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I ДАН (СРИЈЕДА), 20.09.2017.
 ИЗАЗОВИ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ  

ПРОФЕСИЈЕ У ПРАКСИ

ФОРУМ СТРУКЕ: 

УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ КОНТРОЛНИХ ОРГАНА  
И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ 

Циљ ове расправе је да расвијетли одређене аспекте у поступцима контрола те да укаже на могуће правце побољ-
шања комуникације на релацији рачуновођа – инспектор.

У оквиру форума ће се говорити о улози професионалних асоцијација у ефикаснијем провођењу пореских про-
писа и замкама такозваних „сивих зона“ у пореским и другим прописима које рачуновође проводе у оквиру 
својих професионалних активности. Посебно ће бити говора о Закону о пореском поступку и Закону о поступку 
индиректног опорезивања, те правима и обавезама лица укључених у процес контроле. Расправа ће се усмјерити 
и на проблематику правилног утврђивањa чињеничног стања, прибављања доказа, садржај записника контроле, 
жалбени поступак и друге аспекте контроле. 

Ово је прилика да учесници форума изнесу позитивна искуства из појединих контрола, и да се и укаже на одго-
ворност и негативне консеквенце погрешно утврђене обавезе у поступку контроле, те штету кoја неријетко пада 
на терет буџета. 

На фoруму ће, поред професионалних рачуновођа, учествовати представници Пореске управе Републике Срп-
ске, Управе за индиректно опорезивање БиХ, Инспектората Републике Српске и Министарства финансија. 

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА: 

МОЖЕ ЛИ НОВИ ЗАКОН О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
ОЈАЧАТИ ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА?

Свјетска финансијска криза створила је потребу за унапређењем општеприхваћених стандарда и прописа на међу-
народном нивоу. Базелски комитет за супервизију банака је у 2010. и 2011. години објавио нови сет стандарда 
(Базел III). Најзначајније новине односиле су се на увођење нових стандарда капитала (унапређење квалитета ка-



питала, јачање капиталних захтјева, увођење заштитних слојева капитала и финансијске полуге), унапређење 
у области корпоративног управљања у банкама, те увођење нових минималних стандарда за  управљање ри-
зиком ликвидности и минималних показатеља ликвидности (LCR и NSFR показатељи). Базел III стандарди 
пренесени су у регулаторни оквир Европске уније усвајањем Директиве о капиталним захтјевима – CRD1 
и Уредбе о капиталним захтјевима – CRR2 , чији је циљ максимална хармонизација прописа на европском 
нивоу, а које су објављене у јуну 2013. године и у примјени су од 01.01.2014. године. Ради усклађивања са 
европским законодавством, Народна скупштина Републике Српске, у децембру 2016. године, усвојила је нови 
Закон о банкама Републике Српске. 

Шта нам, у овом контексту, доноси нови Закон о банкама Републике Српске и каква су очекивања и ефекти 
примјене новог регулаторног оквира на банке, банкарски сектор РС и економију у цјелини? Своје ставове и 
одговоре на ова и повезана питања у оквиру панел-дискусије понудиће банкари, привредници, представници 
рачуноводствене и ревизорске професије, академске заједнице и други учесници. 

II ДАН (ЧЕТВРТАК), 21.09.2017.

БУДУЋНОСТ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ  
У IT ОКРУЖЕЊУ

Како нове технологије све више утичу на пословно окружење, тако се мијења и рачуноводствена професија. 
Професија би требало да иде у корак са овим промјенама како би остала релевантна и способна да пружи 
услуге у ери дигиталне економији. Дигитална економија све више утиче на рачуноводствену професију, пру-
жањем могућности за повећање вриједности која се нуди клијентима, али исто тако, дугорочно посматрано, 
повећава ризик смањења релевантности и маргинализације. Такође, доступност повјерљивих информација на 
интернету отвара проблеме безбједности. 

Cloud рачуноводство као нови, једноставнији и ефикаснији приступ рачуноводственим информацијама и по-
дацима са више локација и уређаја главна је тема у многим земљама. Овај концепт омогућава већу сарадњу 
између рачуновођа и клијената. Велике ревизорске фирме улажу у нове могућности обраде података и анали-
за у циљу побољшања процеса ревизије. 

У оваквој ситуацији поставља се питање како професија треба да размишља о будућности у дигиталној еко-
номији и шта и како треба да ради на остваривању својих циљева у пракси? 

III ДАН (ПЕТАК), 22.09.2017.

РАНИ СИГНАЛИ УГРОЖЕНОСТИ СТАЛНОСТИ  
ПОСЛОВАЊА ЕНТИТЕТА

Корисници финансијских извјештаја (инвеститори, повјериоци, менаџери, власници, држава, јавност и дру-
ги) очекују да у финансијским извјештајима нађу разумљиве, релевантне, поуздане, истините, правовремене 
и упоредиве информације о рентабилности, солвентности, ликвидности и ефикасности управљања средстви-
ма у извјештајним ентитетима, на основу чега ће доносити пословне одлуке. Свака од ових интересних група 
има различите информационе потребе и захтјеве који се стављају пред финансијско извјештавање и рачуно-
вође, у зависности од природе одлука које се доносе на основу добијених информација.

Пад у пословању привредних субјеката, стечајеви и ликвидације постали су наша свакодневица. Како пред-
видјети пословни успјех или неуспјех, солвентност или несолвентност, односно банкрот предузећа? Који су 
то рани сигнали који нас упозоравају на угроженост здравља неког привредног субјекта и сталност посло-
вања?




