
 ПОЛОЖАЈ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ У СРБИЈИ 

 

 

РАЧУНОВОЂА У СКАЛДУ СА  IFAC-овИМ ЕТИЧКИМ КОДЕКСОМ ЗА РАД  

 

 

Кодекс се састоји од три дела  

 

Део А установљава основне принципе, даје смернице за примену тих начела и 

обезбеђује  концептуални оквир који професионалне рачуновоће треба да примењују у 

пракси.  

Делови Б и Ц описују како се   концептуални оквир примењује у специфичним 

ситуацијама. 

Део Б разматра примену Етичког кодекса од стране Професионалних рачуновођа у јавној 

служби ,а део Ц илуструје како се концептуални оквир садржан у делу А у одређеним 

ситуацијама примењује на запсолене професионалне рачуновође. 

Саставни део кодекса је концептуални оквир који намеће обавезу професионалним 

рачуновођама да процене ризике са којима се суочавају и да по потреби предузму 

заштитне мере да би се ризици свели на прихватљив ниво. Обавеза предузимања 

заштитних мера произилази из одредби Кодекса, који прописују да запослени 

професионални рачуновођа мође индивидуално или колективно сносити одговорност за 

припремање и састављање финансијских извештаја и садржаних информација у њима, 

које користе пословни субјекти у којима су запсолени као и екстерни корсиници, трећа 

лица. 

 

 Приручник за примену кодекса је доступан на сајту http://www.ifac.org. 

 

Према IFAC-oвом Етичком Кодексу, Професионални рачуновођа има обавезу да се 

придржава следећих начела и принципа: 

 

1.Принцип интегритета обавезује професионалне рачуновође да морају бити искрени, 

поступати исправно и поштенo у свим професионалним и пословним односима. 

Професионални рачуновођа не сме бити доведен у везу са било каквим извештајима, 

пореским пријавама, комуникацијом или другим информацијама уколико сматра да те 

информације : 

а)   садрже нетачне изјаве или саопштења која наводе на погрешне закључке, 

б) садрже непотребне изјаве и саопштења или информације дате неодговорно без  

 познавања њихове истинитости и са грешкама,  

 ц) изостављају или прикривају информације за које се захтева да буду садржане и где 

би изостављање или прикривање информација било обмањујуће и навело пореске власти 

на погрешне закључке 

 

2. Принцип објективности обавезује професионалне рачуновође да не компромитују 

професионално расуђивање и да не смеју дозволити пристрасност, сукоб интереса и 

злонамеран утицај са стране који би нарушили његову објективност и његов лични и 

професионални интегритет . 

 

3.Принцип професионалне способности и дужне пажње обавезује све 

професионалне рачуновође на одржавању професионалних звања и вештина на нивоу 

којим се обезбеђују компетентне професионалне услуге клијентима или послодавцима и 

да пружање професионалних услуга буде у складу са посвећеним и пажњивим радом са 

примењивим техничким и професионалним стандардима. 

Професионални рачуновођа мора стручно просуђивати приликом примене 

професионалног знања и мора се непрекидно усавршавати и то кроз стицање  

професионалне оспособљености и континуираним професионалним eдуковањем, како би 

се одржао висок квалитет његових услуга. 

Уколико је потребно, професионални рачуновођа  мора клијентима, послодавцима или 

другим корисницима,  да укаже на ограничења која постоје у реализацији услуга да би 
избегао погрешно тумачење о пруженим услугама. 

Професионални рачуновођа има обавезу да пружа услугу у оквиру  посвећеног рада који 

http://www.ifac.org/


подразумева одговорност пажљивог, подробног и правовременог деловање у складу са 

захтевима задатка  као и да предузме разумне кораке обезбеђивања одговарајућег 

степена обучености и надзора лица која раде под његовом надлежношћу. 

 

4.   Принцип поверљивости обавезује  да професионалне рачуновође 

  морају, да се суздржавају од обелодањивања  поверљивих информација ван пословног 

субјекта где су запослени или за које пружају књиговодствене услуге и не смеју, њима 

доступне информације да  разоткривају ни унутар пословног субјекта као и према трећим 

лицима. Потреба поштовања принципа поверљивости је обавезна за професионалне 

рачуновође и након завршетка сарадње између професионалног рачуновође и клијента 

или послодавца.   

Професионални рачуновођа мора да обелодани поверљиве информације уколико се то од 

њега захтева или је дозвољено законом и одобрено до стране клијента или послодавца.  

Обавезно је откривање информација и израда докумената као доказа у правним 

поступцима или обелодањивања одговарајућим јавним органима. Такође постоји 

професионална обавеза или право обелодањивања када то није законом забрањено, 

поводом испуњавања захтева контроле квалитета коју врши професионална 

организација као и давање одговора  кроз упитнике и  истраживања које врше чланице 

или регулаторна тела у циљу заштите професионалних интереса професионалног 

рачуновође у правним поступцима или испуњења стручних стандарда и етичких 

захтева.   

 

5.   Принцип професионалног понашања обавезује професионалне рачуновође  да 

поштују релевантне законе и регулативу и избегавају свако деловање које би 

дискредитовало рачуноводствену професију. Професионални рачуновођа не сме да 

омаловажава рад других рачуновођа и у правном лицу  не би смео намерно обмањивати 

послодавца о стручности или искуству које поседује, нити би професинални рачуновођа 

у том правном лицу смео занемарити тражење  помоћи и савета другог искусног 

рачуновође када је то потребно. IFAC-oв етички кодекс у оквиру принципа 

професионалне стручности захтева од професионалног рачуновође да прихвати задатке 

за које поседује или може стећи , довољан степен обучености или искуства.  Такође 

етички кодекс прописује и околности које стварају претњу која угрожава способност 

запосленог професионалног рачуновође да извршава своје обавезе са одговарајућим 

степеном професионалне стручности и пажње  а које представљају: 

•   Недостатак времена за правилно обављање или довршавање одговарајућих дужности; 

•    Непотпуне, ограничене или на други начин неадекватне информације неопходне за 

правилно обављање дужности; 

•    Недовољно искуство, обученост и / или образовање; 

•    Неодговарајућа средства за правилно обављање дужности 

Мере заштите које треба предузети јесу,  потражити додатни савет или обуку и 

обезбедити довољно времена за обављање дужности, затражити помоћ од особе са 

потребним искуством,  консултовати се где је то могуће са надређеним стручњацима 

унутар правног лица, независним стручњацима или релевантном професионалном 

организацијиом.   

Када се претње не могу уклонити или свести на прихватљив ниво, професионални 

рачуновођа у правном лицу  треба да одлучи  о одбијању извршавања спорних дужности. 

Уколико професионални рачуновођа у правном лицу закључи да је одбијање посла 

оправдано,  требао би јасно навести разлоге одустајања. 

 Такође исто правило би требало применити и код пружаоца рачуноводстевних услуга у 

раду са клијентима у складу са закљученим облигационим уговорима  о пружању услуга 

и вођењу пословних књига.  

 

Претње и мере заштите су у Кодексу дефинисане и за професионалне рачуновође у 

јавној пракси,  који описују све околности и односе са којима се професионалне 

рачуновође у јавној пракси, могу  сустрести.   

 

Ризици који утичу на независност у раду се  могу груписати у следеће категорије:  

 
1. Лични интерес је последица  финансијског интереса професионалног рачуновође 

или члана његове породице; Претње објективности или поверљивости због личних 



интереса могу настати као резултат постојања мотива и прилике за манипулисањем 

информацијама везаним за цене, како би се извукла финансијска корист. Лични интерес 

постоји као ризик, када професионални рачуновоћа у правном лицу може утицати на 

износ бонуса. Такође лични интерес као ризик постоји, када професионални рачуновођа 

утиче ( због поседовања акција и удела у правном лицу), одлукама посредно или 

непосредно,  на  вредност акција или исплате прихода од капитала.  

 

2. Самоконтрола је ризик, ако финансијске процене или извештаје проверава 

рачуновођа који је начинио процену или извештај; Ризик самоконтроле професионалног 

рачуновође у јавном сектору , код откривања значајне грешке при поновљеној процени 

на основу поновног рада професионалног рачуновође у јавној пракси. Креирање 

оригиналне документације , како би се обликовали договорени извештаји у оквиру 

аранжмана, пружање услуге клијенту који директно утиче на исход услуге са 

изражавањем уверења. Претња самоконтроли као ризик је и помагање клијенту ревизије 

у припреми финансијских извештаја. Претња је реална уколико иста или повезана фирма 

врши израду оригиналне документације и самог финансијског извештаја и ревизију истог 

финансијског извештаја.  

 

3. Заступништво ,постоји као претња уколико професионални рачуновођа заговора 

ставове који могу угрозити његову објективност; Претња заступништва и заговарања код 

професионалног рачуновође у јавној пракси постоји код услуга са изражавањем 

уверења, када акције клијента излазе на тржиште или када се изражава уверење за 

странку која је у спору са трећим лицем.  Професионалне рачуновође запослени у 

правном лицу могу унапређивати положај свог правног лица уколико ниједна њихова  

изјава није неистинита.  

 

4. Присност ,може постати претња уколико професионални рачуновођа због познанства 

има превише разумевања за интересе странака; Претња присности и познавања је 

реална код професионалног рачуновође у јавној пракси уколико постоји породична 

повезаност са директором или чланом фирме и када се давањем поклона утиче на исход 

аранжмана. То су ситуације и када присност и познавање постоји  као претња, ако 

професионални рачуновођа који ради у правном лицу има члана породице који може да 

има корист од финансијског извештавања, ако прихвата поклоне и повлашћени статус. 

 

5. Застрашивање за  професионалне рачуновође у јавној пракси постоји кроз следеће 

околности: 

•    Застрашивања професионалном рачуновођи, запосленом у правном лицу, претњом 

премештаја на лошије радно место или са претњом отказа при чему професионални 

рачуновођа,  да не би се суочио са претњом отказа, непосредно израђује фиктивну 

документацију и креира нетачне финансијске извештаје  и доводи у заблуду кориснике 

финансијких извештаја и ревизоре. Реална претпоставка у пословној пракси је, да се из 

наведених разлога  појави и етички сукоб, да професионални рачуновoђа из етичких 

разлога и одбијања поступања супротно одредбама законске, професионалне и интерне 

регулативе, буде у сукобу са делом менаџмента правног лица. Препорука је да 

Професионални рачуновођа документује спорно питање, да сагледа алтернативне методе 

за решавање проблема и ако сматра потребним може се обратити и професионалном 

удружењу, за помоћ. Ако се спорно питање не може решити, професионални рачуновођа 

треба да се  дистанцира у односу на проблем који не може да реши.  

 

На крају: 

 

Да ли се рачуновође у Србији придржавају Етичког кодекса? 

Да ли су рачуновође цењена и вреднована  професија у Србији, сходно 

важности за државу и друштво? 

Да ли је пружање рачуноводствених услуга, адекватно законом  уређено,  у 

складу са важећим међународним правилима ? 

 

Много питања и много одговора! 
 

мр Снежана Митровић 


