
КО И ЗАШТО ИЗВРЋЕ РУГЛУ ГЛОБАЛНЕ СТАНДАРДЕ 
И ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ 

Поштоване професионале рачуновође, 
цењени чланови Савеза РР Србије, 
на жалост, и после 58 година заједничког пута ка светској рачуноводственој пракси и достизању 
признатог положаја професионалних рачуновођа у Србији, Савез РР Србије нашао се, по ко зна који пут, 
на удару „Привредног саветника“, који се усуђује да, у једном од својих „таблоидних“ написа, под 
називом „Нацрт Закона о рачуноводству и нацрт Закона о ревизији као стратегија придруживању IFAC-
у“, нашу професионалну организацију назове „дилетантском“. Осим тога, у поменутом, а и у другим 
текстовима тог часописа, износи се низ клевета и инсинуација на рачун Савеза. 
Као дугогодишњи чланови Савеза РР Србије, упознати сте да је Савез РР Србије одувек служио јавном 
интересу, непрекидно јачајући рачуноводственену професију на глобалном и националном нивоу, 
доприносећи развоју, усвајању и примени стандарда и смерница високог квалитета, развоју система 
финансијског извештавања, професионалних рачуноводствених организација и рачуноводствених 
фирми и квалитетних пракси професионалних рачуновођа, промовишући стручне и етичке вредности 
чланова професионалних рачуновођа чије се исправе признају широм света. 
Да ли све ово значи да се струком бавимо површно, недоучено и без стручне спреме (што је 
фигуративно значење речи: дилетант)? 
И сами сте упознати са чињеницом шта значи бити професионални рачуновођа, члан Савеза и IFAC-а, 
како се и под којим условима постаје професионални рачуновођа. Вама не треба објашњавати колико је 
Савез озбиљна међународно призната и угледна професионална организација, колико је посвећена 
развоју рачуноводства и рачуноводствене праксе, колико се радило и даље се ради на усвајању, 
промоцији и имплементацији глобалних рачуноводствених и етичких стандарда. Примена 
Међународних образовних, професионалних и етичких стандарда значи уједначавање професионалног 
нивоа рачуновођа Србије са нивоом професионалних рачуновођа широм света. Едукацијом по 
националном рачуноводственом образовном стандарду РОС 31 - Професионално оспособљавање 
рачуновођа, обезбеђен је висок професионални и етички ниво сваког нашег члана. Да би постали то 
што јесте, морали сте имати адекватну школску спрему, професионално искуство, па и поред свега 
Ваше знање тестирано је полагањем стручних испита пред еминентним професорима наших и светских 
факултета по програму Асоцијације овлашћених сертификованих рачуновођа (АССА) из Велике 
Британије. Потписивањем Свечане изјаве обавезали сте се да ћете своју професионалну праксу вршити 
у складу са прописима и стандардом IFAC-овог етичког Кодекса. 
Свесни смо да је квалитет финансијског извештавања у Србији на релативно ниском нивоу, велико је 
неповерење међу корисницима финансијских извештаја, корупција је присутна на сваком кораку, утаја 
пореза, злоупотреба и разне криминалне радње. У једно смо сигурни, наших чланова у таквим 
редовима нема. 
Савез РР Србије непрекидно прати рад својих чланова и до сада ни један рачуновођа, члан Савеза није 
учествовао нити потпомогао било какву финансијску аферу или другу негативну радњу. Финансијски 
извештаји састављени од стране наших чланова, истинити су и засновани пре свега на професионалној 
регулативи, захваљујући непрекидној едукацији коју Савез сваке године спроводи за своје чланове. 
И поред свега, остаје питање, шта је поред лоших прописа узрок лошег квалитета финансијског 
извештавања? 
Савез РР Србије спроводи интензивне активности пуних 15 година да се донесе квалитетан Закон о 
рачуноводству и финансијском извештавању и реши статус рачуноводствене професије, основних 
чиниоца квалитета финансијског извештавања, по угледу на развијени свет којем тежимо. Наиме, под 
притиском приватних консалтинг издавачких кућа и њихових часописа и неких ревизорских 



предузећа, претходним законима из области рачуноводства почело је урушавање система финансијског 
извештавања и угледа рачуноводствене професије, још од 1999. године до данас. Озакоњена је пракса 
„без праксе“ и без икакве професионалне стручности и контроле. Под притиском памфлета и лажи, пре 
свих „Привредног саветника“, професионални рачуновођа је маргинализован, прописи све лошији, а 
пословне књиге, без обзира на квалификације, знање и професионалну обученост, данас може да води 
свако ко жели. Тако је и настало „креативно рачуновоство“, односно рачуноводство које саставља 
финансијске извештаје по потреби послодавца или клијента. Ово је наравно, и довело до урушавања 
квалитета финансијског извештавања, од чега највећу штету има држава. 
Иако је ова појава постала наша свакодневница, коју на жалост, ми као струка, без помоћи државе, не 
можемо зауставити, остаје питање, ко, у чије име и којим поводом напада професионалне рачуновође и 
њихову асоцијацију? 
Наравно, као и обично, то ради „Привредни саветник“ и његово руководство, друштво основано 
искључиво у циљу стицања профита уз помоћ лоших прописа, попут Нацрта закона о рачуноводству 
које „критикује“. Чланови, односно власници „Привредног саветника“, међу којима нема 
професионалних рачуновођа, већ дужи низ година, противници су увођења глобалних стандарда у 
финансијско извештавање, заговарајући непостојеће националне стандарде који би требали да 
„стандардизују“ финансијско извештавање у Србији. Преко свог „стручног“ часописа (који све више 
поприма карактер „таблоидног“) стално на перфидан начин убеђују читаоце (рачуновође) како они све 
чине у њиховом интересу. Међутим, да је то обична демагогија потврђује пример њихових активности у 
области примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, где су се упрли да што 
више зараде на рачуновођама којима су наметнуте обавезе тим законом, уместо да се, као Савез РР 
Србије, заложе да се још једна нелогична активност прописана законом одмах заустави. 
Очигледно је да сваки покушај регулисања питања финансијског извештавања, увођења глобалних 
стандарда и признавања рачуноводствене струке у Србији, наилази на велики отпор код тог 
привредног друштва, јер постоји страх од губитка профита. Наиме, приходи „Привредног саветника“ се 
из године у годину умањују, што и јесте разлог за њихову забринутост. 
Сваки предлог позитивних промена у регулисању финансијског извештавања они опструирају, а као 
кривце увек виде глобалне стандарде, професионалне рачуновође и неизбежно Савез РР Србије. 
Наравно, повод је и овог пута Нацрт закона о рачуноводству и Нацрт закона о ревизији које је 
обелоданило Министарство финансија и привреде али се „Привредном саветнику“ причињава да је 
Савез предлагач тих закона. Међутим, Савез никада није учествовао у креирању овако лоших предлога 
закона, већ је суд о њима дао преко закључака свог Одбора за рачуноводство, који чине најеминентнији 
познаваоци рачуноводствене теорије и праксе. Иначе, Одбор за рачуноводство сматра да су нацрти два 
закона лоши, јер неће допринети повећању квалитета финансијског извештавања, напротив, још више 
ће га урушити. Ово дефинитивно одговора привредном друштву „Привредни саветник“. Јер, ако не 
прођу предложени закони, довољно су лоши постојећи. 
Таблоидни текстови овог „друштва“, затвореног за професионалне рачуновође, не заслужују неку већу 
пажњу, јер су углавном усмерени враћању уназад, односно примени онога што се у свету одавно 
напушта. „Привредни саветник“ не треба схватити озбиљно пошто је изгледа њихов једини циљ „што 
горе то боље“, јер то је једини начин да манипулишу својим претплатницима, на њихову штету, а све 
захваљујући лошим прописима. На жалост, на исти начин се обраћају и појединим државним 
институцијама. 
Савез РР Србије из године у годину своје редове попуњава новим члановима, чију стручност и 
образовање нико не треба да доводи у питање. Доказ за то су стручни испити и број пријављених за 
полагање који се у сваком испитном року повећава. Стандардизација у области рачуноводства је 
незаустављива, а наш савет је да се и „Привредни саветник“ придружи том процесу. 

Извршни одбор 
Савез РР Србије 



Одредбе чл. 1. и 56. Статута из којих се јасно види да је Савез регистрован код надлежних органа 
укључујући и делатност професионално струковоног удружења 
 

 


