или лица овлашћена за управ ља ње већ ин -
фор ми са ло ек стер ног ре ви зо ра ен ти те та о да том пи та њу. 

• Могућ ма те ри јал ни зна чај пи та ња за ре ви зи ју фи нан сиј ских из -
веш та ја кли јен та, или, у слу ча је ви ма када се пи та ње од но си на
ком по нен ту гру пе, могућ ма те ри јал ни зна чај за ре ви зи ју фи нан -
сиј ских из веш та ја гру пе. 

225.48 У свим слу ча је ви ма, ко му ни ка ци ја тре ба да об ез бе ди пар тне ру у ан -
га жо ва њу ре ви зи је да буде ин фор ми сан о не усклађенос ти или сум -
њи на не усклађеност и да утврди да ли, и уко ли ко је одго вор по -
тврдан, како то пи та ње тре ба да се реши у скла ду са одред ба ма овог
одељ ка. 

Раз мат ра ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти 

225.49 Про фе си о нал ни ра чу но вођа такође тре ба да раз мот ри да ли су не -
опход не до дат не ак тив нос ти у јав ном ин те ре су. 

225.50 Да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти, као и њи хо ва при ро да и
обим, за ви сиће од фак то ра као што су: 
• За кон ски и ре гу ла тор ни оквир. 
• Прик лад ност и бла гов ре ме ност одго во ра ру ко во дства и, тамо где

је при мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње. 
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• Хит ност пи та ња. 
• Учес тво ва ње ру ко во дства или лица овлашћених за управ ља ње у

да том пи та њу. 
• Ве ро ват ноћа зна чај не ште те по ин те ре се кли јен та, ин вес ти то ра,

по ве ри ла ца, за пос ле них или шире јав нос ти. 
225.51 До дат не ак тив нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође могу об ухва та ти: 

• Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну чак и
ако за то не по сто ји за кон ски или ре гу ла тор ни за хтев. 

• Пов ла че ње из ан га жо ва ња и про фе си о нал не са рад ње када то доз -
во ља ва ју за кон или ре гу ла ти ва. 

225.52 При раз мат ра њу об е ло да њи ва ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну,
ре ле ван тни фак то ри које тре ба узе ти у об зир об ухва та ју: 
• Да ли би то било у суп рот нос ти са за ко ном или ре гу ла ти вом. 
• Да ли по сто је огра ни че ња у по гле ду об е ло да њи ва ња која намеће

ре гу ла тор на аген ци ја или над леж ни орга ни у текућој ис тра зи не -
усклађенос ти или сум ње на не усклађеност.

• Да ли је сврха ан га жо ва ња ис тра жи ва ње по тен ци јал не неус кла ђе -
ности уну тар ен ти те та како би му се омо гућило да пред узме одго -
ва ра јуће мере.

225.53 Уко ли ко про фе си о нал ни ра чу но вођа утврди да је об е ло да њи ва ње
не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност одго ва ра јућем над леж -
ном орга ну адек ва тан пра вац де ло ва ња у да тим окол нос ти ма, то се
неће смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са них
Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е ло да њи -
ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па по ште но и да
буде об аз рив при ли ком да ва ња из ја ва и тврдњи. Про фе си о нал ни ра -
чу но вођа такође тре ба да раз мот ри да ли је при клад но ин фор ми са ти 
кли јен та о на ме ра ма про фе си о нал ног ра чу но вође пре об е ло да њи ва -
ња питања.

225.54 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа може по ста -
ти упоз нат са ствар ним по на ша њем или на ме ром за које про фе си о -
нал ни ра чу но вођа има раз ло га да ве ру је да би не ми нов но до ве ло до
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве што би узро ко ва ло зна чај ну ште ту за 
ин вес ти то ре, по ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност. На кон раз мат -
ра ња да ли би било при клад но раз го ва ра ти о пи та њу са ру ко во -
дством или ли ци ма овлашћеним за управ ља ње ен ти те та, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни про фе си о нал но про суђива ње и
може одмах об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем над леж ном орга ну
у циљу спре ча ва ња или убла жа ва ња по сле ди ца овак вог не ми нов ног
крше ња за ко на или ре гу ла ти ве. Овак во об е ло да њи ва ње неће се
смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са них Одељ ком
140 овог Кодекса. 
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225.55 Про фе си о нал ни ра чу но вођа може раз мат ра ти ин тер ни кон сал тинг,
при бав ља ње прав ног са ве та у циљу раз уме ва ња опци ја про фе си о -
нал ног ра чу но вође, као и про фе си о нал не или за кон ске им пли ка ци је
пред узи ма ња одређеног прав ца де ло ва ња, или кон сул то ва ње на по -
вер љи вој осно ви са ре гу ла тор ним или про фе си о нал ним телом.

До ку мен та ци ја

225.56 У по гле ду иден ти фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на неус кла -
ђеност која спа да у де лок руг овог одељ ка, под сти че се да про фе си о -
нал ни ра чу но вођа до ку мен ту је: 
• Пи та ње.
• Ре зул та те раз го во ра са ру ко во дством и, где је при мен љи во, ли ци -

ма овлашћеним за управ ља ње и дру гим стра на ма. 
• На чин на који су ру ко во дство, и, где је при мен љи во, лица ов лаш -

ћена за управ ља ње одго во ри ли на пи та ње. 
• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,

про суђива ња и одлу ке које је до нео. 
• Начин на који се про фе си о нал ни ра чу но вођа уве рио да је ис пу нио

одго вор ност на ве де ну у па раг ра фу 225.49.
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ОДЕЉАК 360

Одго вор на не усклађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом

Циљ

360.1 За пос ле ни про фе си о нал ни ра чу но вођа може да се срет не са или буде 
упоз нат са не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност са за ко -
ни ма и ре гу ла ти вом у току врше ња сво јих про фе си о нал них ак тив -
нос ти. Сврха овог одељ ка је де фи ни са ње одго вор нос ти про фе си о -
нал ног ра чу но вође када се сус рет не са овак вом не усклађеношћу или
сум њом на не усклађеност и усме ра ва ње про фе си о нал ног ра чу но -
вође при ли ком про це њи ва ња им пли ка ци ја да тог пи та ња и могућих
пра ва ца де ло ва ња при ли ком одго ва ра ња на та кав слу чај. Овај оде -
љак се при ме њу је без об зи ра на при ро ду орга ни за ци је по сло дав ца,
укљу чу јући и то да ли је у пи та њу ен ти тет од јав ног ин те ре са или не.

360.2 Не ус клађеност са за ко ни ма и ре гу ла ти вом („не усклађеност“) чине
про пус ти или по ступ ци, на мер ни или не на мер ни, које је по чи ни ла
орга ни за ци ја која за пош ља ва про фе си о нал ног ра чу но вођу, или
лица овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство или неки дру ги по је ди -
нац који ради за орга ни за ци ју по сло дав ца или по ње ним инструк ци -
ја ма, а који су у суп рот нос ти са важећим за ко ни ма или ре гу ла ти вом.

360.3 У по је ди ним прав ним сис те ми ма, по сто је за кон ске или ре гу ла тор не
одред бе које усме ра ва ју про фе си о нал не раћуно вође у по гле ду одго -
ва ра ња на не усклађеност или сум ње на не усклађеност које могу да
се раз ли ку ју од овог одељ ка или да пре ва зи ла зе овај оде љак. Када се
сус рет не са овак вом не усклађеношћу или сум њом на не усклађеност,
про фе си о нал ни ра чу но вођа има одго вор ност да стек не раз уме ва ње
о овим одред ба ма и да их по шту је, укљу чу јући за хтев да под не се из -
веш тај одго ва ра јућем над леж ном орга ну, као и за бра ну упо зо ра ва -
ња ре ле ван тне стра не пре об е ло да њи ва ња, на при мер, у скла ду са за -
ко ни ма који се од но се на спре ча ва ње пра ња новца.

360.4 Одли ка ра чу но во дстве не про фе си је је при хва та ње одго вор нос ти за
по сту па ње у јав ном ин те ре су. При ли ком одго ва ра ња на неус кла ђе -
ност или сум њу на не усклађеност, ци ље ви про фе си о нал ног ра чу но -
вође су: 
(а) Усклађеност са основ ним при нци пи ма ин тег ри те та и про фе си о -

нал ног по на ша ња; 
(б) Упо зо ра ва ње ру ко во дства орга ни за ци је по сло дав ца, или, где је

при клад но, лица овлашћених за управ ља ње, у на сто ја њу да: 
(i) Омо гући да ис пра ве, от кло не или убла же по сле ди це иден ти -

фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност; или
(ii) Спре чи не усклађеност тамо где се још није де си ла; и 

(ц) Пре ду зи ма ње до дат них мере, по по тре би, у јав ном ин те ре су.
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Де лок руг

360.5 У овом одељ ку уста нов ља ва се при ступ који пред узи ма про фе си о -
нал ни ра чу но вођа који се сус реће са или је упоз нат са по сто ја њем
или сум њом у по сто ја ње не усклађенос ти са: 
(а) За ко ни ма и ре гу ла ти вом за које је опште при хваћено да има ју ди -

рек тан ути цај на утврђива ње ма те ри ја ло зна чај них из но са и об е -
ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та ји ма орга ни за ци је по сло -
дав ца; и 

(б) Дру гим за ко ни ма и ре гу ла ти вом који не ма ју ди рек тан ути цај на
утврђива ње из но са и об е ло да њи ва ња у фи нан сиј ским из веш та -
ји ма орга ни за ци је по сло дав ца, али који могу бити од суш тин ског 
зна ча ја за опе ра тив не ас пек те по сло ва ња орга ни за ци је по сло -
дав ца, за њену спо соб ност да на ста ви са по сло ва њем или за из бе -
га ва ње ма те ри јал но зна чај них каз ни.

360.6 При ме ри за ко на и ре гу ла ти ве на које се од но си овај оде љак об ухва -
та ју оне који се баве сле дећим пи та њи ма: 
• Кри ми нал не рад ње, ко руп ци ја и мито. 
• Пра ње нов ца, фи нан си ра ње те ро риз ма и сти ца ње до би ти од кри -

ми на ла.
• Тржиш та и трго ва ње хар ти ја ма од вред нос ти. 
• Бан кар ски и дру ги фи нан сиј ски про из во ди и услу ге. 
• Заш ти та под а та ка.
• По рес ке и пен зиј ске об а ве зе и плаћања. 
• Заш ти та жи вот не сре ди не.
• Јавно здрав ље и без бед ност.

360.7 Не ус клађеност може има ти за ре зул тат нов ча не каз не, суд ске спо ро -
ве или дру ге по сле ди це за орга ни за ци ју по сло дав ца, које могу има ти
ма те ри јал но зна ча јан ефе кат на ње го ве фи нан сиј ске из веш та је. Зна -
чај но је да овак ва не усклађеност може има ти веће им пли ка ци је на
јав ни ин те рес у смис лу по тен ци јал но зна чај не ште те за ин вес ти то -
ре, по ве ри о це, за пос ле не или за ширу јав ност. За сврхе овог одељ ка,
по сту пак који узро ку је зна чај ну ште ту је онај који има за ре зул тат
озбиљ не не га тив не по сле ди це за било коју од ових стра на у фи нан -
сиј ском или не фи нан сиј ском смис лу. При ме ри об ухва та ју из врше ње
кри ми нал не рад ње која ре зул ти ра зна чај ним фи нан сиј ским гу би ци -
ма за ин вес ти то ре, и по вре дом за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи -
вот не сре ди не чиме се угро жа ва здрав ље и без бед ност за пос ле них
или јавности. 

360.8 Од про фе си о нал ног ра чу но вође који се сус реће или је упоз нат са пи -
та њи ма која су очиг лед но без на чај на, на осно ву про це не њи хо ве
при ро де и ути ца ја, било фи нан сиј ског или не, на орга ни за ци ју по -
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сло дав ца, њене стеј кхол де ре и ширу јав ност, не за хте ва се да буде
усклађен са овим одељ ком у по гле ду овак вих пи та ња.

360.9 Овај оде љак се не бави: 
(а) Не до лич ним по на ша њем по је ди на ца које није по ве за но са по -

слов ним ак тив нос ти ма орга ни за ци је по сло дав ца; и
(б) Не ус клађеношћу дру гих лица која не спа да ју у орга ни за ци ју по -

сло дав ца или лица овлашћена за управ ља ње, ру ко во дство или
дру ге по је дин це који раде за орга ни за ци ју по сло дав ца или по
ње ним инструк ци ја ма.

Про фе си о нал ном ра чу но вођи, упркос томе, упу тство у овом одељ ку
може бити ко рис но при ли ком раз мат ра ња како да ре а гу је у овим си -
ту а ци ја ма. 

Одго вор нос ти ру ко во дства орга ни за ци је по сло дав ца 
и лица овлашћених за управ ља ње 

360.10 Одго вор ност је ру ко во дства орга ни за ци је по сло дав ца, уз над зор
лица овлашћених за управ ља ње, да об ез бе ди да се по слов не ак тив -
нос ти орга ни за ци је по сло дав ца спро во де у скла ду са за ко ни ма и ре -
гу ла ти вом. Такође је одго вор ност ру ко во дства и лица овлашћених
за управ ља ње да иден ти фи ку ју и одго во ре на не усклађеност од стра -
не орга ни за ци је по сло дав ца, лица овлашћеног за управ ља ње ен ти -
те том, чла на ру ко во дства или било ког дру гог по је дин ца који ради
по инструк ци ја ма орга ни за ци је по сло дав ца.

Одго вор нос ти за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође

360.11 У ве ли ком бро ју орга ни за ци ја које за пош ља ва ју про фе си о нал не ра -
чу но вође по сто је про то ко ли и про це ду ре (на при мер, по ли ти ка
етич ког по на ша ња или ин тер ни ме ха ни зам до јав љи ва ња) у вези са
ин тер ним одго во ром на по сто ја ње или сум њу на по сто ја ње не -
усклађенос ти у орга ни за ци ји по сло дав ца. Так ви про то ко ли и про це -
ду ре могу да омо гуће да се пи та ња у вези не усклађенос ти при јав љу ју 
ано ним но пре ко одређених ка на ла. Ако ови про то ко ли и про це ду ре
по сто је у орга ни за ци ји у ко јој је за пос лен про фе си о нал ни ра чу но -
вођа, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да их раз мот ри при ли ком
до но ше ња одлу ке како да одго во ри на не усклађеност.

360.12 У слу ча ју када про фе си о нал ни ра чу но вођа по ста не упоз нат са пи та -
њем на које се при ме њу је овај оде љак, ко ра ке које пред узи ма про фе -
си о нал ни ра чу но вођа у циљу усклађенос ти са овим одељ ком тре ба
пред узе ти бла гов ре ме но, узи ма јући у об зир раз уме ва ње од стра не
про фе си о нал ног ра чу но вође при ро де да тог пи та ња и по тен ци јал не
ште те по ин те ре се орга ни за ци ја по сло дав ца, ин вес ти то ра, по ве ри -
ла ца, за пос ле них или шире јавности.
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Одго вор нос ти за пос ле ног про фе си о нал ног ра чу но вође ви шег ран га

360.13 За пос ле не про фе си о нал не ра чу но вође ви шег ран га („про фе си о нал -
не ра чу но вође ви шег ран га“) су ди рек то ри, служ бе ни ци или за пос -
ле ни ви шег ран га који могу да из врше зна ча јан ути цај и до но се одлу -
ке у вези са сти ца њем, рас по ређива њем и кон тро лом људ ских,
фи нан сиј ских, тех но лош ких, фи зич ких и не ма те ри јал них сред ста ва
орга ни за ци је по сло дав ца. Због њи хо ве уло ге, по зи ци је и сфе ре ути -
ца ја у орга ни за ци ји по сло дав ца, по сто је већа оче ки ва ње да они пред -
узму ко ра ке који су по треб ни да би се у јав ном ин те ре су одго во ри ло
на по сто ја ње или сум њу у по сто ја ње не усклађенос ти него да то ура -
де дру ге про фе си о нал не ра чу но вође за пос ле не у организацији.

Сти ца ње раз уме ва ња о пи та њу

360.14 Уко ли ко, у току извођења про фе си о нал них ак тив нос ти, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа ви шег ран га по ста не упоз нат са ин фор ма ци ја ма
које се од но се на по сто ја ње или сум њу на по сто ја ње не усклађенос ти,
про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да стек не раз уме ва ње о да том пи -
та њу, укљу чу јући:
(а) при ро ду дела и окол нос ти у ко ји ма се де си ло или може да се деси.
(б) при ме ну за ко на и ре гу ла ти ве који су ре ле ван тни у да тим окол -

нос ти ма; и
(ц) могуће по сле ди це по орга ни за ци ју по сло дав ца, ин вес ти то ре, по -

ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност.
360.15. Од про фе си о нал ног ра чу но вође ви шег ран га се оче ку је да при ме њу -

је зна ње, про фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је
да има ниво раз уме ва ња за ко на и ре гу ла ти ве који пре ва зи ла зи ниво
који се за хте ва за уло гу ра чу но вође у орга ни за ци ји по сло дав цу. Да
ли одређено дело пред став ља не усклађеност, ко нач но је пи та ње које 
ће утврди ти суд или неко дру го одго ва ра јуће над леж но тело. У за -
вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа
може да по кре не, или да пред узме одго ва ра јуће ко ра ке да се по кре не
ин тер на ис тра га о да том пи та њу. Про фе си о нал ни ра чу но вођа
такође може да се кон сул ту је на по вер љи вој осно ви са дру гим ли ци -
ма уну тар орга ни за ци је по сло дав ца или про фе си о нал ном орга ни за -
ци јом, или са прав ним саветником.

Ре ша ва ње пи та ња

360.16 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га иден ти фи ку је не -
усклађеност или сум ња да је дош ло или да би мог ло да дође до не -
усклађенос ти, тада про фе си о нал ни ра чу но вођа, у скла ду са па раг ра -
фом 360.11, тре ба да раз го ва ра о том пи та њу са сво јим не пос ред но
над ређеним, ако га има, да омо гући до но ше ње одлу ке о томе како би
тре ба ло да се реши дато пи та ње. Ако се чини да је не пос ред но над -
ређени про фе си о нал ног ра чу но вође по ве зан са да тим пи та њем, про -
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фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да раз го ва ра о да том пи та њу са сле -
дећом ви шом ин стан цом уну тар орга ни за ци је по сло дав ца.

360.17 Про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га такође тре ба да пред узме
одго ва ра јуће ко ра ке да се:
(а) о да том пи та њу об а вес те лица која су овлашћена за управ ља ње у

циљу до би ја ња њи хо ве саг лас нос ти за пред узи ма ње одго ва ра -
јућих ак тив нос ти ради одго во ра на дато пи та ње као и да им се
омо гући да ис пу не сво је об а ве зе;

(б) по стиг не усклађеност са важећим за ко ни ма и ре гу ла ти вом, ук -
љу чујући и за кон ске или ре гу ла тор не одред бе које се од но се на
из веш та ва ње одго ва ра јућем орга ну о по сто ја њу или сум њи у по -
сто ја ње не усклађенос ти;

(ц) по сле ди це по сто ја ња не усклађенос ти или сум ња у по сто ја ње не -
усклађенос ти от кло не, ис пра ве или убла же;

(д) сма њи ри зик од по нов ног по јав љи ва ња; и
(е) по ку ша спре чи ти на ста ја ње не усклађенос ти ако до ње још није

дош ло.
360.18 По ред одго во ра на пи та ње не усклађенос ти у скла ду са одред ба ма

овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га тре ба да одре -
ди да ли је по треб но об е ло да њи ва ње пи та ња ек стер ном ре ви зо ру
орга ни за ци је по сло дав ца, ако га има, те да у скла ду са дуж ношћу или
за кон ским об а ве за ма про фе си о нал ног ра чу но вође ре ви зо ру пру жи
све ин фор ма ци је које су му по треб не за из врше ње ре ви зи је.

Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти

360.19 Про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га тре ба да про це ни при клад -
ност одго во ра лица над ређених про фе си о нал ном ра чу но вођи и,
тамо где је при мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње. 

360.20 Ре ле ван тни фак то ри које тре ба раз мот ри ти при ли ком про це не при -
клад нос ти одго во ра лица над ређених про фе си о нал ном ра чу но вођи
ви шег ран га, и тамо где је при мен љи во, лица овлашћених за управ -
ља ње, об ухва та ју да ли: 
• Је одго вор бла гов ре мен. 
• Су пред узе ли или одоб ри ли мере за от кла ња ње, ис прав ља ње или

убла жа ва ње ри зи ка од по нов ног по јав љи ва ња, или за спре ча ва ње
на ста ја ња не усклађенос ти ако до ње још није дош ло. 

• Је пи та ње об е ло да ње но одго ва ра јућем над леж ном орга ну по по -
тре би, и уко ли ко јес те, да ли се об е ло да њи ва ње чини адек ват ним. 

360.21 У свет лу одго во ра лица над ређених про фе си о нал ном ра чу но вођи
ви шег ран га, ако их има, и лица овлашћених за управ ља ње, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа тре ба да утврди да ли су не опход не до дат не ак -
тив нос ти у јав ном ин те ре су. 
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360.22. Утврђива ње да ли су не опход не до дат не ак тив нос ти, као и њи хо ва
при ро да и обим, за ви сиће од раз них фак то ра, укљу чу јући: 
• За кон ски и ре гу ла тор ни оквир. 
• Хит ност пи та ња.
• У ко јој мери је пи та ње при сут но у це лој орга ни за ци ји кли јен та. 
• Да ли про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га на став ља да има

по ве ре ња у ин тег ри тет сво јих над ређених и, где је при мен љи во,
лица овлашћених за управ ља ње. 

• Да ли по сто ји ве ро ват ноћа да ће се не усклађеност или сум ња на
не усклађеност по но ви ти. 

• Да ли по сто је по узда ни до ка зи о ствар ној или по тен ци јал ној зна -
чај ној ште ти по ин те ре се ен ти те та, ин все ти то ра, по ве ри ла ца, за -
пос ле них или шире јав нос ти. 

360.23 При ме ри окол нос ти које могу узро ко ва ти да про фе си о нал ни ра чу -
но вођа ви шег ран га више нема по ве ре ња у ин тег ри тет сво јих над -
ређених, и где је при мен љи во, лица овлашћених за управ ља ње, об -
ухва та ју си ту а ци је када: 
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа сум ња или има до ка зе о њи хо вом

учес тво ва њу или на ме ри да учес тву ју у не усклађенос ти
• Про фе си о нал ни ра чу но вођа је упоз нат да они има ју саз на ња о

овак вој не усклађенос ти, и, у суп рот нос ти са за кон ским или ре гу -
ла тор ним за хте ви ма, да нису при ја ви ли, или овлас ти ли при јав љи -
ва ње, пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну у раз умном року. 

360.24 При утврђива њу по тре бе за до дат ним ак тив нос ти ма и њи хо ве при -
ро де и об и ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га тре ба да
прак ти ку је про фе си о нал но про суђива ње и да узме у об зир да ли је
раз умна и доб ро ин фор ми са на трећа стра на, одме ра ва њем свих спе -
цифичних чи ње ни ца и окол нос ти дос туп них про фе сио нал ном ра чу -
но вођи у том тре нут ку, за кљу чи ла да је про фе си о нал ни рачуновођа
поступио адекватно у јавном интересу.

360.25 До дат не ак тив нос ти про фе си о нал ног ра чу но вође могу да об ухва та ју: 
• Оба веш та ва ње ру ко во дства ма тич ног ен ти те та о пи та њу ако је

орга ни за ци ја по сло да вац део гру пе.
• Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну чак и

када за то не по сто ји за кон ски или ре гу ла тор ни за хтев. 
• Под но ше ње остав ке у орга ни за ци ји по сло дав цу. 

360.26. У слу ча је ви ма када про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га утврди
да би било при клад но да под не се остав ку у орга ни за ци ји по сло дав -
цу, то не би пред став ља ло за ме ну за пред узи ма ње дру гих ак тив нос -
ти које могу бити не опход не за оства ри ва ње ци ље ва про фе си о нал -
ног ра чу но вође на ве де них у овом одељ ку. У по је ди ним прав ним
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сис те ми ма, међутим, могу по сто ја ти огра ни че ња у по гле ду до дат них 
ак тив нос ти које су дос туп не про фе си о нал ном рачуновођи, те ос -
тавка може бити једини доступан правац деловања.

360.27 Раз мат ра ње пи та ња може под ра зу ме ва ти ком плек сну ана ли зу и
про суђива ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га може раз -
мат ра ти ин тер ни кон сал тинг, при бав ља ње прав ног са ве та у циљу
раз уме ва ња опци ја де ло ва ња, као и про фе си о нал не или за кон ске
им пли ка ци је пред узи ма ња одређеног прав ца де ло ва ња, или кон сул -
то ва ње на по вер љи вој осно ви са ре гу ла тор ним или про фе си о нал -
ним телом.

Утврђива ње да ли об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем над леж ном орга ну
360.28 Обе ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну било би

за бра ње но уко ли ко би то било суп рот но за ко ну или ре гу ла ти ви. У
суп рот ном, сврха об е ло да њи ва ња је да се омо гући одго ва ра јућем
над леж ном орга ну да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма ње мера у 
јав ном ин те ре су. 

360.29 Утврђива ње да ли тре ба из врши ти овак во об е ло да њи ва ње за ви си
кон крет но од при ро де и об и ма ствар не или по тен ци јал не ште те коју
је дато пи та ње узро ко ва ло или може да узро ку је ин вес ти то ри ма, по -
ве ри о ци ма, за пос ле ни ма или ши рој јав нос ти. На при мер, про фе си о -
нал ни ра чу но вођа ви шег ран га може утврди ти да је об е ло да њи ва ње
пи та ња одго ва ра јућем над леж ном орга ну одго ва ра јући пра вац де -
ло ва ња ако: 
• Је орга ни за ци ја по сло да вац учес тво ва ла у под мићива њу (на при -

мер, домаћих или инос тра них држав них зва нич ни ка за сврхе об ез -
беђива ња ве ли ких уго во ра). 

• Је орга ни за ци ја по сло да вац ре гу ли са на за ко ном и пи та ње је од то -
ли ког зна ча ја да пре ти да на ру ши ње го ву ли цен цу за рад.

• Је орга ни за ци ја по сло да вац ко ти ра на на бер зи хар ти ја од вред нос -
ти и пи та ње би мог ло да ре зул ти ра не га тив ним по сле ди ца ма по
фер и уређено тржиш те за хар ти је од вред нос ти ен ти те та или да
пред став ља сис тем ски ри зик по фи нан сиј ска тржиш та. 

• Пос то ји ве ро ват ноћа да ће орга ни за ци ја по сло да вац про да ва ти
про из во де који су штет ни по јав но здрав ље или без бед ност.

• Орга ни за ци ја по сло да вац про мо ви ше план сво јим кли јен ти ма
који ће им помоћи у из бе га ва њу плаћања по ре за.

Утврђива ње да ли тре ба врши ти овак ва об е ло да њи ва ња такође ће
за ви си ти од ек стер них фак то ра као што су: 
• Да ли по сто ји одго ва ра јући над леж ни орган који може да при ми

ин фор ма ци је и да по кре не ис тра гу пи та ња и пред узи ма ње мера.
Одго ва ра јући над леж ни орган за ви сиће од при ро де пи та ња, на
при мер, ре гу ла тор но тело за хар ти је од вред нос ти у слу ча ју лаж -
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ног фи нан сиј ског из веш та ва ња или аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не у слу ча ју крше ња за ко на и ре гу ла ти ве о за шти ти жи вот не 
средине. 

• Да ли по сто ји ефек тив на и по узда на за шти та од грађан ске, кри -
вич не или про фе си о нал не одго вор нос ти или одмаз де коју пру жа -
ју за ко ни или ре гу ла ти ва, као што су за ко ни или ре гу ла ти ва који
се од но се на узбу њи ва че.

• Да ли по сто је ствар не или по тен ци јал не пре тње по фи зич ку без -
бед ност про фе си о нал ног ра чу но вође или дру гих лица.

360.30 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га утврди да је об е ло да -
њи ва ње не усклађенос ти или сум ње на не усклађеност одго ва ра јућем 
над леж ном орга ну одго ва ра јући пра вац де ло ва ња у да тим окол нос -
ти ма, то се неће смат ра ти крше њем дуж нос ти по вер љи вос ти де фи -
ни са не Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е -
ло да њи ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да поступа поштено
и да буде обазрив приликом давања изјава и тврдњи. 

360.31 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа ви шег ран га
може по ста ти упоз нат са ствар ним по на ша њем или на ме ром за које
про фе си о нал ни ра чу но вођа има раз ло га да ве ру је да би не ми нов но
до ве ло до крше ња за ко на или ре гу ла ти ве што би узро ко ва ло зна чај ну 
ште ту за ин вес ти то ре, по ве ри о це, за пос ле не или ширу јав ност. На кон
раз мат ра ња да ли би било при клад но раз го ва ра ти о том пи та њу са ру -
ко во дством или ли ци ма овлашћеним за управ ља ње ен ти те том, про -
фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да при ме ни про фе си о нал но про -
суђива ње и може одмах об е ло да ни ти пи та ње одго ва ра јућем
над лежном орга ну у циљу спре ча ва ња или убла жа ва ња по сле ди ца
овак вог не ми нов ног крше ња за ко на или ре гу ла ти ве. Овак во об е ло да -
њи ва ње неће се смат ра ти по вре дом дуж нос ти по вер љи вос ти де фин -
исане Одељ ком 140 овог Ко дек са.

До ку мен та ци ја

360.32 У по гле ду иден ти фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на неус кла -
ђе ност, које су у де лок ру гу овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу но вођа
ви шег ран га се под сти че да до ку мен ту је: 
• Пи та ње
• Ре зул та те раз го во ра са над ређени ма про фе си о нал ног ра чу но -

вође, ако их има, са ли ци ма овлашћеним за управ ља ње и оста лим
стра на ма

• На чин на који су над ређени про фе си о нал ног ра чу но вође, ако их
има, и лица овлашћена за управ ља ње одго во ри ли на пи та ње. 
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• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,
про суђива ња и одлу ке које је до нео.

• На чин на који се про фе си о нал ни ра чу но вођа уве рио да је ис пу нио
одго вор ност на ве де ну у па раг ра фу 360.21.

Одго вор нос ти про фе си о нал них ра чу но вођа који нису за пос ле не
про фе си о нал не ра чу но вође ви шег ран га

360.33 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа то ком пру жа ња про фе си о нал них
услу га по ста не упоз нат са ин фор ма ци ја ма које се од но се на по сто ја -
ње не усклађенос ти или на сум њу у по сто ја ње не усклађенос ти, про -
фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да на сто ји да стек не раз уме ва ње о да -
том пи та њу, укљу чу јући при ро ду по ступ ка и окол нос ти у ко ји ма се
до го ди ло или ће мож да да се до го ди. 

360.34 Од про фе си о нал ног ра чу но вође се оче ку је да при ме њу је зна ње, про -
фе си о нал но про суђива ње и струч ност, али се не оче ку је да по се ду је
ниво по зна ва ња за ко на и ре гу ла ти ве који је из ван ни воа који се за -
хте ва за уло гу про фе си о нал ног ра чу но вође у орга ни за ци ји по сло -
дав цу. Да ли одређени по сту пак пред став ља ствар ну не усклађеност
ко нач но је пи та ње које ће утврди ти суд или неко дру го одго ва ра јуће
над леж но тело. У за вис нос ти од при ро де и зна ча ја пи та ња, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа може се кон сул то ва ти на по вер љи вој осно ви са
дру ги ма уну тар орга ни за ци је по сло дав ца, про фе си о нал ном орга ни -
за ци јом или прав ним саветником.

360.35 Ако про фе си о нал ни ра чу но вођа иден ти фи ку је или сум ња да је дош -
ло или да може да дође до не усклађенос ти, про фе си о нал ни ра чу но -
вођа тре ба да, у скла ду са па раг ра фом 360.11, об а вес ти свог не пос -
ред но над ређеног како би тај над ређени мо гао да пред узме
од говарајуће ко ра ке. Ако се чини да је не пос ред но над ређени про фе -
си о нал ног ра чу но вође по ве зан са да тим пи та њем, про фе си о нал ни
ра чу но вођа тре ба да раз го ва ра о да том пи та њу са сле дећом ви шом
ин стан цом уну тар орга ни за ци је по сло дав ца.

360.36 У ван ред ним окол нос ти ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа може да
одлу чи да је об е ло да њи ва ње пи та ња одго ва ра јућим над леж ним
орга ни ма одго ва ра јући пра вац де ло ва ња у да тим окол нос ти ма. Ако
про фе си о нал ни ра чу но вођа то ура ди у скла ду са па раг ра фом 360.29,
то се неће смат ра ти крше њем дуж нос ти по вер љи вос ти де фи ни са них 
Одељ ком 140 овог Ко дек са. При ли ком врше ња овак вог об е ло да њи -
ва ња, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да по сту па по ште но и да
буде об аз рив при ли ком да ва ња из ја ва и тврдњи. 
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До ку мен та ци ја

360.37 У по гле ду иден ти фи ко ва не не усклађенос ти или сум ње на не -
усклађеност, које су у де лок ру гу овог одељ ка, про фе си о нал ни ра чу -
но вођа ви шег ран га се под сти че да до ку мен ту је: 
• Пи та ње
• Ре зул та те раз го во ра са над ређеним про фе си о нал ног ра чу но вође,

ру ко во дством и, по по тре би, ли ци ма овлашћеним за управ ља ње и
оста лим стра на ма

• На чин на који је над ређени про фе си о нал ног ра чу но вође одго во -
рио на пи та ње. 

• Прав це де ло ва ња које је про фе си о нал ни ра чу но вођа раз мат рао,
про суђива ња и одлу ке које је до нео.
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Оде љак 100
Увод и основ ни при нци пи
...
Основ ни при нци пи

(Став ка под тач ком (е) у па раг рафУ 100.5 мења се став ком на ве де ном у
на став ку)
(е) Про фе си о нал но по на ша ње - да се при држа ва ре ле ван тних за ко на и ре гу ла -

ти ва и да из бе га ва било как во по на ша ње које би дис кре дитовало про фе си ју.
...
Су ко би ин те ре са
...

Решавање етичког конфликта
...
[Пос то јећи па раг ра фуи 100.23 и 100.24 биће за ме ње ни па раг ра фи ма 100.23 и
100.24 испод.]
100.23 Уко ли ко се не може ре ши ти неки зна ча јан кон фликт, про фе сио нал -

ни ра чу но вођа може да раз мот ри тра же ње струч ног са ве та од ре ле -
вант не про фе си о нал не орга ни за ци је или од прав них са вет ни ка.
Про фесионални ра чу но вођа, об ич но, може до би ти смер ни це у вези
са етич ким пи та њи ма, а да при том не дође до на ру ша ва ња основ них
при нци па по вер љи вос ти уко ли ко ано ним но раз мат ра пи та ње са ре -
ле ван тним про фе си о нал ним те лом или прав ним са вет ни ком под за -
шти том прав ног иму ни те та. 

100.24 Уко ли ко, и по ред свих на сто ја ња, етич ки кон фликт и даље није ре -
шен, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да, уко ли ко то није за бра ње -
но за ко ном, пре ки не даљу по ве за ност са узро ком кон флик та. Про фе -
си о нал ни ра чу но вођа тре ба да одлу чи да ли је, у да тим окол нос ти ма,
прик ладно да се по ву че из тима који ради на ан гажовању или спе ци -
фич ном за дат ку, или да се у по тпу нос ти по ву че из ан га жо ва ња, или
пре ки не са ра дом у фир ми или орга ни за ци ји у ко јој је за пос лен.

[Па раг раф 100.26 ис под се до да је по сле по сто јећег па раг ра фа 100.25.]
100.26 У не ким слу ча је ви ма, сва лица овлашћена за управ ља ње су укљу че на

у ру ко вођење ен ти те том, на при мер, мало по сло ва ње са само јед ним
влас ни ком који и ру ко во ди и нико дру ги нема ру ко во дећу уло гу. У
овим слу ча је ви ма, ако се пи та ња са оп ште лицу (ли ци ма) које има ру -
ко во дећу уло гу, а то лице у исто вре ме има и управ љач ку уло гу, иста
пи та ња не мо ра ју да се по но во са оп шта ва ју том ис том лицу (ли ци ма) 
у њи хо вој управ љач кој уло зи. Про фе си о нал ни ра чу но вођа или фир -
ма ипак тре ба да буду уве ре ни да је ко му ни ка ци ја са ли цем (ли ци ма)
која ру ко во де по сло ва њем адек ват на да би били об а веш те ни сви они 
са ко ји ма би про фе си о нал ни ра чу но вођа или фир ма ина че ко му ни -
ци ра ли у ка па ци те ту лица која управ ља ју пословањем.
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ОДЕЉАК 140

По вер љи вост

[Пос то јећи па раг раф 140.7 биће за ме њен па раг ра фом 140.7 испод.]

140.7 Као основ ни при нцип, по вер љи вост слу жи јав ном ин те ре су, јер омо -
гућава сло бо дан про ток ин фор ма ци ја од кли јен та или орга ни за ци је
у ко јој је за пос лен до про фе си о нал ног ра чу но вође. Ипак, сле ди
навођење окол нос ти у ко ји ма се од про фе си о нал ног рачуно во ђе за -
хте ва или се може за хте ва ти да об е ло да ни по вер љи ве инфор ма ције
или околности када су таква обелодањивања прикладна:
(а) Обе ло да њи ва ње је доз во ље но за ко ном и одоб ре но је од стра не

кли јента или по сло дав ца;
(б) Обе лодањивање се за хте ва за ко ном, на при мер:

i. Изра да до ку ме на та или дру га врста об ез беђења до ка за у
току прав них по сту па ка; или

ii. Обе ло да њи ва ње одго ва ра јућим јав ним орга ни ма у вези са
уо ченим слу ча је ви ма крше ња за ко на; и

(ц) Пос то ји про фе си о нал на об а ве за или пра во об е ло да њи ва ња, када 
то није за бра ње но за ко ном по во дом:
i. Испу ње ња за хте ва кон тро ле ква ли те та коју врши про фе сио -

нална орга ни за ци ја;
ii. Одго во ра на упит ник или ис тра жи ва ње које врши ор га ни за -

ција чла ни ца или ре гу ла тор но тело;
iii. Заш ти те про фе си о нал них ин те ре са про фе си о нал ног ра чу -

но вође у прав ним по ступ ци ма; или
iv. Испу ње ња тех нич ких и струч них стан дар да, укљу чу јући и

етич ке за хте ве.
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ОДЕЉАК 150
Про фе си о нал но по на ша ње

[Пос то јећи па раг раф 150.1 биће за ме њен па раг ра фом 150.1 испод.]

150.1 Прин цип про фе си о нал ног по на ша ња об а ве зу је све про фе си о нал не
ра чу но вође да по шту ју ре ле ван тне за ко не и ре гу ла ти ву и из бе га ва ју
сва ко по на ша ње за које про фе си о нал ни ра чу но вођа зна или би тре -
ба ло да зна да може да дис кре ди ту је про фе си ју. Ово под ра зу ме ва сва -
ко по на ша ње за које би раз умна и ин фор ми са на трећа стра на, одме -
ра ва њем свих спе ци фич них чи ње ни ца и окол нос ти дос туп них
про фе сионалном ра чу но вођи у том тренутку, закључила да нега тив -
но утиче на добру репутацију професије.
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ОДЕЉАК 210

Про фе си о нал но на и ме но ва ње

[Па раг ра фи од 210.1 до 210.4 за јед но са на сло вом ис под, за ме ниће по сто јеће
па раг ра фе 210.1 до 210.5 и на слов из над по сто јећег параграфа 210.1.]

Прих ва та ње кли јен та и на ста вак ан га жо ва ња

210.1 Пре него што при хва ти по сао са но вим кли јен том, про фе си о нал ни
ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да утврди да ли ће то при хва та ње
ство ри ти било как ву пре тњу која узро ку је не пош то ва ње основ них
при нци па. По тен ци јал не пре тње у вези са ин тег ри те том или про фе -
сио налним по на ша ња могу на при мер на ста ти по осно ву пи та ња у
вези са кли јен том (ње го вим влас ни ци ма, ру ко во дио цима или ак тив -
нос ти ма), која уко ли ко су по зна та могу пред став љати пре тњу која
узро ку је не пош то ва ње основ них при нци па. Та пи та ња укљу чу ју, на
при мер, не за ко ни те ак тив нос ти кли јен та (као што је пра ње нов ца),
непоштење, сум њиве праксе финансијског из веш та вања или друго
неетичко понашање.

210.2 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
сва ке пре тње и када је не опход но да при ме ни за штит не мере, како
би се пре тње от кло ни ле или све ле на прихватљив ниво.
При мери так вих за штит них мера под ра зу ме ва ју сле деће:
• сти ца ње зна ња и раз уме ва ња у вези са кли јен том, ње го вих влас -

ни ка, ру ководства и лица одго вор них за управ ља ње и по слов не
ак тивности; или

• об ез беђење по свећенос ти кли јен та ре ша ва њу дис ку та бил них пи -
та ња, на при мер по сре дством по бољ ша ња прак се кор поративног
управ ља ња или ин тер них кон тро ла.

210.3 Када није могуће свес ти пре тње на при хват љив ниво, про фе сио -
нални ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да одби је да уђе у по сао са
клијентом.

210.4 На кон при хва та ња ан га жо ва ња могу да се јаве по тен ци јал не пре тње
по усклађеност са основ ним при нци пи ма које би ути ца ле на про фе -
си о нал ног ра чу но вођу да одби је ан га жо ва ње да су му ин фор ма ци је о
томе биле дос туп не ра ни је. Пре по ру чу је се, због тога, да про фе си о -
нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си пе ри о дич но ис пи та одлу ке о на -
став ку ан га жо ва ња код по сто јећег кли јен та. На при мер, пре тња по
усклађеност са основ ним при нци пи ма може да на ста не услед не е -
тич ког по на ша ња кли јен та као што је не прик лад но управ ља ње до -
бит ком или вред но ва ње став ки би лан са ста ња. Ако про фе си о нал ни
ра чу но вођа у јав ној прак си иден ти фи ку је пре тњу по усклађеност са
основ ним при нци пи ма, про фе си о нал ни ра чу но вођа тре ба да про це -
ни зна чај пре тње и при ме ни за штит не мере када је не опход но, да би
се пре тња ели ми ни са ла или све ла на при хват љив ниво. Када није
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могуће да се пре тња све де на при хват љив ниво, професионални
рачуновођа у јавној пракси треба да размотри прекид ангажовања
уколико таква могућност није забрањена законом или регулативом.

[Па раг ра фи од 210.6 до 210.9, биће пре ну ме ри са ни у 210.5 до 210.8.]

[Пос то јећи па раг ра фуи 210.10 и 210.11 биће за ме ње ни па раг ра фом 210.9 испод.]

210.9 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да про це ни зна чај
свих пре тњи. Када је не опход но, тре ба при ме ни ти за штит не мере у
циљу от кла ња ња пре тњи или њи хо вог свођења на при хват љив ниво. 
Мере заштите обухватају следеће:
• При ли ком одго во ра на за хтев за под но ше ње по ну де, на гла ша ва ње 

да се, пре при хва та ња ан га жо ва ња, за хте ва кон такт са са даш њим
или пре тход ним ра чу но вођом тако да се може ис пи та ти да ли има
било как вих про фе си о нал них или дру гих раз ло га за што име но ва -
ње не би тре ба ло при хва ти ти;

• Зах тев да пре тход ни ра чу но вођа пру жи по зна те ин фор ма ци је о
свим чи ње ни ца ма или окол нос ти ма које би, по миш ље њу пре тход -
ног ра чу но вође, пред ло же ни ра чу но вођа мо рао да зна пре него
што одлу чи да ли да при хва ти ан га жо ва ње. На при мер, на први по -
глед очиг лед ни раз ло зи про ме не у име но ва њу мож да не одра жа -
ва ју у по тпу нос ти чи ње ни це и могу ука зи ва ти на не сла га ња кли -
јен та са са даш њим ра чу но вођом што може ути ца ти на одлу ку о
при хва та њу име но ва ња; и

• При бав ља ње не опход них ин фор ма ци ја из дру гих из во ра.

[Пос то јећи па раг ра фу 210.12  ће бити пре ну ме ри сан у 210.11.]

[Пос то јећи па раг ра фуи 210.13 и 210.14 биће за ме ње ни па раг ра фи ма 210.12 и
210.13 испод.]

210.12. Са даш њи ра чу но вођа има об а ве зу по што ва ња по вер љи вос ти ин -
формација. Да ли ће про фе си о нал ном ра чу но вођи бити доз во ље но
или ће се од њега тра жи ти да дис ку ту је о по сло ви ма кли јен та са
пред ло же ним ра чу но вођом, за ви си од природе ан га жо вања као и од:
(а) чи ње ни це да ли је од кли јен та до би је на доз во ла за то; или
(б) за кон ских и етич ких за хте ва који се од но се на так ве кому ни -

кације и об е ло да њи ва ње, који се могу раз ли ко ва ти у прав ним
сис те ми ма.

Окол нос ти у ко ји ма се од про фе си о нал ног ра чу но вође за хте ва или се 
може за хте ва ти об е ло да њи ва ње по вер љи вих ин фор ма ци ја, или у ко -
јима је так во об е ло да њи ва ње при клад но, на ве де не су у Одељку 140 у
оквиру Дела А овог кодекса.

210.13 Про фе си о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си, по пра ви лу, мора да до -
би је доз во лу кли јен та, уко ли ко је могуће у пи са ној фор ми, да би мо -
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гао да ини ци ра раз го вор са са даш њим или пре тход ним ра чу но -
вођом. Када се до би је так ва доз во ла, са даш њи или пре тход ни
ра чу но вођа тре ба да се при држа ва рел е ван тних за ко на и дру гих ре -
гу ла ти ва у вези са так вим за хте ви ма. Када са даш њи или пре тход ни
ра чу но вођа пру жа ин фор ма ци је, то тре ба да ура ди на по штен и не -
двос мис лен на чин. Уко ли ко пред ло же ни ра чу но вођа није у мо -
гућнос ти да ко му ни ци ра са са даш њим или пре тход ним рачуново -
ђом, пред ло жени ра чу но вођа тре ба да по ку ша да при ба ви
ин фор ма ци је о свим могућим пре тња ма које узро ку ју не пош то ва ње
при нци па на неки дру ги на чин, као што је ис пи ти ва ње у вези са
клијентом код трећих страна или истраживања података о вишем
руководству или лицима ов лашћеним за управљање.

[Па раг раф 210.14 ис под се до да је по сле по сто јећег па раг ра фа 210.13.]

210.14 У слу ча ју ре ви зи је фи нан сиј ских из веш та ја, про фе си о нал ни ра чу но -
вођа тре ба да тра жи од пре тход ног ра чу но вође да об ез бе ди по зна те
ин фор ма ци је о свим чи ње ни ца ма или оста ле ин фор ма ци је са ко ји ма,
по миш ље њу пре тход ног ра чу но вође, пред ло же ни на след ник ра чу -
но вођа тре ба да буде упоз нат пре него што одлу чи да ли да при хва ти
ан га жо ва ње. Осим окол нос ти које укљу чу ју иден ти фи ко ва ње или
сум њу у постојање неусклађености са законом и регулативом из
параграфа 225.31:
(а) Ако кли јент доз во ли пре тход ном ра чу но вођи да об е ло да ни так -

ве чи ње ни це или оста ле ин фор ма ци је, пре тход ни ра чу но вођа
тре ба да то ура ди на по штен и не двос мис лен на чин.

(б) Уко ли ко кли јент про пус ти или одби је да изда доз во лу пре тход -
ном ра чу но вођи да раз го ва ра о по сло ви ма кли јен та са пред ло же -
ним ра чу но вођом, пре тход ни ра чу но вођа тре ба да об е ло да ни ту
чи ње ни цу пред ло же ном ра чу но вођи, који тре ба паж љи во да раз -
мот ри та кав про пуст или одби ја ње при ли ком до но ше ња одлу ке
о при хва та њу име но ва ња.
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ОДЕЉАК 270

Располагање имовином клијента

......
[Пос то јећи па раг раф 270.3 биће за ме њен па раг ра фом 270.3 испод.]

270.3. Као део про це ду ре при хва та ња ан га жо ва ња и кли јен та у по гле ду
услу га које могу под ра зу ме ва ти држа ње имо ви не кли јен та, про фе си -
о нал ни ра чу но вођа у јав ној прак си тре ба да об а ви одго ва ра јућа ис -
тра жи ва ња у вези са из во ром так ве имо ви не и раз мот ри за кон ске и
ре гу ла тив не об а ве зе. На при мер, ако се уста но ви да је имо ви на сте -
че на пу тем не ле гал них ак тив нос ти, као што је пра ње нов ца, на ста ла
би пре тња која узро ку је не пош то ва ње основ них при нци па. У таквим
ситуацијама, професионални рачуновођа треба да примењује од ред -
бе одељка 225.

Да тум сту па ња на сна гу

На ве де не из ме не сту па ју на сна гу 15. јула 2017. го ди не. Ра ни ја при ме на је доз -
во ље на
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Одлу ка о при ме ни IFAC-овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође
на чла но ве асо ци ја ци ја - по тпис ни ца спо ра зу ма

Са вез ра чу но вођа и ре ви зо ра Срби је, као члан Међуна род не фе де ра ци је ра чу но вођа,
при хва та текст IFAC–овог Етич ког ко дек са за про фе си о нал не ра чу но вође, одоб рен од
стра не над леж ног ко ми те та IFAC–а. С тим у вези, Извршни одбор Са ве за са оп шта ва
да се етич ке нор ме не пос ред но при ме њу ју на све чла но ве Са ве за ра чу но вођа и ре ви -
зо ра Срби је. Про фе си о нал не ра чу но вође су об а вез не да се при држа ва ју одред би обог
ре ви ди ра ног ко дек са при ли ком врше ња про фе си о нал не прак се, на кон сти ца ња про -
фе си о нал ног зва ња и упи са у име ник про фе си о нал них ра чу но вођа.
Спро вођење етич ких за хте ва под ра зу ме ва ко ришћење ака та које су до не ли над -
леж ни орга ни асо ци ја ци је као што су:
• Одлу ка о при хва та њу ми си је  IFAC–а
• Пра ви ла о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји
• Пра ви ла о дис цип лин ској одго вор нос ти и из ри ца њу мера


