КОМЕНТАР НА ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ
(„Сл.гласник РС“, број 62/2013)
Члан*,
став,
алинеја,
тачка
14.

Садржај на који се односи
предлог измена/допуна

Ваш предлог текста са
изменама/допунама

Образложење Вашег предлога

Лице које води књиге и
саставља финансијске
извештаје.

НОВО - Цео члан изменити

15 став 1

Поверавање вођења
пословних књига другим
лицима
„Вођење пословних књига и
састављање финансијских
извештаја правно лице,
односно предузетник може
поверити уговором у писаној
форми, у складу са законом,
привредном друштву или
предузетнику, који имају
регистровану претежну
делатност за пружање
рачуноводствених услуга.“

НОВО: После става 1 додати нов
став који гласи:
„Изузетно од става 1 овог члана,
правно лице може поверити
вођење својих пословних књига и
повезаном лицу у оквиру групе
којој и то правно лице припада.“

Треба увести обавезну
сертификацију и континуирану
едукацију професионалних
рачуновођа.
Усаглашавање са изнетим
ставовима Министарства
финансија по овом питању.
Увођење суштинске одговорности
пружалаца рачуноводствених
услуга

20

Примена МСФИ
„За признавање,
вредновање, презентацију и
обелодањивање позиција у
финансијским извештајима,
велика правна лица, правна
лица која имају обавезу
састављања консолидованих
финансијских извештаја
(матична правна лица), јавна
друштва, односно друштва
која се припремају да
постану јавна, у складу са
законом којим се уређује
тржиште капитала,

НОВО: После речи МСФИ додаје
се:
„, осим у случају да је
подзаконским актом донетим на
основу овог закона урђен
другачији начин признавања и
вредновања позиција
финансијских извештаја.“
Или
Изменити Правилник о контном
оквиру и садржини рачуна у
контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике

Потребно је извршити
усаглашавање одредаба МРС и
МСФИ са подзаконским актима
донетим на основу Закона. Тако
нпр.
1. Парграфом 41 МРС 16Некретнине , постројења и
опрема уређено је:
„Ревалоризационе
резерве које су саставни
део капитала који се
односи на некретнине,
постројења и опрему, могу
се пренети директно на
нераспоређену добит,
када средство престане да
се признаје.“

независно од величине,
примењују МСФИ.“

25 став 4.

Ванредни финансијски
извештаји
„Правно лице је дужно да
састави ванредне
финансијске извештаје у
случајевима предвиђеним
овим законом.“

30

Спајање годишњег
извештаја о пословању и

НОВО: После става 4. додаје се
нови став 5. Који гласи:
„Изузетно од става 4. у
случајевима статусне промене
правно лице стицалац - који
наставља да постоји, нема обавезу
да састави ванредне финансијске
извештаје и да их, ради јавног
објављивања, достави Агенцији за
привредне регистре, већ ову
обавезу има искључиво правно
лице које престаје да постоји као
правни субјект.“
НОВО: После става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:

2. Правилником о контном
оквиру...у члану 46
наведено је: „На рачуну
570 - Губици по основу
расходовања и продаје
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
опреме, исказује се
неотписана вредност и
додатни трошкови
расходоване и отписане
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
опреме који нису
покривени приходом од
продаје, задужењем овог
рачуна, рачуна исправке
вредности у оквиру групе
рачуна 01 и 02, рачуна
потраживања за извршену
продају и рачуна 330 Ревалоризационе резерве
по основу ревалоризације
нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и
опреме (ако су претходно
формиране за конкретно
средство), у корист
одговарајућег рачуна на
којем се воде
нематеријална имовина,
некретнине, постројења и
опрема.“
Усаглашавање са изнетим
ставовима Министарства
финансија по овом питању.

Приликом предаје појединачних
финансијсих извештаја АПР,

консолидованог извештаја о
пословању у један извештај
„Матична правна лица могу
да одлуче да годишњи
извештај о пословању и
консолидовани годишњи
извештај о пословању
прикажу као један извештај
који треба да садржи
информације од значаја за
економску целину.“

„ у случају из става 1, матично
правно лице приликом предаје
појединачних финансијсих
извештаја доставља одлуку
надлежног органа о спајању
годишњег извештаја о
пословањуи консолидованог
извештаја о пословању у један
извештај“

захтева предају и консолидованог
извештаја о пословању иако рок
за предају консолидованих
финансијких извешатаја није
доспео.

32. став 2.
и 3.

Усвајање и одговорност за
финансијске извештаје.

НОВО - Допунити поменуте
ставове.

33.

Достављање финансијских
извештаја
Став1: „Правна лица,
односно предузетници
дужни су да редовне
годишње финансијске
извештаје за извештајну
годину доставе Агенцији,
ради јавног објављивања,
најкасније до 30. јуна
наредне године, осим ако
посебним законом није
друкчије уређено.“
Став 3: „Правна лица која
састављају консолидоване
годишње финансијске
извештаје (матична правна
лица) дужна су да
консолидоване годишње
финансијске извештаје за
извештајну годину доставе
Агенцији, ради јавног
објављивања, најкасније до
31. јула наредне године,
осим ако посебним законом
није друкчије уређено.“

У члану 33:
1. У ставу 1 речи „до 30.јуна
наредне године“ замењују
се речима : до 31. марта
наредне године“
2. у ставу 3 речи „до 30.јула
наредне године“ замењују
се речима : до 30. априла
наредне године“

Потписивање финансијских
извештаја од стране
сертификованих рачуновођа.
Рок одређен за достављање
појединачних и консолидованих
финансисјких извештаја је предуг.

34

Достављање документације
уз ФИ

35

Достављање података за

Прилагодити текст у зависности
да ли се прихватају примедбе дате
у вези члана 33.
Брисати члан 35

Усаглашавање са предлогом
измена члана 31.
Биланс стања, Биланс успеха и

статитичке потребе

Члан 2,
став 1,
тачка 10;
члан 20,
члан 27.
члан 34
Члан 32,
став 2.

Коришћена
терминологија:
консолидовани
финансијски извештаји (у
множини) или
консолидовани
финансијски извештај (у
једнини)
Одговорност за
финансијске извештаје

Статитистички извешта који се
достављају за статистичке
потребе, значајно се разликују у
односу на комплетан сет
финансијских извештаја

У свим члановима закона где се
наведени термин појављује
ставити:
Консолидвани финансијски
извештаји

Сматрамо да треба
једнообразно у свим
члановима Закона користити
термин: Колдолидовани
финансијски изврштаји или
Консолидовани финансијски
извештај
Терминолошку ускадити са
Законом о привредном
друштвима

НОВО

Изменама и допунамаЗакона
о рачуноводству
требапрописати
стандардекоје
требаправна и
физичкалица да
испуњавајуза
обављање
рачуноводствених
и књиговодствених
послова. Такође
требапредвидети
формирањетела
којећебити
Законом
препознатокао
орган којиће
спроводитиобуку,
тренинг,имати
превасходно
едукативнуулогу,
прописиватиправила
и контролисати
правна и физичка
лицакоја се баве
књиговодственимпословима.

По угледу на Закон о
ревизији који
прописује формирање
званичног органа,који
има своја тела и
циљеве
Законом прописане а
ради подизања нивоа
квалитета Ревизије,
треба донети измене и
допуне Закона о
рачуноводству који ће
омогућити формирање
органа или
додељивање
овлашћења већ
постојећој институцији
са циљем унапређења
струке,
књиговодствене
евиденције и бољег и
тачнијег финансијског
извештавања.
Изменама и допунама
Закона о
рачуноводству треба
прописати већу
одговорност
књиговође али са
друге стране и
сигурнији положај
лица која раде у
књиговодству. Такође
изменама и допунама
Закона о
Рачуноводству треба
предвидети
овлашћења органу или
већ постојећој
институцији која је
препозната Законом за

До промена у законодавству почетком
2000. године, била је присутна нека
законска регулативе која је предвиђала
лиценце (у одређеном обиму) и стандарде
у раду. Они више нису обухваћени у
законима који регулишу ову област. Шта је
потребно за регистрацију те претежне
делатности, као и ко може да води
пословне књиге, у садашњем Законом о
рачуноводству није прецизирано. Наиме,
довољно је у регистрационој пријави
навести шифру делатности
“рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорскипослови; порескосаветовање” и
у складу са тим Агенција за привредне
регистре извршиће упис, односно
регистрацију предузетника или привредног
друштва, без потребе за достављањем било
каквог доказа да лице може и зна да
обавља тај посао.
Буђењем свести код привредних друштава
и законодавне власти да посао књиговође
никад није био и никад неће бити посао
само пуког обрачуна, постојање одређених
дозвола за рад иза којих би била Република
Србија, односно одређена институција,
рецимо Пореска управа, Министарство
финансија, Привредна комора Србије или
нека друга, већина проблема данас
присутних у професији би се решила и
ситуација би се променила на боље.
Наравно поред прописивања услова која
физичка и правна лице морају да
испуњавају за обављање књиговодствене
евиденције и финансијског извештавања,
треба прописати и ценовник за рад, који би
сва лица морала да поштују.
Лично се залажем да урадимо све што је у
нашој моћи како би предочили предности
уређења и најбољих решења која могу (и
хоће) допринети ажурнијем, тачнијем,

додељивање али и
одузимањем лиценци
како за правна тако и
за физичка лица која се
баве књиговодством.

НОВО

Закон о рачуноводству

НОВО

Закон о рачуноводству

НОВО

Закон о рачуноводству

исправнијем, бржем и професионалнијем
раду књиговођа. Грешака би било мање,
тржишна цена за књиговодствене услуге би
била уједначена и клијента би могли бити
сигурни да су за свој новац обезбедили
вођење пословања према законској
регулативи, односно да су пословање
препустили лицу које има знање, искуство и
логистику. Увођењем стандарда и лиценци
књиговодствене фирме би тржишну
утакмицу одмеравале квалитетом и
професионалношћу, а не ценама. Тиме би
се побољшао положај и књиговођа и
књиговодствених фирми, а законодавна
власт би била сигурна да су пореске пријаве
исправне што ће, у крајњем случају,
резултирати и већем приливу новца у буџет
Републике.

Усклађеност за осталим
законима /ПДВ, ЗПППА,
прив.душтва закон о трговини и
други закони који имају
преплитања у појединим
члановима
Јединствен контни оквир са
мање позиција

Неусклађеност осталих закона
онемогућава правилну примену

Да рок за предају ФИ за
статистичке потребе и
апр/објављивање/се предаје
31.03 или 30.04.2017

Предаја са могућношћу да
мењате ФИ даје нетачне
податке за привреду и доводи у
заблуду

Више контних оквира даје
неупоредивост података

НОВО

Закон о рачуноводству

Рачуноводствене исправе

НОВО
НОВО

Закон о рачуноводству
Закон о рачуноводству

НОВО

Закон о рачуноводству

НОВО

Закон о рачуноводству

Пословне књиге
Правила вредновања
Са применама мсфи за мсп,
микро и друга правна лица
Чување рачуноводств ених
исправа
ФИ и год.извештаји о пословању
нетачно

НОВО

Закон о рачуноводству

Министар има надлежност за
прописивање многих додатних
упустава

НОВО

Закон о рачуноводству

Треба га темељно променити и
ускладити са основим законима
за пословање привреде

члан 2,
став 1,
тачка 9

“Редовни финансијски
известаји микро правних
лица и предузетника,
обухвата:
1.Биланс стања;
2.Биланс успеха.
“Редовни финансијски
извештаји микро правних
лица и предузетника,

Редовни финансијски извештај
микро правних лица обухвата:
1.Биланс стања ,
2. Биланс успеха.

члан 2,
став 1,
тачка 9

Редовни финансијски извештај
предузетника обухвата:
1. Биланс успеха.

Неусклађеност за другим
законима/пдв , закон о
трговини, порез на доходак
грађана и др./
Неусклађеност
Непримењиво
Неусклађеност са другим
прописима
ФИ који се усвоје а касније
мењају не дају тачне податке и
сама могућност мењања даје
несигурност
Сама упуства која се у задњем
моменту дају често су
непримењива и у супротности
са другим прописима
Ако имамо закон који је увезан
са осталим законима, пдв,
зпппа, порез на доходак, порез,
трговини електорнском
пословању поштујући
међународне стандарде који су
по закону преведени а не да ми
који не знамо енглески а
немамо званичан законски
превод га тумачимо , ствара
несигурност у сваком погледу
Зато су моје примдбе овакве
када се буде радио закон у
нацрту даћу свој допринос у
складу са напред наведеним
ставовима
Тиме би раздвојили микро
правна лица и предузетнике.

Предузетници који воде
пословне књиге по систему
двојног књиговодства довољан

члан 32.
Став 2.

члан 33.
Став 1.

обухвата:
1.Биланс стања;
2.Биланс успеха.
“За истинито и пстено
приказивање
финансијског положаја и
успесности пословања
правног лица одговоран је
законски заступник , орган
управљања и надзорни
орган правног лица у
складу са законом,
односно предузетник, као
и одговорно лице из
илана 14.овог закона”
“Правно лице односно
предузетници дужни су да
редовне финансијске
извештаје …

За истинито и пстено
приказивање финансијског
полозаја и успешности
пословања правног лица
одговоран је законски заступник
орган управљања и надзорни
орган правног лица у складу са
законом, односно предузетник.

је Биланс успеха а тиме би се
предузетницима смањили
трошкови пословања
Лице које води пословне књиге
и саставља финансијске
известаје није самостално и
независно да би ово лице
преузело одговорност за то.
Потребно би било вратити текст
из претходне верзије закона.

Правна лица односно
предузетници који донесу
одлуку да зеле да јавно објаве
редовне финансијске извештаје,
су дужни да редовне
финансијске извештаје …”

Овим би се укинула обавеза да
сви предузетници који воде
пословне књиге по систему
двојног књиговодства обавезно
региструју финансијске
извештаје већ то да раде само
они предузетници који желе и
за то имају пословни интерес.
Предузетници који састављају
варедне финансијске извештаје
не треба уопште да их
региструју јер је у питању
велики број известаја који би се
радио за сваки привремени
прекид обављања делатности
предузетника сто се у пракси
показује као чест случај.
Рок за предају финансијских
извештаја за статистицке
потребе , потребно је
продузити за до краја марта као
оптимални рок да би се
финансијко извештавање
спровело квалитетно и
коректно.

члан 33.
Став 4.

“Правна лица односно
предузетници који
састављају ванредне
финансијске извештаје …”

Правна лица која сасрављају
варедне финансијске
извештаје…

члан 35.
Став 1.

”Правна лица и
предузетници дузни су да
за статистицке потребе,
доставе Агенцији до краја
фебруара наредне Године
Биланс стања, Биланс
успеха и Статистички
известај за пословну
годину која је једнака
календарској.”

Правна лица су дужна да за
статистичке потребе, доставе
Агенцији до краја Марта
наредне године : Биланс стања,
Биланс успеха и статистички
извештај за послону годну која
је једнака календарској

члан 35.
Став 1.

члан 35.
Став 3.

члан 35.
Став 5.

члан 41.
Став 1.

”Правна лица и
предузетници дузни су да
за статистичке потребе,
доставе Агенцији до крака
фебруара наредне Годие
Биланс стања, Биланс
успеха и Статистички
извештај за пословну
годину која је једнака
календарској.”
“Подаци из извештаја из
ставе 1 и 2, овог члана не
могу се уступати трећим
лицима, без изриците
сагласности правног лица
и предузетника, нити се
могу јавно објављивати.”
У свим ставовима овог
цлана реци предузетник
замењује се рецима
предузетник који донесе
одлуку да зели да му се
јавно објави редовни
годишњи финансијски
извештаји.
“Регистар финансијских
извештаја уступа
финансијске известаје
правних лица и
предузетника надлезним
регистрима Агенције у
којима се регистују
њихови статусни подаци.”

Предузетници нису дужни да за
статистичке потребе, доставе
Агенцији до краја марта
наредне године : Биланс стања,
Биланс успеха и статистички
извештај за пословну годну која
је једнака календарској

Предузетници не би требали да
предају из горе наведених
разлога у члану 33. Став1.

Подаци из извештаја из става 1 и Због горе наведених разлога
2, овог члана не могу се уступати ово би било само формално
трецим лицима, без изричите
текстуално усклађивање.
сагласности правног лица нити
се могу јавно објављивати
У свим ставовима овог члана
реци предузетник замењују се
рецима предузетник који
донесе одлуку да зели да му се
јавно објаве редовни
финансијски извештаји.

Формално текстуално
усклађивање због горе
наведених разлога

Регистар финансијских известаја
уступа финансијске известаје
правних лица и предузетника
који су донели одлуку да желе
да им се јавно објаве редовни
финансијски известаји,
надлежним регистрима
Агенције у којима се региструју
њихови статусни подаци.

Формално текстуално
усклађивање због горе
наведених разлога

Члан 1. мења се и гласи:
Овим законом се уређују услови и начин вођења пословних књига, припрема, састављање,
презентација и обелодањивање финасијских извештаја, услови и начин пружања
рачуноводстгених услуга, као и законска и професионална контрола и надзор над применом овог
закона.

Одредбе овог закона односе се на привредна друштва, задруге, банке и друге финансијске
организације, осигуравајућа друштва, берзе, брокерско дилерска друштва, даваоце финансијског
лизинга, добровољне финансијске фондове, друштва за управљање добровољним финансијским
фондовима, инвестиционе фондове, друга правна лица, као и на физичка лица која самостално
обављају делатност ради стицања добити ( у даљем тексту предузетник).
Одредбе овог закона односе се и на банке и друге финансијске организације и
организације за осигурање основане у иностранству.
Остала правна лица и други облици организовања која је домаће правно лице основало у
иностранству примењују одредбе овог закона, уколико није другачије предвиђено прописима
држава у којима су основана.
Одредбе овог закона односе се и на организационе делове иностраних правних лица која
у Републици Србији обављају привредну делатност, а седиште им је у иностранству.
Одредбе овог закона, у делу припреме, састављање, презентације и обелодањивања
финансијских извештаја, примењују се на кориснике буџетских средстава и кориснике средстава
организација за обавезно соицијално осугурање, у смислу закона којим се уређује буџетски
систем, и то: буџет Републике Србије, буџет аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
( у даљем тексту: буџет локалне власти), директне и индиректне кориснике буџетских средстава ( у
даљем тексту: корисници буџетских средстава), Редпублички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање ( у
даљем тексту: корисноци средстава организација за обавезно социјално осигурање).

Члан 5. мења се и гласи:

Обвезници из члана 1. овог Закона, дужни су да вођење пословних књига, припрему,
састављање, презентацију и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском,
професионалном и интерном регулативом.
Законску регулативу уређују државни органи, а чине је закони и подзаконска акта која се
доносе за извршење закона.
Професионалну регулативу чине: Међународни рачуноводствени стандарди /
Међународни стандарди финансијског извештавања, њихова тумачења, упутства и смернице;
Међународни стандард за финансијског извештавања за мале и средње ентитете, његова
тумачења и упутства и смернице за примену; Међународни рачуноводствени стандард за јавни
сектор; Међународни стандард контроле квалитета; Међународни стандард едукације;
национални Рачуноводствени стандард РС-21; Рачуноводствени образовни стандард РОС 31;
национални Рачуноводствени стандард квалитета рачуноводственог софтвера РСС – 33; други

рачуноиводствени стандарди донешени у складу са Међународне федерације рачуноивођа (IFAC)
и асоцијације европских рачуновођа; Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде и
њихова тела и IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође.
Професионална организација пуноправна чланица Међународне федерације рачуновођа
(IFAC) – Савез рачуновођа и ревизора Србије (СРРС) врши надзор над применом професионалне
регулативе, доноси и имплементира глобалну и националну професионалну регулативу на
националном нивоу.
Интерну регулативу чине акта, донета од стране обвезника овог Закона, који у складу са
законском и професионалном регулативом уређују организацију рачуноводства, контролне
поступке, рад интерне рачуноводствене контроле и рачуноводствене политике, ниво
професионалне оспособљености рачуновођа и друга питања у вези са организацијом
рачуноводства.
Велика правна лица у смислу члана _____ овог закона и сви емитенти хартија од
вредности, чије се хартије од вредности котирају на органиѕованом тржишту хартија од
вредности, примењују МРС/МСФ.
Мали ентитети (мала правна лица и предузетници) у смислу члана ___овог закона и
средња и микро правна лица, за припрему, презентацију и обелодањивање финансијских
извештаја примењују МСФИ за МСП. Мала и средња правна лица могу одлучити да примењују и
МСФИ уколико то реде својим рачуноводственим политикама.
Обвезници из члана 1. став 6. овог закона примењују Међународне рачуноводствене
стандарде за јавни сектор (МРС-ЈС).
Одлуке о доношењу националног рачуноводственог стандарда РС-21, националног
обфразовног стандарда РОС – 31,
национални Рачуноводствени стандард квалитета
рачуноводственог софтвера РСС – 33 и других рачуноиводствених стандарда које доноси
професионална организација у складу са стандардима Међународне федерације рачуновођа
објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 6. мења се и гласи:

Правна лица у смислу овог закона разврставају се на мала, средња и велика, у зависности
од просечног броја запослених, прихода остварених у обрачунском периоду и вредности имовине
на дан састављања финансијских извештаја.

У средња правна лица разврставају се она правна лица која на дан састављања
финансијских извештаја испуњавају најмање два од три следећа критеријума:

1. просечан број запослених између 50 и 250.
2. збир пословних, финансијских и осталих прихода између 8.000.000 и 35.000.000
евра, у динарској противувредниости по средњем курсу НБС на дан састављања
финансијског извештаја; и
3. просечна вредност имовине између 4.000.000 и 17.000.0000 евра у динарској
противувреднисти по средњем курсу НБС на дан састављања финансијског
извештаја.
Правна лица која имају износе ниже од претходних назначених код најмање, два од
наведена три критеријума разврставају се у мала правна лица, а правна лица која имају више
износе од најмање два од претходна три критеријума сматрају се великим правним
лицем.Правна лица која се не могу разврстати на наведени начин.
Великим правним лицима, у смислу овог закона, сматрају се и банке и друге финансијске
органоиѕације, берзе, брокерско дилерска друштва, осигуравајућа друштва, даваоци
финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови, друштва за управљање добровољним
пензијским фондовима и инвестиционим фондовима, без обзира на наведене критеријуме.
Третман малог правног лица у смислу овог закона, имају предузетници, без обзира на
наведене критеријуме.

Члан 11. после става 1. додају се два става:
Пословне књиге по систему двојног књиговодства воде сви обвезници овог закона.
Изузетно, предузетници који стекну услове за паушално опорезивање, немају обавезу
примене става 2. овог члана.

Члан 14. мења се и гласи:

Вођење пословних књига, припрему, састављање и презентацију финансијских извештаја
обвезника овог закона, обавља Професионални рачуновођа, који има важеће исправе о
професионалној оспособљености.
Исправе о професионалној оспособљености, у смислу овог закона су:

1. Сертификат о стеченом професионалном звању; и
2. Лиценца о професионалној оспособљености за услуге у јавној пракси.

Стицање професионалног звања, издавање и коришћење професионалних исправа
уређено је Међунардоним стандардом едукације ИЕС 1-8, националним рачуноводственим
образовним стандардом РОС – 31 и IFAC – овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође.
Професионална организација води „Именик професионалних рачуновођа“, у коју се
уписују и ажурирају подаци и на основу које се прати рад Професионалних рачуновођа, у њој се
воде евиденције о континуираној едукацији, изреченим професионалним мерама, и издатим
профеисоналним исправама – лиценцама о професионалној оспособљености.
НОВИ ЧЛАН:
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Лицима која су до дану ступања на снагу овог закона стекла стручна звања у складу са
Законом о рачуноводству („Сл. лист СРЈ“ број 18/93, 24/93, 24/94, 12/95, 28/96) Законом о
рачуноводству („Сл. лист СРЈ“ број 46/96, 74/99, 22/01, и 71/01) и Законом о рачуноводству и
ревизији („ Сл. лист СРЈ“ број 71/02 и „Сл. гласник РС“ број 55/04, признају се та звања као
професионална звања.
Члан 15. мења се и гласи:

Вођење пословних књига, припрему, састављање и презентацију финансијских извештаја
обвезник овог закона, а што утврђује интерним актом:

1. Професионалном рачуновођи који је у радном односу код обвезника чије се
пословне књиге воде а који испуњава услове из члана 14 . овог закона;
2. Привредном друштву или предузетнику, уговором сачињеном у писаној
форми , а који има регистровану претежну делатност за пружање
рачуноводствених услуга, и који је уписан у регистар привредних друштава и
предузетника који воде пословне књиге, а који води професионална
организација.
Привредно друштво и предузетник, регистрован за пружање рачуноводствених услуга, за
упис у регистар привредних друштава и предузетника који воде пословне књиге, а који води
професионална организација, мора да испуњава следеће услове:

1.

Да има запослено лице одговорно за вођење пословних књига и
састављање финансијских извештаја, а које испуњава услове из члана 14.
овог закона, или да предузетник који непосредно обавља делатност
пружања рачуноводстгвених услуга и испуњава услове из члана 14. овог
закона.
2. Да су оснивачи (ортаци, чланови, акционари), у привредном друштву за
пружање рачуноводствених услуга Професионалне рачуновође које

испуњавају услове из члана 14. овог закона, односно да је предузетник
Професионални рачуновођа који испуњава услове из члана 14. овог закона.
Захтев за упис у Регистар привредних друштава и предузетника који воде пословне књиге,
доставља се професионалној организацији, која води регистар, а уз захтев се достављају докази о
испуњености услова из члана 15. овог закона.
Решење о одбијању уписа у Регистар, односно брисању из регистра је коначно , а протвив
њега може да се покрене управни спор.
„Регистар привредних друштава и предузетника“ је књига коју води и ажурира
професионална организација, а у коју се уносе подаци који се односе на чланове - привредна
друштва и предузетнике регистроване за пружање рачуноводствених услуга у јавној пракси (
рачуноводства, пореског консалтинга, пројектовања рачуноводственог сеофтвера и консалтинга,
општег и финансијског менаџмента).

Члан 32. став 3. мења се и гласи:

Финансијски извештај потписује законски заступник обвезник овог закона односно
предузетник и Професионални рачуновођа одређен интерном регулативом за њихово
састављање, непосредно или дигиталним путем уколико се извештаји сачињавају у електронском
облику.

Члан 33. став 1. мења се и гласи:
Правна лица, односно предузетници дужни су да редовне годишње финансијске
извештаје за извештајну годину доставе Агенцији, ради јавног објављивања и статистичке потребе,
најкасније до 31. марта наредне године, осим ако посебним законом није друкчије уређено.
Правна лица, односно предузетници дужни су да до краја фебруара наредне године
доставе Агенцији податке о лицу одређеном за састављање финансијског извештаја.

Члан 33. став 3. мења се и гласи:

Правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (матична
правна лица), дужна су да консолидоване годишње финансијске извештаје за извештајну годину

доставе Агенцији, ради јавног објављивања, најкасније до 30. априла наредне године, осим ако
посебним законом није дугачије одређено.

Члан 33. став 6. мења се и гласи:
Финансијски извештаји из става 1-4 овог члана и изјава из става 5. овог члана, потписани
квалификованим електронским потписом законског заступника и лица одређеног за састављање
финансијских извештаја уносе се у посебан систем Агенције и достављају агенцији у
електронском облику.

Члан 35. се брише

Поглавље X - Национална комисија за рачуноводсство се брише као и Поглавље XI –
Надзор
Увести поглавље ЗАКОНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА КОНТРОЛА И НАДЗОР
Нови члан:
Конгтролу и надзор примене овог закона и подзаконски прописа којима се уређује
рачуноводство врши министарство надлежно за пословее финансија, орган пореске управе,
односно Агенција за привредне регистре у редовном поступку пријема и суштинске контроле
финансијских извештаја.
Начин и услове вршења контроле из става 1. овог члана прописује министар надлежан за
послове финансија.
Нови члан:

Контролу рада професионалних рачуновођа, и проивредних друштава и предузетника
регистрованих за пружање рачуноводствених услуга, према IFAC-овом Етичком кодеску за
професионалне рачуновође и другој професионалној регулативи, врши професионална
организација.
Контролу и надзор у складу са овим члановима, врше лица – Професионалне рачуновође,
које имају важеће професионалне исправе и која су запослена код професионалне организације.

Нови члан:

Ради праћења примене овог закона, министарство надлежно за послове финансија
формира независно надзорно тело – Национални савет за рачуноводство.
Савет се састоји од 13. чланова, које делегирају:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Министарство надлежно за послове финансија
1.члан
Агенција за привредне регистре
1. члан
Народна банка Србије
1. члан
Пореска управа
1. члан
Комисија за хартије од вредности
1. члан
Професионална организација члан ИФАК-а
2. члана
Унија послодаваца
1. члан
Асоцијација произвођача рачуноводствених софтвера
1. члан
Економси факултети
1. члан
Независни рачуноводствени експерт професионални рачуновођа
кога именује Савет
3. члана
Најмање две трећине чланова Савета морају бити Професионалне рачуновође.

Савет бира председника уз претходну сагласност министра надлежног за послове
финансија.
Мандат чланова Савета траје четири године.
Трошкове ангажовања чланова Савета сносе ентитети – предлагачи за своје
представнике.

Нови члан:
Права и обавезе Савета су да:








сарађује се надлежним министарствима и другим државним органима ради
доношења предлога што квалитетнијих законских и подзаконских аката из области
рачуноводства;
прати рад на доношењу и примени закона и подзаконских аката и предлаже
надлежним органима одговарајућа дрешења;
иницира измене и допуне прописа о рачуноводству и финансијском
извештавању;
сарађује са професионалним регулаторним телима и предлаже приоритетне
активности за доношење и примену законске и професионалне регулативе;
даје мишљење у вези правилника о контном оквиру и садржини рачуна, као и о
предлогу форме и садржине финансијских извештаја;




прати рачуноводствену и професионалну регулативу на глобалном нивоу и
предлаже потребну хармонизацију;
даје мишљења у вези са специфичним националним стандардима.
Надлежно министарство обезбеђује пословни простор за активности Савета, као и лица за
обављање административно техничких послова.

Како је постојећи Закон о рачуноводству тотално урушио финансијско извештавање, а
посебно истичем да је урушио положај ентитета за пружање рачуноводствених услуга,
предлажем да се уради сасвим нови Закон о рачуноводству, а којим би се:

1.

прописала имплементација глобалне и националне професиоанлне
рачуноводствене регулативе, као основе финансијског извештавања и то у
свим сегментима финансијског извештавања (приватног и јавног сектора).
2. регулисало питање одговорности, професионалне стручности и етичности
професионалних рачуновођа, у складу са законском и професионалном
регулативом, а у циљу предупређења финансијских скандала и корупције
ширих размера.
3.
регулисало статус, рад и одговорност привредних друшгтава и
предузетника регистрованих за пружање рачуноводствених услуга, којима
се поверавају послови вођења пословних књига и састављања финансијских
извештаја, на основама инструмената законске и професионалне
регулативе.
4.
подржале активности асоцијације професионалних рачуновођа
пуноправног члана Међународне федерације рачуновођа и асоцијације
европских рачуновођа, регистроване код АПР-а, за стицање
професионалних звања и специјализација у рачуноводству, развој и
промовисање професионалних и етичких стандарда, а која успешно
примењује:

међународне стандарде едукације при стицању и континуираном
одржавању професионалне стручности рачуновођа,

етички кодекс за професионалне рачуновође
Међународне
федерације рачуновођа којим се регулише рад и начин понашања
професионалних рачуновођа,

међународно прихваћена правила и процедуре превођења и
објављивања међународне професионалне регулативе
5.

уредило питање предаје и суштинске контроле финансијских извештаја на једном
месту уз примену савремених ИТ система.

Финансијско извештавање базирано на таквом Закону о рачуноводству било би добра
основа за усклађивање друштвеног, економског и правног система са Европском унијом и светом.

Такође створила би се основа да порески и судски систем у Србији буде много
ефективнији и ефикаснији.

