
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. став 1. 

тач. 6), 11) и 17) Устава Републике Србије, према којима Република, поред осталог, 

уређује и обезбеђује правни положај привредних субјеката, контролу законитости 

располагања средствима правних лица и друге економске односе од општег интереса за 

Републику.  

 

II.        РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Актуелни Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 

111/09 и 99/11 – др. закон) из 2006. године, који уређује материју корпоративног 

рачуноводство био је у мањој мери усклађен са Четвртом (78/660/ЕЕС) и Седмом 

(83/349/ЕЕС) директивом Европске уније (у даљем тексту: ЕУ), што је указало на потребу 

даље хармонизације домаћег законодавства у овој области са правним тековинама ЕУ. 

Четврта директива ЕУ (78/660/ЕЕС) и Седма директива ЕУ (83/349/ЕЕС), 

представљају основу финансијског извештавања појединачних и консолидованих 

финансијских извештаја привредних друштава у оквиру ЕУ. Директиве ЕУ прописују 

правила и принципе у вези израде, презентације и обелодањивања годишњих и 

консолидованих финансијских извештаја од стране ових друштава и обавезу законске 

ревизије.   

Актуелни Закон о рачуноводству и ревизији биће раздвојен на два посебна закона 

тако да материја корпоративног рачуноводства буде нормативно регулисана посебним 

Законом о рачуноводству, чиме ће такође бити испуњен захтев Осме директиве ЕУ 

2006/46/EC за посебном и детаљном регулацијом области законске ревизије кроз нови 

Закон о ревизији који се истовремено са овим законом налази у процедури доношења. 

 

Разлози за доношење новог Закона о рачуноводству су следећи:  

1) Унапређење квалитета финансијског извештавања - биће постигнуто 

прилагођавањем рачуноводствених правила економској снази и величини правних лица. 

 Применом нових критеријума за разврставање правних лица, рачуноводствена 

правила која примењују правна лица приликом састављања финансијских извештаја биће 

утврђена на следећи начин: 

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

пуне Међународне стандарде финансијског извештавања (МРС/МСФИ, који су у примени 

у Србији од 2003. године);  

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

поједностављену верзију МСФИ – Међународни стандард финансијског извештавања 

за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП ). Нацртом закона први пут се уводи 

МСФИ за МСП, који ће бити у примени за мала и средња правна лица почев од 

финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.  

Најважнија предност примене МСФИ за МСП, јесте чињеница да се ради о 

стандардима који су препознатљиви на широком простору, а засновани су на истом 



оквиру на коме су засновани пуни МРС/МСФИ, који су до сада коришћени у Републици 

Србији од стране средњих правних лица, што ће у многоме олакшати финансијско 

извештавање и едукацију лица потребну за њихову примену. Остале предности обухватају 

следеће:  

- примена МСФИ за МСП представља значајну подршку изради консолидованих 

финансијских извештаја и олакшава приступ иностраним изворима капитала; 

- примена препознатљивих правила извештавања, која може да допринесе 

привлачењу страних инвестиција у мала и средња предузећа;  

- добијене информације су хармонизоване, па је олакшан процес доношења одлука 

о улагањима, и може довести до смањења трошкова капитала;    

 в) Микро правна лица (око 109.000) – примењују правилник министра 

прилагођен пореским потребама (максимално упрошћена правила за вођење пословних 

књига);  

2) прописивање нових критеријума и нових граничних вредности за 

одређивање величине правних лица (у потпуности усклађени са захтевима Четврте 

директиве ЕУ). У следећој табели дати су критеријуми за разврставање предложени 

Нацртом закона:  

 
КРИТЕРИЈУМИ 

 

МИКРО МАЛА СРЕДЊА ВЕЛИКА 

Просечан број 

запослених 

 

до 10 

 

10 до 50 

 

50 до 250 

 

преко 250 

 

Пословни приход 

 

 

до 700.000 ЕУР 

 

700.000 до 

8.800.000 ЕУР 

 

8.800.000 до 

35.000.000 ЕУР 

 

преко 35.000.000 

ЕУР 

 

Просечна вредност 

пословне имовине 

 

 

до 350.000 ЕУР 

 

350.000 до 

4.400.000 ЕУР 

 

4.400.000 до 

17.500.000 ЕУР 

 

преко 17.500.000 

ЕУР 

 

  3) дефинисање посебне категорије правних лица у закону – микро правна 

лица. Увођење ове категорије правних лица неопходно је с обзиром да се у земљама ЕУ 

велика пажња посвећује микро ентитетима. У прилог томе говори и последња измена 

Четврте директиве ЕУ из марта 2012. године, којом су прописани критеријуми за 

разврставање микро ентитета, са циљем да се њихово финансијско извештавање сведе на 

минимум, тј. да та група буде практично изузета од обавезе састављања финансијских 

извештаја (већ искључиво за пореске сврхе). С тим у вези, у новом Закону прописани су 

одговарајући критеријуми за њихово разврставање (у потпуности усклађени са 

критеријумима из Четврте директиве ЕУ) и у великој мери поједностављена правила за 

вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја (састављају само 

Биланс стања и Биланс успеха).  

    У следећој табели дати су подаци о укупном броју правних лица разврстаних на 

микро, мала, средња и велика правна лица применом критеријума прописаних Нацртом 

закона, и упоредни преглед правних лица разврстаних у складу са актуелним Законом о 

рачуноводству и ревизији:       



Правна лица 

према величини 

Актуелни Закон о 

рачуноводству и 

ревизији 

 

 

 
НАЦРТ ЗАКОНА  

Велика 1.163 552 

Средња 2.971 1.283 

Мала 116.285 9.649 

Микро / 108.935 

Укупно: 120.419 120.419 

 

4) уводи се колективна одговорност органа управљања и надзорног органа у 

правном лицу за финансијске извештаје, чиме је извршено усклађивање са Четвртом 

директивом ЕУ;  

 5) либерализација пружања рачуноводствених услуга - не постоји законска 

обавеза обуке, едукације и лиценцирања рачуновођа. У питању је добровољност и 

припадност професионалном удружењу. Одговорност за финансијске извештаје (а самим 

тим и на избору лица којем директор/управа поверава вођење својих пословних књига) је 

на законском заступнику и управи правног лица, у складу са захтевима директива ЕУ, које 

не прописују обавезу лиценцирања за рачуновође, већ искључиво за ревизоре;  

6) извршено је прецизирање у смислу да рачуноводствене исправе могу бити 

потписане сертификованим електронским потписом или другом идентификационом 

ознаком, чиме је дата могућност издавања и књижења електронских фактура у 

Републици Србији (укључујући рачуне Pay Pal-a), а уређен је и начин чувања 

рачуноводствених исправа у електронском облику;  

7) достављање финансијских извештаја АПР-у електронским путем и 

афирмација коришћења електронског начина достављања финансијских извештаја. 

У циљу афирмације коришћења електронског начина предаје финансијских извештаја, 

чиме се олакшава комуникација са АПР-ом и спречава могућност грешака у финансијском 

извештају, предвиђено је да правна лица која своје финансијске извештаје састављају на 

дан 31. децембра 2014. године, достављају Агенцији за привредне регистре електронским 

путем, уз услов да исти буду потписани квалификованим електронским потписом 

законског заступника. Изузетак је предвиђен искључиво за категорију микро правних 

лица, која могу достављати финансијске извештаје који се састављају на дан 31. децембра 

2014. године АПР-у у папиру, након чега ће и она бити у обавези да достављају 

финансијске извештаје електронским путем;  

8) изостављање категорије других правних лица из обавезне примене 

МРС/МСФИ. Другим правним лицима у смислу овог закона сматрају се правна лица чије 

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

или у целини по основу учлањења, и која се не оснивају ради стицања добити (политичке 

организације, синдикалне организације са својством правног лица, задужбине, фондације, 

удружења, коморе, и др. организације организоване по основу учлањења).  

 За ову категорију правних лица министар надлежан за послове финансија донеће 

пропис којим се уређују одређена питања састављања финансијских извештаја.  



 Овакво решење је у складу са Четвртом директивом ЕУ која се односи на 

финансијске извештаје привредних друштава, односно на делокруг примене МСФИ, у 

који су првенствено укључени годишњи и консолидовани финансијски извештаји 

привредних друштава. Такође се имало у виду и слично решење у земљама у окружењу 

(Хрватска);   

9)  извршена су усклађивања код садржине и форме финансијских извештаја 

услед измене МРС/МСФИ код правних лица која примењују МРС/МСФИ;   
10) сагласно захтевима Четврте директиве ЕУ, уводи се обавеза састављања 

годишњег извештаја о пословању за јавна друштава, односно друштва која се 

припремају да постану јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала; 

11) скраћени су рокови за достављање усвојених ревидираних финансијских 

извештаја за објављивање на сајту АПР-а. Намера је да се АПР-у достављају 

финансијски извештаји који су усвојени и ревидирани најкасније до 30. јуна, а смањи 

могућност замене финансијских извештаја услед накнадних корекција, јер су се раније до 

краја фебруара предавали неревидирани финансијски извештаји, а ревидирани и 

кориговани финансијски извештаји до 30. септембра. Такође, Биланс стања, Биланс 

успеха и Статистички извештај и даље се достављају АПР-у до краја фебруара, због 

потребе обезбеђења макроекономских података у првом кварталу текуће године;  

12) у односу на актуелно законско решење које питање контроле примене закона 

у делу који се тиче корпоративног рачуноводства није прецизно уредило, новим решењем 

овај недостатак делимично је отклоњен тако што је за надзорни орган именована Пореска 

управа, која ће контролу у смислу провере исправности  евидентирања пословних промена 

у пословним књигама обављати у складу са пореским прописима, док ће АПР контролу 

вршити у делу који се односи на достављање финансијских извештаја (као и до сада).    

Нова законска решења треба да омогуће перманентно унапређење система 

корпоративног финансијског извештавања у Србији, што ће имати позитиван утицај на све 

привредне субјекте, државне органе и институције, као и на стране и домаће инвеститоре.

 Нови Закон треба да допринесе бољој процени будућих перформанси предузећа, 

омогућавајући инвеститорима да доносе добре инвестиционе одлуке, као и да смањи  

ризик од финансијских криза и њиховог негативног утицаја на економију.        

  

III. САДРЖИНА ЗАКОНА - ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ 

ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Материја Нацрта закона подељена је у тринаест поглавља.  

Поглавље I. Основне одредбе, садржи одредбе којима се утврђује предмет 

уређивања овог закона, као и одредбе којима се дефинишу основни појмови.  

Чланом 1. утврђује се предмет уређивања овог закона.  

Члан 2. садржи дефиниције основних појмова који се користе у Закону, укључујући 

појмове као што су: правна лица, друга правна лица, предузетници, Међународни 

стандарди финансијског извештавања (МСФИ), Међународни стандард финансијског 

извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), редован годишњи 

финансијски извештај, консолидовани годишњи финансијски извештај и др. 

Сагласно члану 3. одредбе овог закона примењују се на:  

- привредна друштва, банке и друге финансијске институције, друштва за 

осигурање, даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове, друштва за 



управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционе фондове, друштва за 

управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско - дилерска друштва, задруге, 

установе које обављају делатност ради стицања добити, правна лица која у складу са 

посебним прописима примењују одредбе овог закона;  

- друга правна 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, фондације и 

задужбине, удружења, коморе и др. организације организоване по основу учлањења); 

- физичка лица која самостално обављају привредну делатност ради стицања 

добити, а која пословне књиге воде по систему двојног књиговодства (предузетници), ако 

посебним прописима није друкчије уређено;  

- правна лица и друге облике организовања које је правно лице основало у 

иностранству, ако за њих прописима тих држава није утврђена обавеза вођења пословних 

књига и састављања финансијских извештаја; и 

- огранке и друге организационе делове страних правних лица са седиштем у 

иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији, ако посебним 

прописима није друкчије уређено.  

У односу на постојеће законско решење, прецизиран је појам других правних лица 

која су дужна да примењују одредбе овог Закона.  

Одредбе овог закона не односе се на на буџете и кориснике буџетских средстава, 

цркве и верске заједнице (осим ако обављају привредну или другу делатност у складу са 

прописима којима је уређено обављање тих делатности), стамбене зграде, као и на 

организације обавезног социјалног осигурања, ако посебним прописима није друкчије 

уређено. 

Одредбама члана 4. прописана је обавеза правним лицима и предузетницима да 

вођење пословних књига, признавање и вредновање имовине и обавеза, прихода и 

расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја 

врше у складу са законском и интерном регулативом.   

 Члан 5. Закона дефинише критеријуме за разврставање правних лица према 

њиховој величини на: микро, мала, средња и велика. Ова измена представља једну од 

најзначајних новина у односу на постојеће законско решење. Применом нових 

критеријума за разврставање, који су у потпуности усклађени са висином критеријума из 

Четврте директиве ЕУ, биће унапређен квалитет финансијског извештавања  

Сагласно Нацрту закона, у средње правно лице разврстава се оно правно лице које 

на дан састављања финансијских извештаја испуњава најмање два од следећа три 

критеријума:      

1) да је просечан број запослених у години за коју се подноси годишњи извештај од 

50 до 250;  

2) да је пословни приход од 8.800.000 ЕУР до 35.000.000 ЕУР; 

3) да је вредност пословне имовине од 4.400.000 ЕУР до 17.500.000 ЕУР. 

Правна лица која имају ниже од најнижих износа у показатељима код најмање два 

од наведених критеријума, разврставају се у мала правна лица, а правна лица која имају 

веће износе од највећих у показатељима код најмање два од наведених критеријума, 

разврставају се у велика.  



     Такође, Савет ЕУ је 14. марта 2012. године усвојио Директиву 2012/6/ЕУ, којом су 

извршене измене и допуне Четврте директиве ЕУ. Најзначајнија измена односи се на 

увођење посебне категорије правних лица – микро ентитети.  

 Имајући у виду наведено, увођењем микро правних лица и прописивањем нових 

критеријума за њихово разврставање, велики број правних лица у Србији биће ослобођен 

примене међународних рачуноводствених стандарда, што ће умањити трошкове њиховог 

пословања и омогућити једноставнију нормативну основу за вођење пословних књига ове 

категорије правних лица.    

 Нацртом закона прописани су критеријуми за њихово разврставање, који су у 

потпуности усклађени са критеријумима из Четврте директиве ЕУ. У ову категорију 

спадају она правна лица која не прелазе два од следећих критеријума:          

1)  просечан број запослених 10;   

2)  пословни приход 700.000 ЕУР;  

3) вредност пословне имовине 350.000 ЕУР. 

 Четврта директива ЕУ такође прописује и обавезу законске ревизије. Сви годишњи 

финансијски извештаји привредних друштава (изузев оних које састављају мали, односно 

микро ентитети), морају бити предмет ревизије коју обављају законски ревизори. Они су у 

обавези да изразе мишљење у вези са годишњим финансијским извештајем и извештајем о 

пословању. Изузеци који су предвиђени за обављање законске ревизије односе се 

искључиво на мале и микро ентитете, осим у случају да се ради о ентитетима чијим се 

хартијама од вредности тргује на берзи.    

Поглавље II. Организација рачуноводства и рачуноводствене исправе садржи 

одредбе којима се утврђују правила организације правних лица за обављање 

рачуноводствених послова, а уређују се и питања која се тичу рачуноводствених исправа, 

као и рокова достављања и књижења рачуноводствених исправа.   

Чланом 6. прописано је да правна лица, односно предузетници општим 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 рачуноводствене контролне поступке, утврђују 

рачуноводствене политике, одређују лица која су одговорна за законитост и исправност 

настанка пословне промене и састављање и контролу рачуноводствених исправа о 

пословној промени, уређују кретање рачуноводствених исправа и утврђују рокове за 

њихово достављање и унос у пословне књиге.   

Одредбама члана 7. прописано је да се књижење пословних промена на имовини, 

обавезама и капиталу, приходима и расходима врши на основу веродостојних 

рачуноводствених исправа (потпуна, истинита, рачунски тачна рачуноводствена исправа, 

која приказује пословну промену). 

Рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о 

насталој пословној промени која обухвата све податке потребне за књижење у пословним 

књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста 

и садржај пословне промене.   

Рачуноводственом исправом сматра се и исправа испостављена, односно примљена 

телекомуникационим путем, као и исправа испостављена, односно примљена путем 

сервиса за електронску размену података (Electronic data Interchange – EDI).   

Одредбама чл. 8. и 9. уређује се материја којом се утврђују правила за састављање 

и контролу рачуноводствених исправа, као и рокови за њихово достављање на књижење. 



 Нацртом закона прецизирано је да рачуноводствена исправа састављена као 

електронски запис, треба да садржи потпис или другу идентификациону ознаку 

одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање рачуноводствене исправе, 
односно електронски потпис у складу са законом. Тиме се омогућава издавање и књижење 

електронских фактура у Републици Србији (укључујући рачуне Pay Pal-a).  

Поглавље III. Пословне књиге и контни оквир садржи одредбе којима се уређује 

појам и садржина пословних књига, начин вођења и поверавање вођења пословних књига 

и састављања финансијских извештаја, као и примена контног оквира. 

Одредбама чл. 10. и 11. уређују се врсте пословних књига које су правна лица и 

предузетници дужни да воде у складу са овим законом.   

Новооснована правна лица и предузетници отварају пословне књиге на основу 

биланса оснивања који се саставља на основу пописа имовине и обавеза, са стањем на дан 

уписа у регистар код Агенције, односно код другог надлежног органа.  

Сагласно члану 12. правна лица и предузетници пословне промене књиже на 

рачунима прописаним контним оквиром.  

Надлежност за прописивање контних оквира подељена је између министарства 

надлежног за послове финансија, Народне банке Србије и Комисије за хартије од 

вредности. 

Имајући у виду да одговорност за финансијске извештаје сноси законски 

заступник, односно управа правног лица, одредбама члана 13. дато је овлашћење правном 

лицу, односно предузетнику да својим општим актом пропише потребан степен стручне 

спреме, радно искуство и остале услове за лица која воде пословне књиге и састављају 

финансијске извештаје.  

Сагласно члану 14. дата је могућност правним лицима, односно предузетницима 

(осим банака и других финансијских институција) да вођење пословних књига и 

састављање финансијских извештаја повере и другом привредном друштву или 

предузетнику који има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених 

услуга. 

Поглавље IV. Попис имовине и обавеза (чл. 15 - 17.), садржи одредбе којима се 

прописује обавеза правним лицима да врше попис имовине и обавеза на начин и у 

роковима утврђеним овим законом и правилником донетим од стране министра надлежног 

за послове финансија.  

Поглављем V. Правила вредновања (чл. 18 - 21.) уређују се питања везана за 

примену рачуноводствених начела, стандарда финансијског извештавања за састављање, 

презентацију и обелодањивање финансијских извештаја, примену Међународних 

стандарда финансијског извештавања (МРС/МСФИ), као и примену МСФИ за МСП. 

Нацртом закона прописано је да пуне МСФИ обавезно примењују: 

- велика правна лица; 

- правно лице које има обавезу састављања консолидованих финансијских 

извештаја (матично правно лице); и  

- јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са 

законом којим се уређује тржиште капитала, независно од величине. 

Мала и средња правна лица сагласно овом закону примењују Међународни 

стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП).  

Увођење МСФИ за МСП има за циљ успостављање посебног оквира финансијског 

извештавања, који је прилагођен могућностима и потребама финансијског извештавања 



ентитета који немају значајну јавну одговорност, а објављују финансијске извештаје 

опште намене за екстерне кориснике.  

 МСФИ за МСП примењиваће се на финансијске извештаје који се састављају на 

дан 31. децембра 2014. године.  

 За микро правна лица биће прописан посебан правилник министра, који ће бити 

базиран на општим рачуноводственим начелима прописаним овим законом и максимално 

поједностављена правила за вођење пословних књига и састављање финансијских 

извештаја (састављају само Биланс стања и Биланс успеха).  

Поглавље VI. Закључивање пословних књига и чување рачуноводствених 

исправа, пословних књига и финансијских извештаја (чл. 22. и 23.) садржи одредбе 

којима се уређују питања закључивања пословних књига, као и начин и рокови чувања 

рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја.    

Начин чувања и архивирања докумената у папиру до сада је био уређен Законом о 

архивској грађи. С тим у вези, напомињемо да ће у циљу потпуне реализације и 

афирмације електронског документа бити донет посебан закон о електронском 

архивирању.  

Новину у Нацрту закона у односу на актуелно законско решење представља 

могућност чувања рачуноводствених исправа у електронском облику на електронским 

медијима.  

Поглављем VII. Финансијски извештаји и годишњи извештај о пословању 

уређује се материја у вези са начином састављања и врстама финансијских извештаја 

(годишњи и консолидовани финансијски извештаји), надлежностима за прописивање 

финансијских извештаја, обавези њихове ревизије, као и питања у вези са обавезом 

састављања годишњег извештаја о пословању правног лица.     

Сагласно члану 24. правна лица, односно предузетници дужни су да састављају 

годишње финансијске извештаје за пословну годину која је једнака календарској у складу 

са овим законом и на основу њега донетим подзаконским прописима. Пословна година 

може да се разликује од календарске године, ако зависно правно лице са седиштем у 

Србији чије матично правно лице у иностранству има пословну годину различиту од 

календарске претходно добије сагласност министра надлежног за послове финансија, 

односно другог надлежног органа (Народне банке Србије или Комисије за хартије од 

вредности).  

Годишњи финансијски извештаји обухватају: Биланс стања, Биланс успеха, 

Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу, Извештај о токовима 

готовине и Напомене уз финансијске извештаје.      

Годишњи финансијски извештаји састављају се и у случајевима статусних промена, 

отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења 

поступка ликвидације над правним лицем и то са стањем на дан који претходи дану уписа 

статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, 

односно закључења поступка ликвидације. 

Финансијски извештаји категорије других правних лица, која је дефинисана овим 

законом, обухватају: Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје.  

Микро правна лица у складу са овим законом састављају годишње финансијске 

извештаје који обухватају: Биланс стања и Биланс успеха.   



Чланом 25. утврђена је надлежност за прописивање структуре и садржаја 

финансијских извештаја, која је подељена између министарства надлежног за послове 

финансија, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.  

Одредбе члана 26. односе се на питања у вези са обавезом и начином састављања 

консолидованих годишњих финансијских извештаја.  

У складу са Законом, консолидовани годишњи финансијски извештаји 

представљају финансијске извештаје економске целине коју чине матично и сва зависна 

правна лица и састављају се под истим датумом као и годишњи финансијски извештаји 

матичног правног лица.  

Консолидоване годишње финансијске извештаје дужно је да састави правно лице 

које у групи правних лица представља матично друштво. 

Матично правно лице није дужно да састави консолидоване годишње финансијске 

извештаје за економску целину, ако та економска целина, коју чине матично и сва зависна 

правна лица, заједно, на основу њихових последњих годишњих финансијских извештаја, 

представља мало, односно микро правно лице у смислу члана 5. овог закона.   

Консолидовани годишњи финансијски извештаји обухватају: Консолидовани 

Биланс стања, Консолидовани Биланс успеха, Консолидовани Извештај о осталом 

резултату, Консолидовани Извештај о променама на капиталу, Консолидовани извештај о 

токовима готовине и Консолидоване Напомене уз финансијске извештаје. 

Чланом 27. прописано да је да се ревизија редовних годишњих и консолидованих 

финансијских извештаја обавља у складу са законом којим се уређује ревизија. С тим у 

вези, Нацртом закона о ревизији предвиђено је да су обвезници ревизије велика и средња 

правних лица, јавна друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала 

независно од њихове величине, као и сва правна лица, односно предузетници чији 

пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 3.500.000 ЕУР у 

динарској противвредности.  

Члан 28. представља новину у односу на постојеће законско решење. Наиме, 

правно лице дужно је да састави годишњи извештај о пословању који обухвата објективан 

преглед развоја и резултата пословања правног лица и његов положај, заједно са описом 

главних ризика и неизвесности са којима се оно сусреће, као и да наведе мере предузете за 

заштиту околине и податке о радницима ако је то потребно за разумевање развоја, 

резултата пословања и положаја тог правног лица. Садржина годишњег извештаја о 

пословању детаљно је уређена овим законом и у потпуности је у складу са одговарајућим 

одредбама Четврте директиве ЕУ.  

Средња, мала и микро правна лица, која нису јавна друштва у смислу закона којим 

се уређује тржиште капитала, изузета су од обавезе састављања годишњег извештаја о 

пословању, али су дужна да у оквиру Напомена уз финансијске извештаје наведу 

информације о откупу сопствених акција, односно удела.  

 Чланом 29. прописана је могућност спајања  годишњег извештаја о пословању и 

консолидованог годишњег извештаја о пословању у јединствени извештај.   

Одредбама члана 30. прописана је обавеза да се пословне књиге, годишњи 

финансијски извештаји, годишњи извештај о пословању и друге финансијске информације 

састављају на српском језику, а износи изражавају у динарима.   

Одредбама члана 31. извршено је додатно усклађивање са Четвртом директивом 

ЕУ, у делу који се односи на колективну одговорност органа управљања и надзорног 

органа за финансијске извештаје. С тим у вези, осим законског заступника, одговорност за 



финансијске извештаје сносе органи управљања и надзорног органа правног лица, 

односно предузетника.  

 Поглавље VIII. Достављање финансијских извештаја (чл. 32 - 34.) уређује 

материју која се односи на достављање и објављивање годишњих и консолидованих 

финансијских извештаја, друге законом прописане документације, као и финансијских 

извештаја и података за статистичке и друге потребе Агенцији за привредне регистре.   

Правна лица, односно предузетници дужни су да најкасније до 30. јуна доставе 

АПР-у усвојене ревидиране финансијске извештаје.  
Правна лица која нису обвезници ревизије, не достављају ревизорски извештај 

АПР-у, али достављају осталу законом прописану документацију (одлуку о усвајању 

финансијских извештаја и одлуку о расподели добити, односно покрићу губитка, годишњи 

извештај о пословању), ради јавног објављивања.  

У односу на постојеће законско решење, извршене су измене у погледу рокова за 

достављање редовних годишњих, односно консолидованих финансијских извештаја. 

Намера је да се АПР-у достављају финансијски извештаји који су усвојени и ревидирани 

најкасније до 30. јуна, а смањи могућност замене финансијских извештаја услед 

накнадних корекција, јер су се раније до краја фебруара предавали неревидирани 

финансијски извештаји, а ревидирани и кориговани финансијски извештаји до 30. 

септембра. Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај и даље се достављају 

АПР-у до краја фебруара, због потребе обезбеђења макроекономских података у првом 

кварталу текуће године. Ова обавеза односи се и на она правна лица која имају пословну 

годину различиту од календарске.     

 Нацртом закона предвиђено је да се финансијски извештаји, почев од годишњих 

финансијских извештаја за 2014. годину, достављају АПР-у електронским путем (уз услов 

да буду потписани квалификованим електронским потписом законског заступника). 

Изузетак је предвиђен искључиво за категорију микро правних лица, која ће достављати 

годишње финансијске извештаје за 2015. годину АПР-у у електронском облику (до тада 

могу своје финансијске извештаје достављати у папиру).   

 Поглавље IX. Регистар финансијских извештаја (чл. 35 - 40.) садржи одредбе 

којима се уређује јавно објављивање финансијских извештаја, вођење и садржина 

Регистра финансијских извештаја, плаћање такси за објављивање финансијских извештаја, 

као и коришћење података из овог регистра.   

Регистар садржи информације о финансијском положају и успешности пословања 

правних лица и додатне податке.      

Регистар води АПР и доступан је јавности на интернет страници Агенције. 

Агенција је дужна да на својој интернет страници објави регистроване годишње и 

консолидоване финансијске извештаје, односно другу документације у складу са овим 

законом у прописаним роковима.    

На основу података које садржи Регистар и други регистри које води Агенција, као 

и података које јој достављају други надлежни органи и заинтересовани корисници 

услуга, Агенција у оквиру Регистра води базу података о бонитету. База података о 

бонитету се води ради сагледавања привредних кретања у Републици Србији, анализе 

финансијског положаја и успешности пословања правних лица и предузетника и процене 

ризика пословања, а у циљу обезбеђивања поузданих информација корисницима.  

Агенција има обавезу да омогући Пореској управи и Републичком заводу за 

статистику приступ или достави све податке из Регистра без накнаде.    



 Поглављем  X. Национална комисија за рачуноводство (чл. 41 - 43.) уређују се 

надлежности, састав и функционисање Националне комисије за рачуноводство.  

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) 

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. 

Уобичајено, у раду Националне комисије за рачуноводство учешће узимају и 

представници рачуноводствене и ревизорске струке, као и државних органа и академских 

кругова, у зависности од питања која су предмет разматрања на седници Националне 

комисије.   

Поглављем XI. Надзор (члан 44.) прописано је да надзор правних лица и 

предузетника у смислу провере исправности евидентирања пословних промена у 

пословним књигама врши Пореска управа сходно одредбама прописа који уређује порески 

поступак и пореску администрацију. 

Поглавље XII. Казнене одредбе (чл. 45. и 46.) садржи одредбе о новчаним 

казнама које се могу изрећи у случају кршења, односно непоштовања одредби овог закона.  

Обвезници примене овог закона поред санкција (мера) које им могу бити изречене 

у поступку надзора од стране овлашћеног надзорног органа, односно надзорних тела, могу 

бити прекршајно санкционисани за привредни преступ или прекршај, тј. новчано кажњени 

од стране надлежног органа за поступање по привредним преступима и прекршајима.   

Поглавље XIII. Прелазне и завршне одредбе садржи одредбе којима се 

успоставља континуитет са постојећом регулативом у области рачуноводства, а прописује 

се и време ступања на снагу одредби овог закона и престанак примене досадашње 

регулативе.  

Одредбама члана 47. прописано је да Национална комисија за рачуноводство, 

основана Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 

и 99/11 – др. закон), наставља са радом у складу са овим законом.    

Чланом 48. прописано је да ће подзаконска акта неопходна за примену овог закона 

бити донета у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, и да се 

примењују на финансијске извештаје који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.       

До почетка примене нових подзаконских аката примењиваће се подзаконска акта 

донета на основу постојећег Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС” 

46/06, 111/09 и 99/11 – др. закон).  

 Одредбама члана 49. прописано је да ће се Међународни стандард финансијског 

извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) примењивати на финансијске 

извештаје који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Правна лица, која су у 

складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији примењивала Правилник о 

начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних 

лица и предузетника („Службени гласник РС”, бр. 106/06 и 111/06 – исправка), могу и 

даље да примењују одредбе тог Правилника, најкасније до састављања финансијских 

извештаја на дан 31. децембра 2015. године. 



 Чланом 50. предвиђено је да ће се одредбе овог закона у вези са роковима за 

достављање финансијских извештаја, документације из члана 33. овог закона, као и 

подацима за статистичке и друге потребе у електронском облику (уз квалификовани 

електронски потпис законског заступника), примењивати на финансијске извештаје који 

се састављају на дан 31. децембра 2014. године.    

 Микро правним лицима дата је могућност да своје финансијске извештаје и друге 

податке које састављају на дан 31. децембра 2014. године достављају АПР-у у писаном 

облику (папир).   

Одредбама члана 51. предвиђено је да ступањем на снагу овог закона, престају да 

важe поједине одредбе актуелног Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник 

РС“, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – др. закон).  

 Члан 52. садржи завршну одредбу којом се прописује да закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

 


