
 

5. 
ПРЕПОРУКА Прописати да новооснована правна лица не подлежу обавези ревизије финансијских 

извештаја за годину у којој су основана, осим ако посебним прописом није друкчије 

уређено 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/06) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији 

(„Службени гласник РС“, број 46/06), којим ће се допунити члан 37. тако што ће се прописати 

да новооснована велика и средња правна лица не подлежу обавези ревизије финансијских 

извештаја за годину у којој су основана. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ 

 

Члан 1. 

У Закону о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/06) у члану 37. 

после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  

 

„Изузетно од претходног става овог члана, новооснована правна лица нису обвезници 

ревизије у години у којој су основана, осим ако посебним прописом није друкчије уређено.“ 

 

Досадашњи ст. 2 - 6. постају ст. 3 - 7. 

 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 

Предлагач препоруке  1) Анонимни предлагач 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Закон прописује обавезу достављања ревизије финансијских извештаја и за велика и средња правна лица која су 

тек oтпочела своје пословање, чиме се иста непотребно оптерећују. Подаци показују да је прва година пословања 

најтежа за привредна друштва и да се управо у првој години гаси највећи број привредних субјеката. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ  

Предложеном препоруком подстакао би се развој новооснованих великих и средњих правних лица за које се 

поуздано може утврдити величина тек након прве пословне године. Усвајањем ове препоруке оствариће се уштеда 

трошкова пословања за новооснована средња и велика правна лица на годишњем нивоу у износу од 31,5 милиона 

динара, односно око 333.000 €. 

КАЛКУЛАЦИЈА УШТЕДЕ 

ДОСТАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА НОВООСНОВАНА ВЕЛИКА И СРЕДЊА 

ПРАВНА ЛИЦА 

 Средња правна лица Велика правна лица 

тарифа у дин. 252,1252,252,18 252,18252,18 

време потребно да за поступање по обавези 2h 30мин 2h 30мин 

трошак појединачне процедуре (у дин) 630,45 630,45 

додатни трошкови ( у дин.) 282.000,00 940.000,00 

укупан трошак појединачне процедуре  (у дин.) 282.630,45 940.630,45 

учесталост (у току године) 58 16 

укупан трошак привреде  на годишњем нивоу (у дин.) 16.392.566 15.050.087 

Укупно:  31.442.653 

 
Израчунавање трошкова – појашњење табеле по ставкама: 

- Тарифа је цена сата радника који обавља административну процедуру,  израчуната је као просек просечне зараде за 

месец јун, јул и август на основу података Републичког завода за статистику  

- Време потребно за испуњавање административне обавезе је процењено на основу обављених интервјуа и њихове 

касније стандардизације. 

- Трошак појединачне процедуре представља збир тарифе и времена потребног да се обави процедура 

- Додатни трошак је цена ревизије годишњег финансијског извештаја 

- Укупан трошак процедуре представља збир трошка појединачне процедуре и додатних трошкова 

- Учесталост представља укупан број основаних великих и средњих правних лица у 2008. години. према званичним 

статистичким подацима АПР. 

- Укупан трошак представља збир укупних трошкова помножен са бројем новооснованих великих и средњих правних 

лица у 2008. години. 

 



  

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ КОЈА СЕ ДОПУЊУЈЕ 

 

„Члан 37. 

Ревизија годишњих финансијских извештаја обавезна је за велика и средња правна лица, матична правна лица 

која, у складу са овим законом, састављају консолидоване финансијске извештаје, за правна лица која емитују хартије од 

вредности и друге финансијске инструменте којима се тргује на организованом тржишту, као и за све издаваоце хартија 

од вредности. 

ИЗУЗТЕНО ОД ПРЕТХОДНОГ СТАВА ОВОГ ЧЛАНА, НОВООСНОВАНА ПРАВНА ЛИЦА НИСУ 

ОБВЕЗНИЦИ РЕВИЗИЈЕ У ГОДИНИ У КОЈОЈ СУ ОСНОВАНА, ОСИМ АКО ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ НИЈЕ 

ДРУКЧИЈЕ УРЕЂЕНО. 

Мала правна лица и предузетници могу да одлуче да врше ревизију финансијских извештаја, у складу са овим 

законом. 

Порески орган може да врши контролу финансијских извештаја малих правних лица и предузетника. 

Начин вршења контроле из става 3. овог члана прописује министар финансија. 

Емитенти хартија од вредности и других финансијских инструмената који емитовање врше путем јавне понуде 

дужни су да прибаве извештај о извршеној ревизији за годину која претходи години у којој врше издавање хартија од 

вредности, односно других финансијских инструмената. 

Посебне уговорене ревизије финансијских извештаја правних лица и предузетника не сматрају се ревизијом 

годишњих финансијских извештаја у смислу овог закона.“ 

 

 
 

 


