
I sedmica: 



Koji sektor je najprofitabilniji?

• Najveće učešće u Bruto društvenom

proizvodu Republike Srbije ima sektor

usluga (64%), a na drugom mestu je

industrijski sektor (24%).

• Poljoprivredni sektor učestvuje sa svega

13%.

• Koji sektori postoje?



A. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

B. Rudarstvo

C. Prerađivačka industrija

D. Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i 

klimatizacija

E. Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, 

kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

F. Građevinarstvo

G. Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih 

vozila i motocikala

H. Saobraćaj i skladištenje

I. Usluge smeštaja i ishrane

J. Informisanje i komunikacije

K. Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

L. Poslovanje nekretninama

M. Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti



N. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

O. Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno 
osiguranje

P. Obrazovanje

Q. Zdravstvena i socijalna zaštita

R. Umetnost; zabava i rekreacija

S. Ostale uslužne delatnosti

T. Delatnost domaćinstva kao poslodavca; 
delatnost domaćinstava koja proizvode robu i 
usluge za sopstvene potrebe

U. Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela



Inflacija

Zaposlenost

Raspoloživ prihod

Poslovni ciklus

Raspoloživost i utrošak energije

Ostali faktore koji su specifični za 

određene države: npr. tragovi tranzicije. 

Demografska struktura stanovništva

Raspodela prihoda

Socijalna pokretljivost

Promena načina života

Potrošnja

Obrazovni nivoi

Posebni običaje, verovanja, strahovi ili sl. 

Novi pronalasci i inovacije

Brzina tehnološkog transfera/prenosa

Nivoi zastarevanja

Internet

Informacione tehnologije

Povlašćeno zakonodavstvo

Zakoni o zaštiti životne sredine

Zakon o zapošljavanju

Politika vlade

Zakonski propisi



• Зашто је важно финансијско 

извештавање?

ОБАВЕЗА

ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРЕВАРЕ И 

КРИМИНАЛНЕ 

РАДЊЕ?



Креативно 
рачуноводство

Форензичко 
рачуноводство

Green Accounting



• Šta je finansijsko izveštavanje?



Vođenje knjiga

Dnevnik

Glavna knjiga



Priznavanje i 
procenjivanje 
imovine, obaveza, 
prihoda i rashoda



Sastavljanje, 
prikazivanje i 
dostavljanje 
finansijskih 
izveštaja



Interna 
regulativa

Zakonska 
regulativa

Profesionalna 
regulativa



Gde se sprovodi finansijsko 

izveštavanje?



Privredna društva

Narodna banka Srbije

Banke

Društva za osiguranje

Davaoci finansijskog lizinga

Penzijski fondovi...



Investicioni fondovi...

Berze ...

Faktoring društva 

Zadruge

Ustanove...



Правно лице / 

предузетник

Просечан 

број 

запослених

Годишњи 

пословни 

приход у €

Просечна пословна 

имовина у €

Правно лице / предузетник које не испуњава два критеријма од 

следећих је микро правно лице. 

Критеријуми I 10 700.000 350.000

Правно лице/предузетник које испуњава два од претходно набројаних 

критеријума, али не испуњава два од следећих, је мало правно лице. 

Критеријуми II 50 8.800.000 4.400.000

Правно лице/предузетник које испуњава два од претходно набројаних

критеријума, али не испуњава два од следећих, је средње правно

лице.

Критеријуми III 250 35.000.000 17.500.000

Правно лице / предузетник које испуњава два претходно набројана 

критеријума је велико правно лице. 



Opšti – redovni  finansijski 

izveštaji



Veličina 

pravnog 

lica

Profesional

na 

regulativa

Redovni finansijski izveštaji

Bilans 

stanja

Bilans 

uspeha

Izveštaj 

o 

ostalom 

rezultatu

Izveštaj o 

novčanim 

tokovima

Izveštaj o 

promenama 

na kapitalu

Nampomen

e uz 

finansijske 

izveštaje

Mikro/P

reduzet

nici

Propisi koje 

donosi 

ministar 

finansija RS

✓ ✓

Malo
MSFI za 

MSP
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Srednje
MSFI za 

MSP
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Veliko MSFI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Javna 

društva
MSFI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Matična 

pravna 

lica

MSFI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Druga 

pravna 

lica

U zavisnosti 

od veličine
✓ ✓ ✓



Međutim,

pored redovnih, postoje i specijalni ili 

vanredni događaji, kao što su: 

• Osnivanje privrednog društva, 

• Promena pravne forme, 

• Pripajanje i spajanje sa drugim privrednim 

društvima, 

• Razdvajanje privrednog društva, 

• Restrukturiranje ili sanacija poslovanja, 

• Prestanak poslovanja u vidu likvidacije ili 

bankrotstva.



Osnivanje

Faza 

rasta
Oporavak

Kriza

Životni ciklus 

privrednog društva

Prestanak 

poslovanja

Faza 

zrelosti



Ciljevi

Finansijskog izveštavanja o vanrednim 

događajima: 

• pružanje informacija široj javnosti, 

odnosno glavnim stejkholderima privrednih 

društava o vanrednim događajima. 

• Olakšati upravljanje aktivnostima u 

sprovođenju vanrednih događaja.  



Hvala na pažnji!!!


