
 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 - Одређење проблема које Нацрт закона треба да реши 

 Предложено законско решење у великој мери ће допринети унапређењу квалитета 

финансијског извештавања у Републици Србији, које треба да буде постигнуто 

прилагођавањем рачуноводствених правила економској снази и величини правних лица. С 

тим у вези, предложени су критеријуми за разврставање правних лица који су у 

потпуности усклађени са Четвртом директивом ЕУ 

 Применом нових критеријума за разврставање правних лица, рачуноводствена 

правила која примењују правна лица приликом састављања финансијских извештаја 

обухватају: 

 1. Велика правна лица и јавна друштва (око 1.400) – и даље обавезно примењују 

пуне Међународне стандарде финансијског извештавања (МРС/МСФИ) 

 2. Мала и средња правна лица (око 11.000) – примењују скраћену, односно 

поједностављену верзију МСФИ – МСФИ за МСП;  

 3. Микро правна лица (око 109.000) – примењују правилник министра прилагођен 

пореским потребама (максимално упрошћена правила за вођење пословних књига). 

Измена критеријума значајно ће утицати на укупан број правних лица која се 

разврставају на велика, средња, мала и микро у складу са овим законом.  

С тим у вези, у следећој табели дати су подаци о укупном броју правних лица 

применом критеријума из актуелног Закона, односно критеријума прописаних Нацртом 

закона:      

Правна лица 

према величини 

Применом 

критеријумима из 

актуелног Закона о 

рачуноводству и 

ревизији 

 

 

Применом 

критеријумима из 

Нацрта закона  

Велика 1.163 552 

Средња 2.971 1.283 

Мала 116.285 9.649 

Микро / 108.935 

Укупно: 120.419 120.419 

 

 Увођење микро ентитета у Нацрт закона има за циљ додатно упрошћавање услова 

за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја за ову категорију 

правних лица (око 109.000), уз ниске трошкове пословања у вези са финансијским 

извештавањем. С тим у вези, Нацртом закона прописани су одговарајући критеријуми за 

њихово разврставање (потпуно усклађени са захтевима Четврте директиве ЕУ), и у 

великој мери поједностављена нормативна основа за извештавање ове категорије правних 

лица. Микро правна лица састављају само два извештаја: Биланс стања и Биланс успеха, а 

мала правна лица уз то и Напомене уз финансијске извештаје.     

У односу на актуелно законско решење којим су само прописане санкције за 

непоштовање закона у вези са вршењем послова у области корпоративног рачуноводства, 



новим законом именује се Пореска управа као орган који ће вршити проверу исправности 

евидентирања пословних промена у пословним књигама сходно пореским прописима.  

 

- Циљеви који се постижу његовим доношењем 

Крајњи циљ предложених реформи треба да буде подизање нивоа квалитета 

финансијског извештавања и ревизије у Републици Србији и усклађивање са најбољом 

међународном праксом у овој области.    

 

- Које су друге могућности за решавање проблема? 

С обзиром да уређивање материје корпоративног рачуноводства подразумева 

прописивање јасних и транспарентних правила и процедура које морају бити усаглашене 

са захтевима релевантних директива ЕУ, као и прописивање права и обавеза правних лица 

у вези са корпоративним рачуноводством, законско уређивање ове материје предстаља 

једини могући избор.   

 

- Зашто је доношење акта најбоље за решавање проблема? 

Предложене одредбе се односе на материју која се најефикасније и 

најтранспарентније регулише законом, тако да је процењено да се на овај начин јасно и 

недвосмислено ствара одговарајући правни оквир за уређивање ове области, а стварају се 

услови и за неопходно усклађивање са одговарајућом међународном регулативом.  

 

- На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону? 

Изменом критеријума за разврставање правних лица, одређени број правних лица 

прећи ће из категорије великих у средња, из категорије средњих у мала, а из категорије 

малих у микро, чиме ће се на адекватнији начин обезбедити њихово извештавање, и у 

оређеној мери снизити њихови трошкови пословања у вези са финансијским 

извештавањем.    

Променом критеријума за утврђивање обвезника ревизије, мањи број правних лица 

(око 4.700) биће у обавези да врши законску ревизију својих финансијских извештаја у 

односу на досадашњи број (око 5.600), што ће утицати на смањење њихових трошкова.  

Нацртом закона предвиђено је и додатно упрошћавање услова за вођење пословних 

књига и састављање финансијских извештаја за категорију правних лица чије се 

пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или 

у целини по основу учлањења (политичке организације, синдикалне организације са 

својством правног лица, задужбине и фондације, удружења, коморе и др. организације 

организоване по основу учлањења). 

Предложено законско решење треба да допринесе побољшању квалитета 

финансијског извештавања и обављања ревизије у Републици Србији, што ће позитивно 

утицати на све привредне субјекте, али и на државне органе и институције, као и на стране 

и домаће инвеститоре.   

 

- Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди 

посебно малим и средњим предузећима  

Примена овог закона у највећој мери неће директно изазвати додатне трошкове 

привредним субјектима и грађанима.   



Напротив, примена МСФИ за МСП, због поједностављене примене у односу на 

пуне МРС/МСФИ на којима се заснивао и на које је упућивао правилник министра 

финансија, може у извесној мери да утиче и на смањење трошкова пословање привредних 

субјеката (у делу обављања рачуноводствених послова) који их примењују.  

 Међутим, до мањег повећања трошкова пословања правних лица услед примене 

овог закона може доћи због обавезе достављања финансијских извештаја Агенцији за 

привредне регистре електронским путем применом квалификованог електронског 

потписа, с обзиром да поједина овлашћена сертификациона тела издају сертификат за 

коришћење ове врсте потписа уз накнаду.   

 Министарство унутрашњих послова ове сертификате издаје без накнаде 

(квалификовани електронски потпис може бити смештен само на личној карти коју 

Министарство унутрашњих послова издаје са чипом).   

 Предлагач указује да Национална комисија за рачуноводство, која је образована 

Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – 

др. закон) из 2006. године, наставља са радом у складу са одредбама овог закона, са 

задатком да: 

- прати процес примене директива Европске уније из области рачуноводства и 

предлаже одговарајућа решења за национално законодавство; 

- прати процес примене МСФИ и МСФИ за МСП и предлаже Министарству 

финансија и привреде решења за евентуалне проблеме који могу да настану у поступку 

примене тих стандарда. 

 Имајући у виду да је рачуноводство област која захтева специфична знања, састав 

Националне комисије за рачуноводство укључује представнике: Министарства финансија 

и привреде, Пореске управе, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности и 

професора Београдског универзитета на предмету рачуноводство и финансијско 

извештавање, који поседују адекватна знања и дугогодишње искуство у раду у области 

финансија, рачуноводства и ревизије.  

Уобичајена пракса у раду Националне комисије за рачуноводство укључује и 

учешће раличитих представника рачуноводствене и ревизорске професије у Србији, 

предузећа за ревизију, као и других државних органа, у зависности од питања која су 

предмет разматрања на седницама Националне комисије.   

Наставак рада Националне комисије за рачуноводство неће изазвати додатне 

трошкове, с обзиром да се ради о телу које је образовано Законом о рачуноводству и 

ревизији из 2006. године, тј. буџетом Републике Србије раније су планирана средства 

непходна за рад чланова Националне комисије за рачуноводство.  

  Позитивни ефекти које предложено законско решење треба да пружи, у потпуности 

оправдавају трошкове његовог спровођења, с обзиром да крајњи циљ треба да буде 

унапређење квалитета финансијског извештавања у Републици Србији, што ће позитивно 

утицати на све привредне субјекте, али и на државне органе и институције, као и на стране 

и домаће инвеститоре.  

 

- Да ли доношење закона стимулише појаву нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишну конкуренцију? 

Предложено законско решење директно не утиче на појаву нових привредних 

субјеката и тржишну конкуренцију, али ће стварање амбијента за квалитетније 



финансијско извештавање позитивно утицати на потенцијалне инвеститоре да одрже 

садашња и врше нова улагања у привреду Републике Србије.   

 

- Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

Нацрту закона? 

У поступку израде Нацрта закона спроведене су бројне консултације као и детаљна 

јавна расправа са свим релевантним субјектима из области коју овај закон уређује.  

Министарство финансија и привреде је у циљу израде овог закона, у октобру 2012. 

године, формирало посебну Радну групу. Радна група у којој су учествовали представници 

државних органа (Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Народна банка 

Србије, Комисија за хартије од вредности, Агенција за привредне регистре и Агенција за 

приватизацију), представник универзитета, као и чланови Коморе овлашћених ревизора, 

одржала је бројне састанке на којима су разматрана питања која су предмет уређивања 

овог закона.    

Текст Нацрта закона упућен је на јавну расправу крајем фебруара 2013. године и 

био је јавно доступан на сајту министарства надлежног за послове финансија и привреде. 

У оквиру јавне расправе, сви релевантни субјекти: надлежна министарства, Комисија за 

хартије од вредности, Народна банка Србије, Комора овлашћених ревизора, Агенција за 

привредне регистре, професионалне организације и удружења у области рачуноводства, 

предузећа за ревизију, консултантске куће и др. заинтересована лица имала прилику да 

изнесу своје ставове и сугестије.  

У организацији Привредне коморе Београда, 12. марта 2013. године одржана је 

јавна расправа на којој су представницима привреде, струковних удружења у области 

рачуноводства и ревизије и другим учесницима од стране Министарства финансија и 

привреде у виду презентације представљена нова решења у Нацрту закона о 

рачуноводству, након чега су учесници активно дискутовали.   

У циљу побољшања предложеног текста Нацрта закона, узете су у разматрање све 

достављене примедбе и сугестије учесника јавне расправе.   

 Прихваћене су примедбе и сугестије учесника јавне расправе које се односе на: 

прецизирање појмова који се користе у овом закону (друга правна лица, редован годишњи 

финансијски извештај и др.), прецизирање да привредно друштво, односно предузетник 

који се бави пружањем рачуноводствених услуга (агенције и др.) мора имати регистровану 

претежну делатност за пружање ових услуга.  

Нису прихваћене примедбе појединих удружења рачуновођа, предузећа за 

ревизију, као и представника привредних друштава, које се односе на увођење 

сертификата лицима која воде пословне књиге, с обзиром да ови захтеви нису предвиђени 

Директивама ЕУ (захтева се само лиценцирање ревизора), као и због повећаних трошкова 

које би правна лица могла да имају по том основу.  

Предлагач сматра да Нацртом закона није ускраћено право рачуновођама да буду 

чланови професионалних удружења, да поседују одговарајуће лиценце које издају 

професионална удружења, похађају обуку и др. Идеја предлагача је да пружање 

рачуноводствених услуга остане „либерализовано“, односно да правно лице и предузетник 

могу општим актом прописати да лице које води пословне књиге мора/или не мора 

поседовати лиценцу коју издаје нека професионална организација. Одговорност за 

финансијске извештаје (а самим тим и на избору лица којем директор/управа поверава 

вођење својих пословних књига) је свакако на законском заступнику и управи правног 



лица, у складу са захтевима Четврте директиве ЕУ, која не прописује обавезу 

лиценцирања за рачуновође, већ искључиво за ревизоре. 

У начелу нису прихваћене примедбе које су предмет уређивања посебних закона 

(начин архивирања пословних књига, увођење посебног стандарда за електронска 

документа – XBRL) и облигационих односа (обавезе и одговорности дужника у случају 

када не одговоре повериоцу на достављени захтев за усаглашавање потраживања и 

обавеза). 

 

     - Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили разлози 

доношења акта?  

С обзиром да је примена закона условљена доношењем одговарајућих општих  

аката министарства надлежног за послове финансија и других органа и институција 

надлежних за спровођење овог закона, претпоставка за његову примену јесте доношење 

тих аката у разумном року.  

Законом је предвиђено доношење девет подзаконских аката, која су у надлежности 

министарства надлежног за послове финансија. С тим у вези, указујемо да постоји 

могућност да буде донет и мањи број подзаконских аката, с обзиром да поједина питања 

подзаконског уређивања могу бити обухваћена једним општим актом. 

 

V. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 Примена овог закона не захтева издвајање додатних средстава из буџета Републике 

Србије.  

 

 

 

 


