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Значај форензичког рачуноводства  
у расветљавању криминалних активности  

и решавању спорова између привредних субјеката 
 

Апстракт: Циљ овог рада је да се да кратка анализа 
функције рачуноводства у решавању судских спорова између пра-
вних субјеката, с једне стране, и расветљавање незаконитог де-
ловања појединаца или организованих група у економским акти-
вностима које се прате евиденцијама на организован начин, са 
материјалним последицама које таквим деловањем настају, с 
друге стране. Имовински спорови између носилаца економских ак-
тивности и криминал у њима, са материјалним последицама, вуку 
корене још из периода првих фаза организованог економског жи-
вота људи. Тек у XIX веку подаци и информације утемељене на 
рачуноводственом систему, најпре повремено и у појединим 
случајевима, а у савременим условима готово увек, постају неза-
менљива подлога за доношење релевантних судских одлука. Из 
тих разлога, а имајући у виду димензије спорова и економског 
криминала у привреди и друштвеним делатностима, рачуново-
дство често постаје кључни инструмент у расветљавању бро-
јних криминалних активности. Спорови између економских субје-
ката настају у материјалној сфери њихових активности, а кри-
миналне радње су увек у вези са имовином, у најширем смислу тог 
појма. С обзиром да је рачуноводство једини свеобухватни реги-
стратор вредности имовине, њених промена и имовинских односа 
у привредним субјектима који се догађају у њиховим економским 
процесима, оно представља једини ваљани извор свих релевант-
них информација о тим збивањима, те се у овом раду указује на 
њихов значај. 
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Кључне речи: рачуноводство, економске активности, 
привредни криминал, правни субјекти, криминалне радње. 
 

Увод 
 

Континуирано и систематско праћење економских активно-
сти у правним субјектима могуће је уз доследно систематско 
коришћење метода рачуноводства. Оно, својим информацијама и 
подацима које садрже пословна документација и евиденције, пре-
дставља инструмент који обезбеђује неопходне услове за 
организовано и свеобухватно контролисање тока вредности свих 
економских збивања у компанијама и другим пословним 
системима. Зато је неопходно да рачуноводствена документација, 
која представља неисцрпни извор за систематски утемељено 
формирање базе података и информација о економским 
процесима, буде веродостојна, а да се евиденције које се на 
основу ње регистрацијом обликују ускладе са рачуноводственим 
принципима, стандардима и законским прописима. Због тога што 
рачуноводствени подаци имају вишенаменску употребу и широк 
спектар коришћења, организацији рачуноводствене функције и 
њених процеса мора се приступати са пуном пажњом и стручним 
респектом. Услов за доношење пословних, судских и других 
одлука су адекватне информације које се темеље на производима 
рачуноводства. 

У рачуноводственој функцији обављају се послови којима 
се прикупљају, сређују, систематизују, обрађују и чувају подаци, 
и обликују и дистрибуирају информације које су проблемски 
усмерене на доношење разних економских и других одлука. Због 
разноврсности употребе и вишенаменског коришћења производа 
рачуноводства, то је систематски свеобухватно уређена активност 
која одговара разноврсности карактера у праћењу економских до-
гађања у правним субјектима. Такође, рачуноводствена докуме-
нтација и евиденције су најчешћи, а некада и једини, инструмент 
који служи за расветљавање многих имовинских спорова између 
правних субјеката и незаконитих радњи појединаца или организо-
ваних група у њиховим економским активностима. Зато је, имају-
ћи у виду њихов значај, рачуноводство законски уређено и засно-
вано на општеприхваћеним принципима и стандардима. 
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Ширина, значај и разноврсност коришћења информација 
рачуноводства условили су да његове активности на одређени на-
чин буду усмерене на следеће области: књиговодство, 
финансијско рачуноводство, финансијско планирање пословања 
(буџетирање, контрола пословања, анализе пословања, упра- 
вљачко рачуноводство, форензичко рачуноводство и др.). 

Због разноврсности употребе и сложености добијања про-
извода рачуноводствене функције, веома је захтеван и одговоран 
посао дати неку њену свеобухватну дефиницију која би обухвати-
ла све аспекте активности које она покрива. То је утолико теже 
што су, иако се сама суштина рачуноводства и његових информа-
ција значајно не мења, веома динамичне промене потреба за које 
се користе. Једну такву дефиницију дао је Комитет за терминоло-
гију америчког института јавних рачуновођа, по којој је рачуново-
дство „наука о бележењу, класификовању пословних трансакција 
и догађаја, примарно финансијског карактера, и вештина саста-
вљања значајних извештаја, анализа и интерпретирања ових тра-
нсакција и догађаја и преношење разним лицима која морају доне-
ти одлуку или дати оцену“ (Група аутора, 1995:12). 

За потребе предмета који се обрађује у овом раду најзначај-
нија област је контрола регуларности пословања правног субјекта. 
То не подразумева свеобухватно контролисање свих аспеката ње-
гових пословних процеса, него само осветљавање једне њихове 
специфичне стране, којом се овде бавимо, а то је контрола 
пословања и регуларности ангажовања појединаца или организо-
ваних група у правном субјекту. Најбитније у томе је утврђивање 
оних активности које су резултат свесних поступака који нису у 
складу са законском регулативом, већ изазивају њено кршење. У 
вези с тим, веома је значајно и утврђивање директних и индире-
ктних штетних последица које су узроковане незаконитим делова-
њем било којег актера. У вези са рачуноводственом контролом, на 
овом месту износи се једно од бројних становишта: „Рачуново-
дствена контрола испитује исправност извођења прописаних ра-
дних и методолошких поступака, почев од формирања и пријема 
рачуноводствене документације и њихове обраде до обликовања 
финалних информација. Рачуноводствена контрола, као облик 
интерних рачуноводствених надзора, треба стално да буде 
присутна и углавном је превентивног карактера“ (Татић, Медоје-
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вић: 2006,18). Представљена дефиниција се односи само на рачу-
новодствену контролу у оквиру рачуноводствене функције и 
њених активности у правном субјекту. Међутим, рачуноводствена 
документа, евиденције и информације се првенствено користе за 
контролу целокупног процеса свих економских активности пра-
вног субјекта, и то за: контролу кретања вредности средстава и 
обавеза; контролу употребе и коришћења средстава; контролу 
прихода, трошкова и резултата пословања и контролу усклађено-
сти праћења пословних процеса са законским прописима, која има 
веома наглашен значај за сваки облик пословних активности.1 

 
Законско регулисање рачуноводствених активности 

 
Рачуноводствене евиденције и подаци садржани у њима 

посебно су значајни приликом обрачуна и контроле плаћања поре-
ских и других дажбина према држави. Област пореских прихода 
државе је кључна за њено функционисање и просперитет, зато је 
свака држава заинтересована да ову област што боље уреди и обе-
збеди стабилне изворе финансирања својих потреба. Претходни 
период у функционисању наше државе у условима санкција, ин-
флације, привредне стагнације, пада производње, повећања обима 
сиве економије и пада стандарда становништва довео је до тога да 
је било сасвим нормално да се држави не плаћају порези. Такву 
ситуацију искористиле су криминалне организације за стицање 
нелегалних прихода различитим врстама злоупотреба у овој обла-
сти (Милошевић, Бошковић, 2009:257). 

Полазећи од наведених потреба свака држава законским 
прописима регулише начин на који су правни субјекти обавезни 
да организују формирање пословне документације и да устроје и 
воде рачуноводствене евиденције. Тако је у Републици Србији 

                                                 
1. Треба истаћи да поред рачуноводствене контроле, као контроле у оквиру 
саме рачуноводствене функције и контролисања њених активности, и контрола 
економских активности које се врше путем или уз помоћ рачуноводствене 
документације и евиденција у правним субјектима, постоје и многе друге 
контроле које некад користе податке рачуноводства, као обрачун и плаћање 
пореских и других дажбина према држави, или су потпуно независне од те 
функције, као што је нпр. контрола технолошких процеса, контрола кадровских 
флуктуација, па све до метеоролошких контрола. 
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чланом 2 Закона о рачуноводству2 утврђено који субјекти су оба-
везни да, у складу са законом, воде пословне књиге: 

1) правна лица која обухватају привредна друштва, Наро-
дну банку Србије, банке и друге финансијске институције над ко-
јима, сагласно закону, надзор врши Народна банка Србије, дру-
штва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, пензијске фо-
ндове и друштва за управљање добровољним пензијским фондо-
вима, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвести-
ционим фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва, факто-
ринг друштва, задруге, установе које обављају делатност ради 
стицања добити, правна лица која у складу са посебним 
прописима примењују одредбе овог закона, као и друга правна 
лица утврђена овим законом; 

2) другим правним лицима сматрају се правна лица чије се 
пословање делом финансира из јавних прихода или других наме-
нских извора, а делом или у целини по основу учлањења, и која се 
не оснивају ради стицања добити (политичке организације, синди-
калне организације са својством правног лица, фондације и заду-
жбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице, у делу оба-
вљања привредне или друге делатности у складу са прописима 
којим је уређено обављање тих делатности, као и друге организа-
ције организоване на основу учлањења; 

3) предузетници и физичка лица која самостално обављају 
привредну делатност ради стицања добити, а која пословне књиге 
воде по сиситему двојног књиговодства, ако прописима није дру-
гачије уређено.“  

Може се закључити да у привреди у друге правне субјекте, 
у смислу Закона о рачуноводству, спадају сва она правна лица ко-
ја на било који начин обављају неку економску активност, или се 
у обављању своје делатности служе економским вредностима. На 
тако законом утврђеним основама правним лицима и предузетни-
цима чланом 5 цитираног Закона утврђене су обавезе вођења по-
словних евиденција. Правна лица и предузетници дужни су да во-
ђење пословних књига, признавање и вредновање имовине и оба-
веза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и 

                                                 
2. Службени гласник Републике Србије, бр. 62 /2013. 
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обелодањивање информација у финансијским извештајима врше у 
складу са овим законом. Дакле, законом је утврђена обавеза да су 
сва правна лица, без обзира на начин њиховог организовања, вла-
снички статус имовине којом располажу и користе је у својим по-
словним процесима, дужна да воде пословне књиге. Такође, 
правна лица су дужна да у пословним књигама тачно, на основу 
веродостојне документације, евидентирају и прате све економске 
активности, уважавајући при том и временски склад између наста-
јања пословних збивања и њиховог евидентирања. На тај начин се 
кроз пословну документацију и рачуноводствене евиденције обе-
збеђују подаци о томе када је нека пословна операција настала, 
када је регистрован њен настанак, колика је вредност дате транса-
кције и где у ком делу пословног система се то догодило. Поред 
тога, из документације и евиденција о економским трансакцијама 
у пословно-економским системима се прецизно може сазнати ко 
је иницирао пословну трансакцију, која документа је прате, да ли 
је у њој учествовао само један или више делова система, или је у 
то укључен и неки екстерни партнер, ко је за извршену 
трансакцију одговоран и слично. Да би све то било обезбеђено, 
потребна је добра организација и уређен систем формирања 
документације и рачуноводствених евиденција. То значи да је 
потребна модерна организација рачуноводствене функције, која 
ће обезбедити израду веродостојне документације и ефикасан 
систем евидентирања економских активности у пословним 
књигама, као и систем доследне и независне интерне финансијске 
контроле. 

Због значаја који организација рачуноводства има у праће-
њу и омогућавању контроле пословних процеса, она је предмет за-
конског уређивања и обавеза правних субјеката, у вези са садржа-
јем и начином организовања те функције. Тако је у чл. 7 помену-
тог закона прописано да правна лица, односно предузетници, оп-
штим актом, у складу са овим законом, уређују организацију 
рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно 
евидентирање, као и спречавање и откривање погрешно 
евидентираних пословних промена, уређују интерне контролне 
поступке, утврђују рачуноводствене политике, одређују лица 
одговорна за законитост и исправност настанка неке конкретне 
пословне промене, састављање и контролу рачуноводствених 
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исправа, уређују кретање рачуноводствених исправа и утврђују 
рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у 
пословним књигама. 

Унос података у пословне књиге организује се тако да омо-
гући: контролу улазних података, контролу исправности унетих 
података, увид у промет и стање рачуна главне књиге, увид у хро-
нологију обављеног уноса пословних промена и чување и кори-
шћење података. Правно лице и предузетник који врши обраду 
података на рачунару дужан је да корости стандардни рачуново-
дствени софтвер који омогућава функционисање система интер-
них рачуноводствених контрола и онемогућава брисање прокњи-
жених пословних промена.“ 

Из свега наведеног може се констатовати да је у Закону о 
рачуноводству питању исправности и тачности уноса података у 
документацију, њеном благовременом достављању и евидентира-
њу, посвећена изузетно велика пажња. Истовремено, утврђена је 
обавезна процедура поступања у изради, контроли и евидентира-
њу документације у правном субјекту, односно његовим одговара-
јућим функцијама. Та једнобразност поступања са документаци-
јом и процедурама њеног евидентирања, и контролисања је нео-
пходна, с обзиром на то да производи рачуноводства служе за 
разноврсне намене широком кругу корисника: за упознавање са 
пословним збивањима у датом правном лицу, за контролне сврхе, 
или за доношење разноврсних одлука и слично. 

 
Потенцијалне грешке у пословној документацији 

правних субјеката 
 

Исправна документација и правилан унос података из ње у 
пословне књиге, као што законски прописи налажу, омогућава ла-
ку, ефикасну и свеобухватну контролу свих економских збивања у 
правном субјекту. Међутим, неисправна документа и, у вези с 
тим, нетачне и неуредне евиденције не обезбеђују такву 
могућност, па је потребно далеко више напора да би се утврдиле 
релевантне чињенице у вези са неком економском активношћу, 
које су често веома битне за доношење одговарајућих одлука у 
разрешавању конкретних проблема у датом тренутку. Тачност 
података у документима и рачуноводственим евиденцијама од 
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изузетног је значаја, како за доношење одговарајућих пословних 
одлука или закључака у процесима управљања, а исто тако и за 
решавање спорова у судским парницама и утврђивање 
релевантних чињеница у вези са расветљавањем одређених дела у 
кривичним поступцима. Грешке у пословној документацији и 
евиденцијама могу бити случајне, последица незнања или 
непажње, али, такође, могу бити и резултат намере да се нека  
нелегална радња прикрије и заварају контролни органи. 

Случајне и ненамерне грешке лакше се откривају јер нису 
учињене с умишљајем да се нека економска активност прикаже 
другачијом од стварне. Код таквих грешака у формирању докуме-
нтације којом се погрешно приказује неки економски догађај или 
грешака приликом уноса података из докумената у пословне еви-
денције, којима се прати ток економских активности, није засту-
пљена рачуноводствена логика и грешке обично праве појединци, 
па их је релативно лако открити. Такве (ненамерне) грешке не уз-
рокују штетне економске последице. Међутим, када се ради о на-
мерним грешкама у документима, којима се нетачно приказује и 
прикрива неки стварни економски догађај, или грешкама у посло-
вним евиденцијама којима се неистинито приказује ток неке еко-
номске радње, грешке се теже откривају. Разлог за то је што је у 
њих обично умешано и заинтересовано за прикривање више лица, 
организованих група, или и сам менаџмент правног лица. У та-
квим случајевима грешке у документацији се вешто прикривају 
маскирањем, при чему се при састављању докумената и уноса по-
дака из њих у пословне евиденције максимално користи рачуново-
дствена логика и вештина. Грешке које су утемељене на намерама 
одређених починилаца да прикрију своју нелегалну активност, и 
њихови покушаји да се незаконите економске трансакције прика-
жу као регуларне, тешко је прозрети, па је њихово откривање ве-
ома сложено. У том случају се при састављању докумената и уно-
са података из њих у пословне евиденције поступа као и са регу-
ларним исправама, при чему се настоји да се не остави никакав 
траг који би, као сигнал, упутио друга лица или контролоре да се 
прикрива учињена недозвољена радња. Управо та позорност почи-
нилаца нелегалних активности и њихових помагача грешке у ра-
чуноводству чини тежим за откривање и расветљавање, или 
готово невидљивим. Јер, да би се открила намерна грешка у доку-
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ментацији и евиденцијама потребна је велика опрезност и 
искуство контролора, иако се ради о грешкама којим се често 
прикривају значајне штетне материјалне последице. 

Поред наведених прописаних одредби, Законом о рачу-
новодству утврђене су и неке друге обавезе које имају одређени 
значај за уредно формирање документације и евидентирање 
пословних активности у књиговодству правних лица. Тако је, на 
пример, у члану 10 прописано да су лица која састављају и врше 
пријем рачуноводствених исправа дужна да рачуноводствену 
исправу и другу документацију у вези с насталом променом 
доставе на књижење најкасније у року од три радна дана од када 
је пословна промена настала, односно у року од три дана од 
датума пријема. Пословне књиге представљају једнообразне 
евиденције о стању и променама на имовини, обавезама и 
капиталу, приходима и расходима правних лица и предузетника. 

Правно лице, односно предузетник, општим актом уређује 
школску спрему, радно искуство и остале услове за лице које је 
одговорно за вођење пословних књига и састављање финанси-
јских извештаја. Вођење пословних књига и састављање финанси-
јских извештаја правно лице, односно предузетник, може повери-
ти уговором у писаној форми, у складу са законом, привредном 
друштву или предузетнику који имају регистровану претежну де-
латност за пружање рачуноводствених услуга. Правна лица и пре-
дузетници дужни су да пре састављања финансијских извештаја 
усагласе међусобна потраживања и обавезе, што се доказује одго-
варајућом исправом. Поверилац је дужан да пре састављања фина-
нсијских извештаја достави дужнику списак неизмирених обавеза. 

Законом о рачуноводству регулисана су и сва друга питања 
у вези са састављањем рачуноводствених исправа, вођењем посло-
вних евиденција и израдом финансијских извештаја, који имају 
разноврсну употребу, како би се могло обезбедити задовољавање 
тих захтева. Законско регулисање рачуноводствених активности 
условљено је тиме што је то једина свеобухватна и систематизова-
на евиденција о свим економским збивањима у правном лицу, чи-
ме се омогућава њихова свестрана контрола. 

Да би правно лице могло да обавља редовно пословање, 
потребно је да обезбеди почетна средства, у вредности и по 
структури која одговара потребама за успешан рад у делатности 
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ради које је основано. Висина вредности почетних средстава зави-
си од врсте и обима задатака који су предмет пословања датог 
правног лица, а њихова структура од специфичности делатности 
којом се бави. Основна разлика, како по обиму и вредности потре-
бних средстава, тако и у погледу њихове структуре, јавља се прве-
нствено између правних лица из области привређивања и правних 
лица из области обављања разних облика друштвених активности. 
Међутим, веома значајне разлике у погледу висине и структуре 
потребних средстава јављају се између компанија које обављају 
привредне активности, као и између појединих правних лица из 
сектора друштвених делатности. Тако су, на пример, различите 
потребе за висином и разноврсношћу средстава за компаније из 
индустријске и пољопривредне производње или услужних дела-
тности, с једне, и финансијских институција, као што су банке и 
организације осигурања, с друге стране. Исто тако, неједнакости и 
разноврсности су специфичне не само у оквиру појединих од 
наведених делатности, већ и за потребе обављања активности пра-
вних лица из области друштвених делатности и између појединих 
од њих. Ми се у овом раду нећемо детаљније бавити овим пита-
њима јер је то предмет других научних дисциплина, а овде смо о 
тим разликама изнели само онолико колико је потребно да се 
имају на уму приликом истраживања и анализирања појединих 
ситуација у којима ће се у свом раду наћи форензички ревизори и 
форензичке рачуновође. 

 
Рачуноводствено праћење економских процеса  

у привредним субјектима 
 

Друго питање о коме треба водити рачуна је разноликост 
фаза пословних процеса у одређеним групацијама или појединим  
правним лицима у оквиру њих. Тако су код појединих правних 
лица из области привреде врсте и број пословних процеса у окви-
ру једног производног циклуса3 веома различити, а исто тако ра-

                                                 
3 Под једним пословним циклусом подразумева се један кружни ток средстава, 
од набавке фактора пословања, преко њиховог трансформисања у процесу про-
изводње материјалних производа или услуга, до њиховог изласка из пословног 
система, то јест до продаје производа и услуга и њихове наплате, чиме се један 
кружни ток затвара. 
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зличита је и дужина њиховог реализовања. Код појединих привре-
дних субјеката у оквиру једног пословног циклуса постоје најма-
ње три фазе: 1) фаза прибављања фактора пословања, 2) фаза про-
изводње производа или услуга и 3) фаза њихове реализације. По-
једине пословне фазе некада трају врло кратко, као што је случај у 
производњи услуга у саобраћајним компанијама, производњи хи-
дроелектричне енергије и слично, док неке фазе пословних проце-
са других компанија трају много дуже, као што је случај у грађе-
винским компанијама које се баве изградњом мостова, аеродрома 
итд. Када су у питању правна лица из области друштвених дела-
тности, под једним циклусом најчешће се подразумева целовитост 
њихових активности у току једне пословне, односно буџетске го-
дине. Њихови радни процеси су углавном уситњени, обављају се 
на исти начин, готово свакодневно у току читаве године, а 
приходе остварују месечно. Приходе им дозначује надлежна 
буџетска институција, према буџетском плану. 

Сви економски процеси у пословању привредних правних 
лица имају један заједнички именитељ, који представља новац, 
помоћу кога се сва имовина, економске трансакције и трансфо-
рмације у пословању изражавају вредносно, у новчаним 
јединицама. Тиме је обезбеђена могућност да се економска 
збивања у привредним друштвима и другим правним лицима 
региструју у документацији и рачуноводственим евиденцијама у 
вредносним показатељима. Дакле, токови економских вредности у 
пословним процесима правних лица представљају се, у ствари, 
токовима вредности, односно новчаним токовима. Редослед тих 
токова у привредним делатностима може се представити на 
следећи начин. За обезбеђење отпочињања пословних процеса у 
правним лицима уопште потребан је почетни капитал, који се 
најчешће обезбеђује у новчаном облику, путем акцијског капитала 
и кредита или, делимично, обезбеђењем неких материјалних 
добара потребних пословним активностима датог субјекта, као 
што су земљиште, зграде, разни облици микро инфраструктурних 
објеката и друго. Обезбеђеним новчаним средствима привредна 
друштва прибављају факторе за основну производњу, помоћне и 
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услужне делатности, и обезбеђују друге услове за обављање 
целине програмираних пословних активности.4 

Након прибављених потребних фактора за пословне акти-
вности привредног друштва, основну, помоћне и услужне дела-
тности, у њему се одвија процес производње, односно процес тра-
нсформације економских вредности из једних материјалних, одно-
сно вредносних облика, у друге. После завршеног процеса про-
изводње и добијања готових производа или услуга, произведене 
економске, материјалне или друге вредности напуштају привре-
дно друштво и излазе на тржиште. На тржишту се потврђује опра-
вданост свих претходних поступака и активности, вредности про-
извода и услуга, што се исказује кроз изражавање потребе за 
конкретним произведеним добрима и вредностима, односно по-
тражњом. Када производи и услуге нађу своје место у задовољава-
њу потреба испољених потражњом на тржишту, они се продају, а 
њихов произвођач добија за њих од купаца одговарајућу накнаду 
која представља цену за купца, а приход за продавца – произвођа-
ча, што уствари значи добијање одређеног прихода у новцу. 
Након обављених функција у процесима набавке, производње и 
продаје, првобитно уложени новац се враћа увећан за 
новостворену вредност, на почетну позицију, спреман да уђе у 
нови круг, у нови процес трансформисања, то јест да уђе у 
следећи циклус у процесу стварања нове вредности и профита као 
циља целокупне активности.5 

Имајући у виду речено, може се закључити да се после 
прибављања почетног капитала потребног за отпочињање посло-
вања, у редовном и трајном обављању делатности у привредним 
субјектима ради о неколико фаза у којима се врши 
трансформација облика вредности капитала, и то: 

• фаза прибављања фактора привређивања и претварања 

                                                 
4 Под другим условима подразумева се обезбеђење потребних кадрова, израда 
одређених студија или програма за одговарајућа технолошка решења, тржишта 
и друго. 
5 Још је Маркс утврдио шему трансформације капитала у пословним процесима 
у робној производњи која је представљена као новац – роба – производња – но-
вац1. Или скраћено новац – роба − новац, симболички представљено као Н –  
Р − Н1. У процесу набавке и производње вредност капитала се налази у матери-
јалном или робном облику. 
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новца – почетног капитала у материјална и друга добра 
потребна производњи; 

• фаза претварања прибављених фактора у полупроизводе и 
производе – претварање једних облика економских 
вредности у друге, у такозване више или делимичне компа-
тибилне фазе обраде, све до готових производа; 

• фаза процеса производње и фаза претварања робе (про-
извода и услуга) у новац; 

• фаза преласка производа и услуга, њиховом продајом, у 
новац, и 

• фаза трансформације робних облика капитала у новчани 
облик. 

Свака од наведених фаза пословних процеса у привредним 
друштвима укључује више сукцесивних, појединачних активно-
сти. На пример, фаза набавке фактора за производњу има различи-
та ангажовања, као што су: испитивање тржишта, набавка, 
уговарање, допремање материјалних вредности, стављање наба-
вљених вредности на располагање процесу производње. Фаза 
производње такође може имати више сукцесивних или упоредних 
активности, као што су: истраживање и пројектовање, припрема 
производње, производња и паковање. Фаза продаје најчешће има 
активности истраживања тржишта на коме је могуће продати про-
изводе и услуге датог привредног субјекта, уговарање, испоруку 
и, на крају, наплату прихода за продате производе и услуге. 

Поред уобичајених основних ангажмана који су описани у 
појединим фазама активности привредних друштава, које су у 
директној вези са одређеним пословним процесима у припреми и 
реализацији производње и продаје добара и услуга, а предмет су 
пословања пословног субјекта чија делатност има карактер при-
вредног друштва, у њему се обавља и низ других неопходних по-
слова који нису директно у вези са процесом набавке, производње 
и продаје, али су у њиховој функцији. Ту се ради о финансијској, 
рачуноводственој функцији кадровских и општих послова и дру-
гих мање значајних али неопходних активности. За обављање по-
слова и ових функција неопходно је обезбедити одговарајућа сре-
дства и услове за њихово задовољавајуће ангажовање. 

Осим наведених привредних друштава која се баве произ-
водњом материјалних добара или услуга, постоје и друштва чији 
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су предмет пословања такође привредне активности, али као резу-
лтат свог пословања немају производњу материјалних добара и 
производних услуга, већ само пружају услуге. Овде се мисли на 
банкарска, трговинска и осигуравајућа привредна друштва. И ова 
правна лица у свом ангажману користе одговарајућа средства и 
имају своје фазе активности, и у оквиру њих пословне процесе, 
као и производна привредна друштва, али се разликују од њих по 
предмету рада, по начину ангажовања средстава, по производима 
своје делатности и слично. Тако трговинске организације за пре-
дмет пословања имају преузимање робе од произвођача и њено 
достављање потрошачима. Банкарске институције прикупљају 
слободна новчана средства од њихових власника, која им 
тренутно или у одређеном краћем или дужем периоду нису 
потребна, и по одређеној процедури и уз одговарајуће обезбеђење 
за враћање стављају их на располагање оним субјектима који за 
њима имају потребе. Осигуравајуће организације преузимају 
ризике од правних и физичких лица уз одговарајућу накнаду, 
премију, и накнађују штете уколико се догоди осигурани случај. 
Поред ових постоје и друге значајне делатности у привреди. 

За све наведене пословне активности, односно привредна 
друштва која те активности обављају, било да се ради о друштви-
ма која производе материјална добара или услуге или о друштви-
ма која само пружају услуге, потребно је за започињање њиховог 
пословања обезбедити почетни капитал, односно неопходна поче-
тна средства која се након тога ангажују у њиховим пословним 
процесима остварујући профит и обезбеђујући своју репродукцију 
(Atkinson et. al., 1997:15). 
 

Рачуноводство у функцији праћења економских догађаја  
у друштвеним делатностима 

 
У привреди делатност обављају правна лица – привредна 

друштва, док се за пословање у друштвеном сектору формирају 
специјализована правна лица која се ангажују на извршавању за-
датака у појединим областима активности. Те делатности су од 
општег интереса и њихов задатак је да обезбеде услове за 
нормално функционисање друштва у свим његовим сегментима. 
Овде се првенствено мисли на саму државу, њене специјализоване 
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органе, институције и организације, те за разне нивое власти 
нижих територијалних јединица. То су правна лица која приходе 
за своју делатност не стичу на тржишту продајом својих услуга, 
већ се средства за финансирање њихових активности прибављају 
преко буџета државе, из буџета нижих друштвено-политичких 
заједница или комбиновано, из буџета једних и других. Дакле, за 
обављање пословних процеса овим правним лицима је неопходно 
на одговарајући, законом регулисан начин, обезбедити адекватна 
средства. И њима су за обављање редовних активности потребна 
средства одговарајуће структуре и у одређеној вредносној висини. 
Тако су, на пример, за активности општине и њених органа 
потребна одређена материјална средства за: пословни простор у 
коме се обављају пословни процеси, разноврсну опрему, 
канцеларијски намештај и рачунарске уређаје, а потребно је 
прибавити и одговарајући потрошни материјал и обезбедити 
неопходне кадрове. Ови органи и институције у принципу не 
продају своје услуге иако део вредности услуга које пружају 
наплаћују преко разних облика такси, али све набавке материјала 
и других облика вредности плаћају директно добављачима 
(Лекић, 2009:57). 

Највећи део буџетских прихода остварује држава путем 
пореза, акциза и сличних дажбина, док ниже друштвено-полити-
чке заједнице један део прихода обезбеђују директном наплатом 
дела пореза који је намењен за обављање њихове делатност, а де-
лимично од дотација из државног буџета, намењеним за те сврхе у 
складу са одговарајућим законом утврђеним критеријумима. За 
највећи број правних лица из овог сектора, као што су образовне, 
здравствене и друге сличне институције, средства за пословање 
обезбеђују се из државног или из буџета нижих нивоа друштвено-
политичких заједница, а само мањим делом из сопствених прихо-
да које та правна лица остваре продајом својих услуга.6 Може се 
закључити да некада постоји танка линија разлике између правних 
лица у привреди, то јест привредних друштава, и правних лица из 
области друштвених делатности, бар када је у питању оствари-
вање прихода (Belajk, 2011:15). 
                                                 
6 На пример, данас постоје бројне приватне средње школе и факултети и разне 
здравствене институције које пружају различите облике услуга и за то 
наплаћују одговарајући цену стичући тако свој приход. 
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Економски криминал у Србији и значај рачуноводства 

 у његовом расветљавању 
 

У савременој криминолошкој теорији, у циљу што потпу-
није конкретизације теоријских истраживања, посебна пажња се 
посвећује класификацији кривичних дела и учинилаца. С тим у 
вези потребно је одредити која кривична дела спадају у област 
привредног криминала, који су то савремени облици привредног 
криминала и под која кривична дела се могу подвести. Такође је 
потребно сагледати и анализирати савремене криминалистичке 
методе, могућности њихове примене и нужности коришћења кла-
сичних метода у спречавању и сузбијању новијих облика привре-
дног криминала, као и ефикасност ових метода у откривању, ра-
зјашњавању и доказивању кривичних дела из ове области 
(Шикман, 2013:70). 

У претходним излагањима, у кратким цртама, упознали 
смо се са пословним фазама и процесима активности у правним 
лицима из области привређивања и друштвених делатности. На 
овом месту наше интересовање је усмерено на анализу услова и 
могућности за настанак и развој криминалних активности у еконо-
мским процесима у правним лицима. То је проблем који је готово 
неподношљиво оптерећивао и оптерећује привреду и друштво у 
Србији још од стицања њене независности од Турака, и стално је 
био снажно присутан на њеној привредној и друштвеној сцени. 
Питање криминалног понашања у Србији у неколико последњих 
деценија кулминирало је због запуштености, па представља 
готово неиздржив проблем који угрожава не само развој привреде 
већ и прогрес друштва у целини, узрокујући његову стагнацију, 
технолошко и културно заостајање. То што је криминал добио по-
дстицаје у читавом свету, угрожавајући и светске развојне и 
привредне процесе, не даје за право нашој земљи да на криминал 
гледа као на светски процес или пропратну појаву глобализације 
светске привреде. Зато је дужност свих надлежних државних 
органа да одмах и без одлагања предузму најригорозније мере да 
се криминализација друштва заустави. То не сме бити 
краткорочни задатак на откривању и процесуирању неколико 
„великих“ криминалаца, што би се користило у пропагандне сврхе 
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(Бјелајац, 2013:17). Циљ мора бити да се изгради систем којим ће 
се простор за појаву и опстанак криминалног понашања у 
привреди и друштву максимално сузити и свести у границе у 
којим такве активнсти не ограничавају неопходне привредне и 
развојне токове. Тај систем одбране од криминала мора бити такав 
да обезбеди да се на његовом сузбијању и спречавању ангажују 
надлежне институције и органи, а не да се сви сегменти друштва 
тиме оптерећују. Они којима је дужност да се тиме баве треба да 
за то буду оспособљени и да зналачки и адекватно реагују, а не да 
на то, у многим случајевима, гледају са благонаклоношћу или чак 
да криминалу дају логистичку подршку и често у томе и сами 
активно учествују. Такви поступци умногоме отежавају 
откривање незаконитих активности и утврђивање њихових 
последица, а тиме и обезбеђивање адекватних чињеница за 
процесуирање криминалног понашања појединаца или 
организованих група пред судовима. Из ових разлога многи слу-
чајеви криминала са веома тешким материјалним поседицама не 
добијају адекватан судски епилог, а бројни, готово очигледни слу-
чајеви криминала остају без адекватног одговора друштва. Важно 
је знати како и колико средстава држава троши, како су богати 
стекли богаство, како је државни функционер постао богат, како и 
у којој мери богати појединци финансирају политичке странке 
итд. (Тодоровић, 2014:97). Уколико однос према економском кри-
миналу није постављен на темеље грађанског друштва, неће бити 
подложан контролним механизмима и друштвеној корекцији. При 
томе треба имати у виду узроке које погодују економском кри-
миналу и корупцији у транзиционим земљама, а као најчешћи 
наводе се: стари однос према заједничком и друштвеном, распад 
система државног, односно „друштвеног“ власништва и стварање 
атмосфере „слободне грабежљиве утакмице“ код приватизације и 
денационализације, воља бивших комунистичких кадрова да задр-
же власт и повластице, превише правних правила, превише могу-
ћности за дискрециону оцену од стране политичких и управних 
службеника, непостојање јавног мњења и његове надзорне улоге, 
ограниченост ресурса, лоше стање у јавним службама, избегавање 
обавеза према држави итд. (Шимац, 2004:9). 

Такође, у државним предузећима која су закаснела са про-
цесом реструктуирања и са ослабљеном контролом функције др-
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жаве у њима, то је негативно утицало на пад ефикасности у овим 
предузећима. С друге стране, јачање приватног сектора, али на ра-
чун слабљења положаја државних предузећа, подиже ниво фина-
нсијског криминала и уводи у привређивање нова правила, нети-
пична за модерно тржишно пословање. Ефикасност државних 
предузећа је нижа него код приватних предузећа, а државним пре-
дузећима је својствено бирократско управљање, гашење индиви-
дуалних креација, слаба мотивисаност и касно реаговање на тржи-
шне промене (Новковић, Вукасовић, 2014:174). Ово су нека од би-
тних обележја која у предузећима у државном или већ застарелом 
друштвеном власништву стварају Влади велике проблеме у прика-
зивању бољих финансијских резултата. 

На овом месту се истиче да су неки „стручњаци“ иступали 
с неутемељеним објашњењима да је појава и нарастање еконо-
мског криминала пролазног карактера и да прати транзицију у 
свим земљема у којима се она догађала, те да ће сама од себе 
нестати након протока одређеног времена, тј. када се нови систем 
привређивања стабилизује и измени власничка структура средста-
ва. На тај начин су привредни криминал и неподношљиве штетне 
последице које је узроковао приказивани као ефемерна пропратна 
појава која ће сама од себе нестати. Тиме су обесхрабривани на-
стојања и напори друштва да се овој недаћи ефикасно супро-
тстави. Напротив, живот је таква схватања демантовао, а крими-
нал је постао непремостива препрека и кочница развоја привреде 
и друштва, практично узрок назадовања и извор сиромаштва и со-
цијалне неправде. Ургентност потребе свођења криминала у при-
вреди и друштву у подношљиве размере и заустављање тренда 
његовог ширења захтева ургентну изгрању ефикасног система од-
бране од те недаће. Исто тако, неопходно је хитно организовање 
свих функција неопходних за адекватно супротстављање 
криминалним активностима и спречавање настајања њихових 
последица, од којих се користи манифестују индивидуално, а 
штете надокнађују солидарно. Из тих разлога указује се на то да је 
рачуноводство, као систем свеобухватног и систематског праћења 
економских збивања у правним субјектима, незаменљив 
инструмент расветљавања спорних догађаја и криминалних 
активности појединаца и организованих група. Рачуноводствени 
подаци и информације омогућавају дубински увид у сваку 
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појединачну и укупне економске активности сваког правног 
субјекта, а утврђене чињенице, уколико се адекватно употребе и 
зналачки користе, дају верну слику збивања на основу чега се 
могу доносити адекватне одлуке у судским и другим процесима. 
Стога је познавање система рачуноводства и могућности које он 
пружа у обезбеђењу и предочавању релевантних чињеница за 
решавање спорова и расветљавање незаконитих радњи од 
непроцењивог значаја. Из тих разлога изради рачуноводствене 
документације и устројству адекватних и са законом усклађених 
евиденција мора се придавати изузетан значај и поклањати 
адекватна пажња. 

 
Закључак 

 
Кључна порука овог рада је да укаже на значај израде тачне 

и на закону засноване рачуноводствене документације и посло-
вних евиденција, које представљају информациону основу за ре-
шавање имовинских судских спорова између правних субјеката и 
расветљавање економских криминалних дела у привредним субје-
ктима и друштвеним делатностима. Тај значај произилази из тога 
што се на основу релевантне документације и евиденција рачуно-
водства утврђују материјалне чињенице неопходне за утврђивање 
истине у судским процесима за доношење одговарајућих судских 
одлука. Рачуноводство систематски и верно региструје стање вре-
дности имовине и њених промена у економским процесима у при-
вредним друштвима и у друштвеним делатностима. Оно исто тако 
даје слику начина на који су се одређене економске промене дога-
ђале, као и место и време њиховог настанка. Имајући у виду 
огромну вредност имовинских спорова и ефеката криминалних 
поступака и штете која из тога настаје, утврђивање висине споро-
ва и штете као последице криминалних активности, начина њихо-
вог настанка и утврђивање одговорности за таква збивања немогу-
ће је без података и информација које може пружити рачуново-
дство. Податке и информације из рачуноводства за такве потребе 
могу обезбедити само стручњаци који добро познају рачуновод-
ствене технике и њихове могућности, тј. форензичке рачуновође. 
Циљ овог рада је да укаже на те могућности и скрене пажњу на 
значај њиховог максималног коришћења. У раду је истакнут један 
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њихов мали део с циљем да се заинтересује стручна јавност за 
дубља истраживања у том правцу. 
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Significance of Forensic Accounting in Detecting 
Criminal Activities and Resolving Disputes between 

Economic Subjects 
 

Abstract:  The purpose of this paper is to offer a brief analysis 
of the function of accounting in resolving disputes between legal 
entities and in detecting illegal activities of individuals or organised 
groups in economic transactions which involve organised records and 
have material consequences. Property-related disputes between 
economic subjects and criminal activities related to these date from the 
earliest stages of development of commercial transactions among 
people.  It was only in the 19th century that data and information based 
on an accounting system became irreplaceable basis for making 
relevant court decisions at courts, initially only occasionally and in 
individual cases, and almost invariably in modern times. Bearing in 
mind the scope of disputes and white-collar crime in economy and 
social activities, accounting has become an instrument of vital 
importance in detecting numerous criminal activities. Disputes 
between business subjects appear in the material sphere of their 
activity and criminal acts are always related to property, in the 
broadest possible sense of the term.  Given the fact that accounting 
provides the only comprehensive register of property values, their 
changes and property relations among economic subjects that result 
from economic processes, it is the only valid source of all relevant 
information on these events, and the purpose of this paper is to point 
out to its significance. 

Keywords: accounting, economic activities, white-collar crime, 
legal entities, criminal acts.    
 


