
Приказ актуелних Примедаба на нацрт  
закона о рачуноводству

1. (не)аргументована образложења одредаба о 
„професионалним звањима“ у рачуноводству

ЈавнарасправаувезисаНацртомЗаконаора
чуноводствузавршенаје2.септембраовегодинеи
трајалајесвега20дана,упериодукадајенајвећи
бројрачуновођанагодишњемодмору,штоуказујена
намерупредлагачадасеовајзаконштопреусвојиуз
формалноиспуњенупроцедуруоспроведенојјавној
расправи.Највећибројрачуновођанијенизнаодаће
законбитимењан,паихјеизненадилаинформација
објављенаувишемедијадајеМинистарствофинансија
припремилоНацртзаконаорачуноводствукојитреба
дасеусвојидокрајаовегодине,какобисепримењи
ваоодпочетка2020.године.

Упретходнимбројевимаовогчасописа(ПС14/19
и16/19),анализиралисмодвеверзијенацртатогзако
наидаликритичкиосвртнаобеверзије,саопштим
закључкомдасуњеговенајбитнијеодредбео„профе
сионалнимзвањима“незаконитеикоруптивне,ида
сусупротнециљевимакојепредлагачзаконаистиче
удатомобразложењузањеговодоношење.

Удневномлисту„Блиц“од4.09.2019.године,
објављенјечланакуформиинтервјуаподнасловом
„Књиговођећепоновоморатиушколу–Новизакон
непризнајекурсевеидипломе,допосласамоуздва
новауслова“,укојемсупренетеизјавепредлагача
законаоразлозимапрописивањаспорниходредаба,о
којимавећинарачуновођаиманегативномишљење.У
томинтервјуунаведенесупознатемантрегенералног
секретараСавезарачуновођаиревизораСрбије(СРРС)
ипредставникаМинистарствафинансија,којимасе
оправдавајуспорнеодредбео„професионалнимзва
њима“урачуноводству,којегласе:

„Државановимзакономжелидауведедисци
плинууовуобласт,јерсуурачуноводствоушлии
конобари,фризери,техничари...Одсутнајесвака
суштинскаконтролаитојезаиставеликипроблем“,
кажегенералнисекретарСРРС.

„ОнподсећадаСавезод1989.годинеорганизује
полагањеиспитазадобијањелиценцепрофесионалних
рачуновођа,идајесвудаусветупраксадасеполаже
кодорганизацијекојајечланицаIFAC.“

Уделуинтервјуа„какодолиценце?“,генерални
секретарСРРСистиче:

„Полагањеиспитасеорганизуједвапутаго
дишње,асвитрошковинакојетребадарачунају
заинтересованисучланарина–64евраииспит–29
евра.Заонекојивећрадеиимајупраксусамиспит
нећебитинекивеликипроблем,докосталима,који
миследаједовољнодаузмурачуноводственипрограм
изавршилисупосао,свакаконећебититаколако",
објашњаванашсаговорникидодаједанајвећу"гала
му"дижууправорачуновођекојенемајусертификат.

Иначе,лиценцасеобнављасвакегодине.....за
обновујепотребнаконтинуиранаедукацијаипохађање
стручнихсеминара,односноприкупљање40бодова
годишње,какобирачуновођебилеутокусапрописима
којисесталномењајуиусаглашавају.“

Пред став ник ми ни стар ства фи нан си ја, у 
истом ин тер вју, из нео је сле де ћу не бу ло зу:

„КрајњициљдоношењановогЗаконаорачуно
водствујеподизањенивоаквалитетафинансијског
извештавањаунашојземљииусклађивањесанај
бољоммеђународномпраксомуовојобласти.На
цртзаконаорачуноводствупредвиђаувођењејасних
условазапрофесионалнопружањерачуноводствених
услуга,каоипосебногјавногрегистрапружалаца
рачуноводственихуслуга,чимебисеунапредиоква
литетовихуслуга.“

ИзнетиставовиупућујунатодасеМинистарство
финансијаопределилозатодазаједносаСРРС„ди
сциплинује“рачуновође,односно„уведедисциплину
уовуобласт“идаизњеизбаци„конобаре,фризере,
техничаре“идр.којисуилегално„урачуноводство
ушли“,какотосазаносомистичегенералнисекретар
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СРРСудатоминтервјуу.Ипак,изгледадасеудатој
изјавигенералнисекретарСРРСмаловишезанео,па
јеизнеоноторнунеистинукојејеисамсвестан,коју
честокористизаобманунеупућенихиохрабривање
злурадих.

Пр во,непостојиниједанзваничниподатакотоме
далиимаиколикоима„конобара,фризера,технича
ра“идр.„неквалификованих“лицакојапружајурачу
новодственеуслугеуРепублициСрбији.Тајподатак
јетребало,баремпутемузорка,даутврдикомисија
којајерадиланаизрадинацртазакона,поштосетај
податаквећдведеценијекористикаомантраодстра
неСРРС,наосновукојегзахтевајудаимсезаконом
пропишемонополскиположајдабезикаквеконтроле
инадзора,арбитрирајукоуРепублициСрбијиможе
дапружарачуноводственеуслуге,аконе.Поштоо
томенепостојезваничниподаци,прописивањеод
редабао„дисциплиновањурачуновођа“избацивањем
непостојећих„конобара,фризера,техничара“идр.
„неподобних“изовеструке,наосновупаушалних
оценагенералногсекретараСРРС,представљакрајње
аутократскииволунтаристичкиприступзаконодавца,
незабележенудосадашњојнашојисветскојпракси.

Акозаконодавацжелидаспроведелустрацијуу
оквирурачуноводственепрофесије,каопрвотребало
бидаоцениетичкуподобностгенералногсекретара
СРРС(којијеузгредипотписникнасвимдосадане
законитоиздатимлиценцамазапружањерачуновод
ственихуслуга),закојегјеуправоснажнојпресуди
ОпштинскогсудауНовомСаду,Посл.Бр.К.14/22/99
од18.09.1998.године,наведенода„ни је уоп ште ра
чу но во ђа – ни у те о риј ском, ни у прак тич ном, ни у 
за кон ском, ни у про фе си о нал ном сми слу“.Такође,
затоггенералногсекретарапостојизваничнидоказо
покушајуда пу тем пла ги ја та од бра ни ма ги страт ски 
рад на еко ном ском фа кул те ту у При шти ни, ис ту
ре но оде ље ње у бла цу.Одлукомтогфакултетабр.
388од9.07.2001.годинеодбијенјезахтевзаодбрану
магистарскетезегенералногсекретараСРРСПере
Шкобића,због ви ше до ста вље них при мед аба на 
пла ги јат и на уч ну не по доб ност при ја вље не те зе и 
кан ди да та. Прематоме,очигледноједасегенерал
нисекретарјединодоброслужидоктрином„држите
лопове“,„конобаре,фризере,техничаре“идр.који
су„урачуноводствоушли“инеплаћајучланарину
инакнадузаобавезнуконтинуирануедукацијукоју
јенезаконитоувелоњеговоквазиудружењеСРРС.

дру го,ноторнајелажгенералногсекретараСРРС
даје„свудаусветупраксадасеполагањеиспита
задобијањелиценцепрофесионалнихрачуновођа
полажекодорганизацијекојајечланицаIFAC“.
Питамосе,гдејето„свудаусвету“?Наравно,гене
ралнисекретарјесвестандањегово„свудаусвету“
зна чи ниг де у све ту,јербиусупротномнавеобар
једнузначајнудржавуукојојпостојитаквазаконска
норма.УЕУпостојиДиректива2005/36/ЕЗопризна
вањустручнихквалификацијакојомсупрописани
условиузајамногпризнавањадиплома,сведочанстава
идругихдоказаоформалнојоспособљеностилицаза
слободнопружањеуслуганаунутрашњемтржишту
чланицаЕУ,којомсе,напротив,нигденепомиње

наведенидискриминаторскиусловдасе„добијање
лиценцепрофесионалнихрачуновођаполажекод
организацијекојајечланицаIFAC“.Узгред,утојди
рективи,којауодредбамапреамбулеима118тачакаи
44чланаконкретниходредабасврстаниху8поглавља,
неманиједнеречиукојојсепомињеIFACилињегове
чланице.ПремаДирективиЕУ2006/123оуслугамана
унутрашњемтржиштуЕУ,рачуноводственеуслугене
спадајуурегулисанепрофесионалнеуслуге,већсамо
услугеревизијегодишњихфинансијскихизвештајау
складусапосебномДирективом2006/43/ЕЗообаве
знимревизијамагодишњихфинансијскихизвештајаи
консолидованихгодишњихфинансијскихизвештаја.
ОвечињеницепознатесуинадлежнимаизМинистар
ствафинансија,којеихјеигнорисалоинијеузелоу
обзирприликомутврђивањаконачневерзијеНацрта
Законаорачуноводству.1

тре ће,уделуинтервјуа„какосестичелиценца“
заобављањерачуноводственихпослова,генералнисе
кретарСРРСопетдајелажнеподатке,наводећида„сви
трошковинакојетребадарачунајузаинтересовани
сучланарина–64евраииспит–29евра“.Међутим,у
огласимаинасајтутогквазиудружењадатисуследећи
подациоценамакојесеплаћајузастицањезвањау
рачуноводству:литературазастицањезвања144.470
дин.;годишњапретплатаначасописзаконтинуирану
едукацију63.000дин.;најмање2семинаразастицање
40бодовапоосновуконтинуиранеедукације30.800
дин.;годишњачланарина9.000дин.;,пријаваза9
испита30.600дин.;штоукупноизноси279.974дин.,
односно2.400евра,подусловомдакандидатсвакиод
9испитаположипрвипут.Касније,заобнављањели
ценцесвакегодинетребаплатитигодишњупретплату
начасописод63.000дин.,за2семинаразастицање40
бодовапоосновуконтинуиранеедукације30.800дин.
игодишњучланаринуод9.000динара,штоукупно
износи102.800дин.,односно890евра.

Прематоме,застицањезвањаурачуноводству
кандидаткојиположисвих9испитапрвипут,платиће
2.400евраквазиудружењуСРРС,штобиодреалнопо
тенцијалних10.000кандидатабиоприходод24.000.000
евра,азасвакунареднугодинуодобнављањагоди
шњихлиценциприходбиизносио8.900.000евра.Ако
сеимаувидутода ква зи удру же ње сррс има са мо 
три за по сле на,ондајејаснодабисевеликидеотог
колачапрелиоувидудонацијаполитичкимстранкама
и„хуманитарним“фондацијамакојесузаслужнеза
доношењетакоскројеногзакона.

че твр то,премадобијениминформацијама,против
одредабаодавањумонополаквазиудружењуСРРСда
додељује„професионалназвања“уобластирачуновод
ства,осимвеликогбројарачуновођа,билисуичланови
раднегрупекојајерадиланаизрадинацртазакона.Те
одредбеунацртзаконаунетесунакнадно,аутократски,
наоснову„наредбесавишегнивоавласти“,штоговори

1 Директива2005/36/ЕЗЕвропскогпарламентаивећа,од7.сеп
тембра2005.године,опризнавањустручнихквалификација,
Сл.листЕУ,бр.L255/22од30.9.2005.;

 Директива2006/123/ЕЗЕвропскогпарламентаивећа,од12.
децембра2006.године,оуслугаманаунутрашњемтржишту,
Сл.листЕУ,бр.L376/36од27.12.2006.
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отомедасупредлагачитиходредабаигнорисаливећин
скепредлогерачуноводственеструкеиуважилисусамо
интересемањегрупеоличенеуквазиудружењуСРРС.

ЗбогтоганаведенамантрапредставникаМини
старствафинансијадаје„циљдоношењановогЗакона
орачуноводствуподизањенивоаквалитетафинан
сијскогизвештавањаунашојземљииусклађивање
санајбољоммеђународномпраксомуовојобласти,
делујенеубедљивоисмешно,јерсвеанализенаве
дениходредабауказујунатодаћекористодњих
иматисамоквазиудружењеСРРСионикојису„ку
мовали“таквомзаконскомрешењу.Садругестране,
погубнодејствозаконћеиматинаповећањетрошкова
пословањамалихимикроправнихлицаипредузет
никакојисупринуђенидавођењепословнихкњига
уступајусубјектимакојићеморатидаповећајуцене
својихуслугазбогувођењановихнамета.Такође,у
случајуприступањаРепубликеСрбијеЕУтеодредбе
законамораћедасемењајујеродступајуододредаба
рачуноводственедирективеЕУ2013/34/ЕУидругих
наведенихЕУдиректива,штосаданијеудоменуре
гулативепредложеногзакона.

2. неке примедбе које су други субјекти 
доставили на нацрт закона о рачуноводству

Уврлократкомвременутрајањајавнерасправео
НацртуЗаконаорачуноводству,одвећегбројарачуно
вођадобилисмоњиховепримедбекојесудоставили
Министарствуфинансијанатајзакон.Збогограниче
ногпростора,навешћемосамонајважниједеловеиз
примедабакојесудостављенетомминистарству,које
ихиначенећенигдеобјавитиинећедатиобразложење
збогчеганисууважене,апонашеммишљењусузна
чајнезакаснијуприменутогзаконаупракси.

2.1.ПримедбеУдружењарачуновођа
икњиговођаСрбије(УРИКС)

УдружењеУРИКСнасвоминтернетсајтуwww.
uriks.rsобјавилојетекстсвојихсугестијаипримедаба
којесудостављенеМинистарствуфинансијанаНацрт
Законаорачуноводству.

РаднагрупаУРИКСа1.09.2019.годинедоставила
јесугестијеипредлогенатекстНацртазаконаорачу
новодствуМинистарствуфинансија.Унаставкудајемо
приказдостављенихсугестијаипредлогаУРИКСа,
узнапоменудасмозбогограниченогпростораизо
ставилиодредбеизНацртаЗаконаорачуноводствуна
којесеодноседатесугестијеипредлози.

1)Општикоментариисугестијеуодносуна
Нацртзаконакаоцелину

Основнапримедбаједајеостављенкратакрок
зајавнурасправу(односнодатјезаконскиминимум
од20даназајавнурасправуускладусаЗаконом
одржавнојуправи)идаовајроктребапродужити
докрајатекућегодине.

УформирањепредлогаинацртаЗаконаора
чуноводствупотребнојеукључитирачуновођеиз
праксеирачуноводственеагенције.

2)КонкретандеоНацртазаконачијуизмену
предлажетеиВашпредлогзаизмену

у чла ну 9. став 3–потребнојепрецизирати
штаседешавасадокументомотпремница–рачун
којисемораштампатијерпратиробуитоједоку
ментнакојемкупацпотписујепријемробе.Како
седостављајуграђевинскеситуацијекојесеморају
овераватиодстраненадзорногорганаиинвеститора
иготовинскирачуни(нпр.засмештајнаслужбеном
путуилизагориво)којисекаснијеправдајуутро
шковимаправноглицаилипредузетника.

у чла ну 10–нијепрецизиранокакосеврши
контролаверодостојностифактуракаоелектронског
документа,напримерпривременихситуацијау
складусачланом10.којизахтевајуоверуодстране
надзорногоргана,инвеститораиизвршиоцарадова.
Обавезностслањаелектронскихфактурадодатно
ћеповећатитрошковепосебнокодмикроправних
лицаипредузетника–трошковенабавкерачунарске
опреме,софтвера,интернета.

члан 18. став 2. тач ка 3)јеспоранизследе
ћихразлога:

–сертификовањеирегулацијазвањауобласти
рачуноводстванијеускладусадирективамаЕвроп
скеуније–директива2006/123/ЕЗ.Члан5.Дирек
тивеналажеадминистративнопоједностављењеза
приступтржиштууслуга.Члан26.Директивеговори
отомедабистандардквалитетакрозсертифика
тетребаодабуденадобровољнојоснови.Члан9.
Директивнепрописуједауслужнеделатностине
подлежусистемулиценцирањаиовлашћивања;

–књиговодственеагенцијеуглавномводекњиге
малимимикроправнимлицимаипредузетницима.
Малихправнихлицаима14.110,микроправних
лицаима150.286премаподацимаизфинансијских
извештајаза2018.годину.Микроправналицасудо
садапримењивалаправилникМинистарства,амала
правналицастандардзаМСП.Одовогзаконасе
остављамогућностдаималаимикроправналица
примењујупунеМСФИ.Заовумогућностопреде
лићесевероватносамомалаимикроправналица
којаучествујууконсолидацији.Собзиромнатода
консолидованихизвештајаима14.000,долазиседо
закључкадаћејакомалибројмикроималихправ
нихлицаиматипотребузапунимстандардима.Из
тогразлоганеекономичноједакњиговођеполажу
испитепремаACCAстандардимакојиМРСстан
дарденећекориститиилићеихкориститиумалом
броју(пунестандардезасадапримењујеоко2.000
правнихлица);

–рачуновођеизрачуноводственихагенцијасе
стављајуунеповољанположајуодносунарачу
новођезапосленекодправнихлица;

–трошковиполагањаиспита,лиценцирања,
обавезнеедукацијеичланаринећедодатноповећати
трошковемикроималихправнихлица;

–уобразложењунацртаЗаконанаведеноједа
јециљпобољшањеквалитетафинансијскихизве
штаја.Стичесеутисакдарачуноводственеагенције
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достављајулошијефинансијскеизвештајеуодносу
наизвештајекоједостављајузапослениуправном
лицу.ОваконстатацијаизнацртаЗаконанијепот
крепљенаистраживањем;

–квалитеткорпоративногизвештавањаправних
лицакојапримењујустандарде(великих,средњихпа
ималихимикрокојиулазеуконсолидацију)врши
сепутемобавезнеревизијефинансијскихизвештаја;

–Законнијепрецизираонистручназвањани
условезастицањезвањарачуновођа;

–Закономнијепрецизиранолиценцирање,кон
тинуиранаедукација,чланаринаиосталитрошкови
стицањапрофесионалнихзвања,већјеостављено
професионалнојорганизацијидасамаодређујете
трошкове.Овдесепостављапитањекакојеондау
образложењунацртаконстатованодасутитрошкови
незнатни?Далијеутврђенгодишњиизностихтро
шковакојићебитиоптерећењезарачуноводствене
агенцијеасамимтимизапривреду?

–нијепрецизирансписакпрофесионалних
организацијакодкојихбисеполагалозастручно
звањеидобијалалиценца;

–нијепрецизиранокојастручназвањаиодкојих
институцијабибилапризната;

–евидентноједодатноматеријалноивременско
оптерећењерачуноводственихагенцијабездока
заногпобољшањаквалитетаисигурностиуслуге;

–могућностдобијањаиукидањадозволаза
радагенцијамаистицањазвањаидобијањалицен
цизапосленихбезпрецизнихјаснодефинисаних
условаирокова,можедовестидоправнеипореске
несигурностипривреднихсубјекатаасвакакоће
допринетиповећањутрошкова;

–можедоћидозлоупотреберанијестечених
звањаодстранеонихрачуновођакојисерачуно
водствомвишеинебаве;

–доћићедосмањењабројарачуноводствених
агенцијаиповећањабројаклијенатапоагенцији
штоћетакођеутицатинаквалитетуслуге;

–Комораовлашћенихревизоранемаусвом
програмуполагањезазвањаизобластирачуно
водства,већсамозазвањаизобластиревизије,
штоостављаСРРСмонополистичкупозицијуна
територијиСрбијештонијеускладусаУставом
Србије.Даље,постављасепитањештаћебити
уколикоСРРСкаоудружењеизнекогразлогапре
станедапостоји,западнеупотешкоћеупословању
ислично.Сертификовањеилиценцирањетребало
бидабудеорганизованоудржавниминституцијама
уоквируМинистарствафинансија(кодНационалне
комисијезарачуноводство,Института,Економског
факултета...).Припремузаполагањетихиспитаби
моглерадитиорганизацијекојесебавепословима
едукације.Ценеполагањаилиценцитребалоби
дабудеускладусатрошковима.Полагањеуино
странствузастицањезвањадодатноћеповећати
трошковеитомикроималихправнихлицакоја
у99%случајеванећекориститипунеМСФИни
стандардезаМСП.

Увођењесертификатаилиценцијеинтерес
ускегрупеимонополистичкеорганизацијекојаби
убираланаметезачланарину,едукацијуисертифи
катеабездоказаногпобољшањаквалитетауслуге
рачуноводстваиутицајанафинансијскеизвештаје.

у чла ну 19. став 1.нијеодређеноукојемроку
сеодузимадозвола,односнодалисеостављанеки
рокдасепоновоиспуниуслов(напримеруколико
уфирмивишенерадилицесапрофесионалним
звањеманијепронађенаадекватназамена).Дали
пружалацрачуноводственихуслугамоментално
престаједаобављаделатностилипостојинеки
рокукојемможедаиспуниуслов.Упрвомслучају
можедоћидододатнихтрошковазаклијентекоме
сепружајурачуноводственеуслугеамиграцијепо
датакаодједнихагенцијапремадругимаћедодатно
нарушитиквалитетфинансијскогизвештавањаи
створитинесигурноступогледуизмирењапоре
скихобавеза.Процеспреузимањадокументацијеод
једнекадругојагенцијиможебитивеомасложен,
нарочитоутокупословнегодине.

у чла ну 19. став 1 тач ка 4)потребнојепреци
зниједефинисатикојидеопрописазаспречавање
прањановцаможедовестидоодузимањадозволе
зарадАгенције.Упраксиседешавалодасуфирме
кажњаванепремаЗСПНИФТзаформалненедостат
ке(пример–нијеуписановремеилидатумкадаје
идентификованастранкаилинијестављенпотпис
нафотокопијуличнекартестранке...).Непрецизно
дефинисањеовеодредбедоводидонесигурности
кодрачуноводственихагенцијаидопотенцијалног
губиткадозволезарадзбогформалнихнедостатака
испуњавањаобавезапоЗСПНИФТ,односноде
финисатипрецизноштазначи„поступасупротно
прописима“.

Пре ма чла ну 22.правналицаипредузетници
дужнисудапресастављањафинансијскихизвешта
јаусагласемеђусобнапотраживањаиобавезе,што
седоказујеодговарајућомисправом.Собзиромна
обавезностнапоменаиприказивањанеусаглаше
нихпотраживањаиобавеза,потребнојеусамом
Законујасниједефинисатиобавезуусаглашавања
истих.Најчешћеседешаваупраксидасенедобије
одговорнаизводотворенихставкиилиседобије
сакашњењем.Уовомчланујепотребнододатида
суобвезнициЗаконадужнидаодговоренаусагла
шавањепотраживањаиобавезасвомпословном
партнеруанесамоназахтевревизије.

у чла ну 23. став 1. тач ка 3) под тач ка (2)није
јаснонакојеобавезесеоваодредбаодноси,пасма
трамодаовуподтачкутребапрецизниједефинисати.

у чла ну 27. став 3.требадодатитекст:„осим
заобвезникеревизијекодкојихсемогукњигеза
творитиурокузадостављањеизвештајаревизије
АПРу“.

Услучајукорекцијапозахтевуревизијеузакљу
ченимкњигаманебисемогласпровестизакључна
књижења.
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чла ном 29. став 6.прописанајеобавезаизраде
Напоменаизамикроправналицапајенашпредлог
дасенаправизваничнаформаобрасцаНапомена
заправналицакојаводекњигепоправилникуМи
нистарства.

Пре ма чла ну 44.нацртазаконаправналица,
односнопредузетницидужнисударедовнегоди
шњефинансијскеизвештајезаизвештајнугодину
доставеАгенцији,радијавногобјављивања,најка
сниједо31.мартанареднегодине.Сматрамодаје
рокзадостављањеизвештајакратакидагатреба
померитина30.04.јерћеутицатинаквалитетиз
вештавањаодстранепружалацарачуноводствених
услугаизследећихразлога:

–уведеноједвојнокњиговодствозапредузет
нике;

–предузетницисеморајуразврстатиумикро,
мале,средњеивеликетакодаћебитиповећанброј
финансијскихизвештајаупуномиускраћеном
обимузапредајусаистимроком;

–одређенибројправнихлицаједосадапредавао
ГФИпредкрајроказбогизвештајаоТрансферним
ценамаупуномобимуимишљењаревизије;

–скраћенрокзаФИћеповећатитрошкове
књиговодственихуслуганајвишенатеретмикро
правнихлица(којихпремаподаткуизобразложења
нацртаза2018.годинуима150.286),малихправних
лица(којихпремаподаткуза2018.има14.110)и
предузетника;

–посебнупажњутребаобратитинаапликацију
АПРкојајенестабилнапоследњихнеколикодана
предкрајрока–Апликацијазазавршнерачуне
требадабудепостављенаполовиномјануаразбог
свевећегбројазахтевастранихвласникадасеФИ
завршедокрајајануара.

Предузетницисуфизичкалицаипотребноје
финансијскеизвештајефизичкихлицаизузетиод
јавногобјављивањауАПР.Физичкалицаимају
правонаприватностимовине.

Самимувођењемдвојногкњиговодстваииз
радомбилансаомогућенајебољаконтролапред
узетника.

2.2.Писмоипримедбеколегиницекојаје
рачуновођа–јошувек

КолегиницаСветланаГоворушићпослаланамје
дописисвојепримедбекојеједоставилаМинистар
ствуфинансија.

„Поштовани,
ХвалаВамнатомештостеобавестилирачу

новођеојавнојрасправи,ајошвишенадатимоб
јашњењимаувезисаодредбамаизНацртаЗаконао
рачуноводству.

Детаљносампрочиталасвепојединостиизва
шихчланака,инаравнодасеслажемдаимамного
темакојејепотребноуредитинасасвимдругачији
начин.

Ипак,тренутнојезамененајвећамукадеокоји
одређујемојебудуће„звање“.

Наконскоротридеценијерада,поновоосећам
страхинесигурност,захваљујућиповампирењупо
јединихструктуранашегдруштва.Поново,некосе
бидајеправодајеБогом,„струком“иличимегод,
меродавандаодређуједалимогудасебавимсвојим
посломубудућности.

Незнамдалисамзакасниласадавањемприме
дабаМинистарству,данассамихдоставила.Шаљем
Вамуприлогу.

Надамседаћеихнекопрочитати,амождаиузети
уобзир,мадајето„мркакапа“.

Рачуницајевероватнооноштоћеихопределити
запостојећинацрт,наравнолепшазањих,аштонас
оваквихнеподобнихбудештовише,бићејошлепша...
самоподједнимусловом:акоуопштеодлучимдасе
идаљебавимовимпослом,јернемамвишевољеда
себоримсатаквима,којисусунчанегодинеудаљени
однас,одпраксе,одживота.

Вероватноћу,уколикосеоваквеодредбеусвоје,
затворитиагенцијуипокушатидапређемграницу
унадидаћунапољууспетидарадимнешто(било
шта),безстрахадаћеминекоправонарадодузети
акосетрудим.

ОсећамдубокостиховеизпесмеМиланаРакића
„Долап“којустеобјавили.

ПоздрављамВас“
Рачуновођа–јошувек(СветланаГоворушић)

3)Образложењеупућеногпредлога
заизменуНацртазакона

УдружењерачуновођаикњиговођаСрбије–
УРИКСокупилојевеликибројрачуновођаизпраксе
сациљемпобољшањаквалитетауслугаиугледа
рачуновођа.

Подизањеугледаструкеирешавањепроблема
непостижесепрофесионалнимзвањимавећстабил
нимиразумљивимзаконскимодредбама,смањењем
администрације,партнерскимодносомрачуновођа
идржавнеуправеиуједначенимпоступкомпрема
свимпорескимобвезницима.

Мислимодаувођењерегистраагенцијаистица
њепрофесионалногзвањанећеутицатинарешавање
проблемасакојимасесусрећемоупраксиатосу:

–Нестабилнострадапорталапорескеуправе,
Croso,LPA,APR;

–Честеизменепрописа(пример–обрачунбо
ловањаиподношењедокументацијезаисте);

–Увођењедодатнихевиденцијабездоказанеко
ристиодупотребеистих(примерПОПДВобразац);

–Недовољнојаснизаконичијетумачењеје
објашњавановеликимбројеммишљењаМини
старствафинансија.
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1)Општикоментариисугестијеуодносу
наНацртзаконакаоцелину

Периодзајавнурасправу12.08.–.02.09.2019.о
нацртузаконаниједоброодређен,јерјекратак,а
уистовремесепоклапасапериодомкоришћења
годишњиходмора.

Неопходнојепериодзајавнурасправупоме
ритинамесецесептембар,октобариновембар,да
бисештовишезаинтересованихлицаукључило
урасправу.

2)КонкретандеоНацртазаконачијуизмену
предлажетеиВашпредлогзаизмену

–Лицакојаводепословнекњигеисастављају
финансијскеизвештаје–члан15.

–Поверавањевођењапословнихкњигаиса
стављањафинансијскихизвештајадругомправном
лицу,односнопредузетникуиРегистарпружалаца
рачуноводственихуслуга–члан16.

–Регистарпружалацарачуноводственихуслу
га–члан17.

–УписуРегистар–члан18.
–Брисањеизрегистра–члан19.
–Професионалназвања–члан62.
Пред лог за из ме ну: 
бри са ње свих претходно на ве де них де ло ва и 

чла но ва на цр та, а узи ма ње у об зир и унос у но ви 
на црт за ко на, од ред аба чл. 14. и 15. из по сто је ћег 
за ко на о ра чу но вод ству („слу жбе ни гла сник ре
пу бли ке ср би је”, бр. 62/13 и 30/18).

3)Образложењеупућеногпредлога
заизменуНацртазакона

Одређивањеначинаиздавањадозволазарад,
додељивањапрофесионалнихзвањаињиховоод
узимање,уписибрисањеизрегистрапружалаца
услугајесвесамонеуциљуподизањанивоаква
литетауслуга,атекнеманикаквевезесависоким
професионализмомиетиком.

Предлагачианарочитоконсултантинапројекту,
хоћедаистакнудасамоони(1–3организације)могу
одлучитикојепрофесионаланиетичандабиимао
праводарадинарачуноводственимпословима.

Итојединоиакоцертификатстекне(илигаје
стекао),искључивоодистихтихорганизација.Зашто
1–3?Данебиличилонамонопол,којиипактојесте.

Одређивањенаовајначин,којепогоданипо
добандасебавирачуноводствомјесвесамоне
етично.Овојеначиндапојединеструктуреостваре
профитнанеетичанначин,уценом.

Личносамдоброупознатасатимекакодискри
минацијаисамовољаутичунасвеаспектерадаи
живота.

Након26годинараданапословимарачуновод
ства,састеченимцертификатомзакојисампохађала
обукуиплатила600DEM(штојезначајнасвота),
акојимијекаснијеодузетзбогнемогућностидасе
„континуираноедукујем“(јерсамуједномпериоду
збогпородичнихпроблемабилаутешкојфинансиј
скојситуацијиинисаммогладаљеплаћатичасописеи
похађатисеминаре),иститиљудипоновопокушавају
дажареипале,дапоновоодлучујуомомживоту.Јер,
заиста,овоједубокозадирањеуправонарадизара
ду,неузимајућиуобзиргодинеискуства,небројене
предатефинансијскеизвештајеипорескепријаве,
исподкојихсеналазирад,тежакодговоранрад,уз
напоменуданемамукаријеринитиједаннегативан
записник,казнуилинеприхваћенизвештај.Превише
јетутрудауложено.Наравнодасамкаснијеузела
слободудасепретплатимнаонечасописеииздања
којимипружајупотребнеинформације,узадекватан
новчаниизнос,анепосилизакона.

Садатребадасеразликујем,улошемконтексту,
иизкознакојихразлога,одколегакојитајпосао
обављајуизрадногодносауфирмамаукојимараде
урачуноводству,азакојенијепредвиђенообавезно
професионалнозвање.

Немогућејепостићивисоко„професионално
обучене“рачуновођепутемоваквеобукеи„контину
иранеедукације“.Свакипрофесионалнирачуновођа
сеобучаваизданауданискуством,имплементи
рањемновихзаконаиуредби(којесесрећомјавно
објављујуинемапотребедаихбашодређенагрупа
тумачи–зановац),ислободнимизборомсајтова
исеминаракојећепохађати,каоичасописакоје
ћекуповати.

СматрамдабисеприменомчлановаизНацр
та,акосеусвојекаозакон(азакојесамнавелада
ихтребабрисатиизадржатиодредбепостојећег
закона),извршилатешкадискриминацијаграђана
попитањуједнакихправанарадизараду,чимесе
кршиУставРепубликеСрбије.

УтекстуОбразложењанацрта,наводисе:
„КрајњициљдоношењановогЗаконаора

чуноводствојестеподизањенивоаквалитета
финансијскогизвештавањауРепублициСрбијии
усклађивањесанајбољоммеђународномпраксом
уовојобласти.“

„Увођењемјаснихусловазапрофесионално
пружањерачуноводственихуслуга,акоипосебног
јавногрегистрапружалацарачуноводственихуслу
гауРепублициСрбији,унапредићесеквалитетових
услуга,собзиромдаћеправналицаипредузетници
моратидаимајунајмањеједнолицезапосленоса
професионалнимзвањемуобластирачуноводства
илиревизије.Овалицаћебитипрофесионалнооб
ученазавођењепословнихкњигаисастављање
финансијскихизвештаја,узобавезупохађањакон
тинуиранеедукацијекакобитозвањеодржавали
ибилиумогућностиданаквалитетанивисоко
професионаланначин,узпоштовањеЕтичкогко
дексапружајууслугетрећимлицима.„

УсамомОбразложењусуциљевииобјашњења
датикоришћењем„јаких“речи,алиисподтогасе
кријеподеластрукенаподобнеинеподобне.
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2.3.ПримедбеЗадругерачуновођа
„Конто“,Београд(Врачар)

Задругарачуновођа„Конто“послаланамједо
писисвојепримедбекојесудоставилиМинистарству
финансија.

„Поштовани,
Јучејеодржанокруглистоуоквирујавнерас

правеувезисановимЗакономорачуноводству.Моје
питањејепрвенственобиловезанозасертификате.
ЗаконсеусклађујесаЕУ,ауистојтојЕУнепостоје
сертификатизарачуновође.Намојепитањедалиу
ЕУпостојесертификатизарачуновођеодговореноми
једанепостоје,алиетомидабизаштитиливелика
предузећауводимосертификате.

Јасматрамдајетоконтрадикторнооправдање,
јерсвавеликапредузећаимајусвојекњиговодство.
Притомесеуводимонополоногкојибииздаваосер
тификатезарачуновође.

Мисмојучезатражилипродужењероказајавну
расправујерјеистаорганизованаувремегодишњих
одмора.Личноимамсертификатзасамосталнограчу
новођукојејеиздалоранијеЈугословенскоудружење
рачуновођа–ЈУР(садаУдружењерачуновођаиревизора
Србије–УРРС),анеСРРС.Осимтога,полагаласамис
питиишланаобукузарачуновођенаНУЂуроСалај.
Мислимдајетомојеличноправо,каоиправосвихгра
ђанаСрбиједаодлучујугдећештаучитиистудирати,а
недаимнекоодређујегдећесеучланитиикоћеимдати
диплому,поготовуштотакваправиланепостојеуЕУ.

МислимдаСРРСкориститоштовећинауСкуп
штининијеобавештенаигласа,анезназаштагласа,
штосемогловидетииприликомрасправеоЗаконуо
заштитиподатакаоличности,којијеступионаснагу
21.08.2019.године,апрвенственогадржавниоргани
непримењују.

Јанисамзатодабилокојаинтереснагрупадобије
могућностиздавањасертификата.Акосеонивећуво
де,требалобитоомогућитинекојдругојобразовној
институцијикаостосуЕкономскифакултет,Виша
пословнашколаидругеекономскешколеуСрбији,
паиакобитомалодужепотрајало.

Мислимдабисмотимедобиликвалитетније
рачуновође.Средствакојасудобијенаиздонације
Швајцарскевладе,какото„Привреднисаветник“на
води,моглабисеутрошитизабесплатнеедукације,а
недасестварамонополибогатепојединци.

Предложиласамјошдасеузаконуспоменуи
задругекаопружаоцирачуноводственихуслуга.

Одговорилисумидасузадругеправналицакао
ипривреднадруштваиданепостојисметњаидаоне
могудаобављајурачуноводственеуслуге.

Мислимдабизаконувезисатимтребаодасе
позабавизадругамајеронефункционишунамало
другачијиначинодпривреднихдруштава.

Требалобиузаконупојаснитипојамкњиговодства
ирачуноводствасастановиштапружаоцакњиговод
ственихуслугаиослободитиихобавезебарубудуће
применеЗаконаоспречавањупрањановцаифинан
сирањатероризма.

ТребалобитајЗаконорачуноводствуускладити
исаЗакономозаштитиподатакаоличности,јеррачу
новођеобрађујуподаткеиоличностикојеимналажу
другизакони.ТиистиподациналазесеуАПРуиу
Порескојуправи.ТребалобиЗаконорачуноводству
ускладитиисасвимдругимзаконимакојигатангирају,
каоштојеЗаконофинансирањуполитичкихстранака,
Законозадругамаидр.

Унаставкуприлажемообразацнакојемсмодо
ставилапримедбеМинистарствуфинансија.“

1)Општикоментариисугестијеуодносу
наНацртзаконакаоцелину

Собзоромнатодајекраткирокзајавнурас
правудатзавремегодишњиходмораидавећина
субјекатанакојесеодносинијеукљученакакоу
израдунацртазакона,такоиујавнурасправу,треба
приступититемељнојдорадииисправциНацрта
Законаорачуноводству,првенственоштоциљдо
ношењазаконаиразлозизадоношењезаконакоји
сунаведениуобразложењуикојисуизнетина
округломстолунегирајусамисебе.

2)КонкретандеоНацртазаконачијуизмену
предлажетеиВашпредлогзаизмену

Професионалназвањауобластирачуноводства
Стицањепрофесионалнихзвањауобластира

чуноводстваиревизијетребавратитиуобразовне
институције–Економскифакултет,Вишешколе
којеимајусмерзафинансијеирачуноводство–као
Вишапословнашкола,...средњеекономскешколе
КРОЗСИСТЕМДУАЛНОГОБРАЗОВАЊАИДА
ТОБУДЕУСЛОВЗАОБАВЉАЊЕРАЧУНОВОД
СТВЕНИХПОСЛОВА.

Зарачуновођекојеимајупрофесионалназвања
организоватиобавезнуедукацијутакођеуобразов
ниминституцијама.

Тимебисеспречилостварањемонополаибо
гаћењепојединаца,апрековеликогбројалицакоја
обављајурачуноводственепослове.

НацртЗаконаорачуноводствунијејасанса
становиштасубјекатакојимогуобављатира
чуноводственепослове,каоштосузадруге.

УСрбијијемногозадругакојесусебавилера
чуноводственимпословимаугашенопрвенствено
збогпогрешногтумачењаЗаконаорачуноводству,
јерјетумаченодазадругенемогудапружајуте
услуге,иакоимјетопретежнаделатност.

Законбиукључивањемрачуновођаиззадружног
секторауизрадунацртазаконамогаодаотклони
многапогрешнатумачења.

ОбвезнициприменеЗакона
Наводиседастамбенезграденисуобвезници

применезакона.Стамбенезградекојеимајуприхо
денатржиштупредајупорескепријавепорезана
добит,пасамимтимнисуупотпуностиизузетеод
закона.Уовојобластимогаобивишедасеангажује
задружнисектор.
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3)Образложењеупућеногпредлога
заизменуНацртазакона 2.4.Примедбеипредлози

Државнеревизорскеинституције
ДобилисмопримедбеипредлогеДржавнереви

зорскеинституције–ДРИнаНацртЗаконаорачуно
водствуизкојихсевидидаоваинституцијаподржава
захтевеСРРСдаимседоделимонополскиположајза
сертификовањерачуновођа.они иду и да ље од то га 
и пред ла жу да сви ра чу но во ђе (и они ко ји оба вља ју 
по сло ве као за по сле ни у при вред ним дру штви ма) 
мо ра ју да има ју сер ти фи кат о „про фе си о нал ном 
зва њу“ ко ји из да је сррс,штосевидиизњиховог
предлогазаизменучлана15.НацртаЗаконаорачу
новодству.Тајставобразложенјепознатоммантром
којомсеслужииМинистарствофинансија,којагла
си:„Овимбисеунапредиоквалитетфинансијског
извештавањаобвезникаипозитивноутицалона
интегритетпрофесионалнихрачуновођа“.

ОваИнституцијапоЗаконуодржавнојревизор
скојинституцијијесамосталанинезависнидржавни
орган,којипопотребиможеда пру жа струч ну по моћ 
скуп шти ни, вла ди ре пу бли ке ср би је и дру гим др
жав ним ор га ни ма о по је ди ним зна чај ним ме ра ма и 
ва жним про јек ти ма, на на чин ко јим се не ума њу је 
не за ви сност те ин сти ту ци је.Међутим,поставља
сепитањедалипредседникСаветаДРИкаонајве
ћегорганатеИнституције,узчијусагласностједат
наведенипредлог,поштујеначелонезависностиако
држикомерцијалнасаветовањазарачунСРРСкојиније
државниорганинатимсаветовањимасепредставља
каопредседникДРИ,патимедолазииусукобинте
реса,јерјеистовременоичлантогСРРСикористи
положајпредседникаСаветаДРИдалобирадаСРРС
добијејавнаовлашћењазасертификовањесвихрачу
новођауСрбијинезависноодтогадалисузапослени
каорачуновођеупривредномдруштвуилитепослове
обављајукаопредузетницииоснивачипривредних
друштавазапружањерачуноводственихуслуга.

Честеизменепрописаорачуноводству
Контнипланзадругаправналицанебитребало

укидати–упоследњих15годинанеколикопутасе
укидаопапоновоуводио.

Усклађеностсадругимзаконима
Законорачуноводствутребапотпуноускладити

сасвимдругимзаконимапреусвајања.Увезисатим
требалобиорганизоватипосебнујавнурасправукоја
биобезбедилаједанквалитетанзаконкојибимогао
дабудепримењивудужемвременскомпериоду.

ЧлановиЗадругерачуновођа„Конто“своја
професионалназвањасустекликакокодУРРСа,
такоикодСРРС.Задругарачуновођа„Конто“не
фаворизујесертификатениУРРСаниСРРС–сви
члановисуравноправни.

УнацртузаконаУДРУЖЕЊЕРАЧУНОВОЂА
ИРЕВИЗОРАСРБИЈЕсенигденеспомињеиако
јејошувекактивнодругоправнолице.

УРРСдоследнопримењујенашезаконеине
издајесертификатезапрофесионалназвањаизра
чуноводстваодкадајезаконскаобавезањиховог
поседовањаукинута.

ОВИМНАЦРТОМЗАКОНАСЕПОТЦЕЊУ
ЈУПРОФЕСИОНАЛНАЗВАЊАСТЕЧЕНАКОД
УРРСИУВОДИСЕМОНОПОЛУОБЛАСТИ
РАЧУНОВОДСТВАИАКОТОНИЈЕУСКЛАДУ
САДИРЕКТИВОМЕУ–НАПРОТИВ,УЕУКА
КОЈЕИНАВЕДЕНОНАОКРУГЛОМСТОЛУНЕ
ПОСТОЈЕСЕРТИФИКАТИЗАРАЧУНОВОЂЕ.

СУВИШНОЈЕКОМЕНТАРИСАТИШТАБИ
БИОСТВАРНИЦИЉДОНОШЕЊАИУСВАЈА
ЊАОВАКВОГНАЦРТАЗАКОНА.

ако се уво де сер ти Фи ка ти тре ба 
да бу ду на до бро воЉ ноЈ осно ви и 
да омо Гу Ће Гра Ђа ни ма да сво Ја Про
Фе си о нал на зва Ња стек ну код Пр
вен стве но обра зов них ин сти ту ци Ја 
или удру Же Ња за ко Ја они сма тра Ју 
да су наЈ бо Ља.

При то ме ов де не тре ба Пот це Њи ва
ти ни Про Фе си о нал на зва Ња сте че на 
код При вред ноГ са вет ни ка, цен тра за 
обра зо ва Ње Ђу ро са лаЈ, уни вер зи те та 
зна Ње, ну бо Жи дар аЏи Ја и др.

ра чу но во Ђе са ду Го Го ди ШЊим ис
ку ством, са од Го ва ра Ју Ћим струч
ним обра зо ва Њем сте че ним на обра
зов ним ин сти ту ци Ја ма у ср би Ји и 
По ред то Га По ло Же ним струч ним 
ис Пи том на би ло од ко Јих на ве де них 
ин сти ту ци Ја не По др Жа ва Ју ова кав 
на црт за ко на о ра чу но вод ству.

за кон мо Же да се усво Ји али ве ро
ват но не би био При ме Њив у ср би Ји 
у не ком ду Жем Пе ри о ду и збоГ то Га 
би се мо рао Про ме ни ти.
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Оглас о саветовању објављен на сајту СРРС http://www.srrs.rs/и часопису „Рачуноводствена 
пракса“, бр. 17/2019.



XVII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА 

1921. септембар 2019, Златибор, хотел "Палисад" 
(18. септембар – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице) 

ПРЕДАВАЧИ 
• др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције
• Ана Тешић, в.д. помоћник министра финансија
• Верица Петковић, начелник одељења буџетске инспекције
• Бојана Потежица, експерт у области радних односа, плата/зарада и других примања запослених
• Тамара Микић, виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки

25% попуста на 4 и више учесника

 за 13 учесника за 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене 
праксе и корисници BizniSoft 
рачуноводственог софтвера

13.900 10.425

Остали учесници 19.900 14.925


Именик објављен на сајту СРРС http://www.srrs.rs/

ИМЕНИК ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА,  
ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА 2019. 

ОВЛАШЋЕНИ ЈАВНИ РАЧУНОВОЂА 
Р.бр. Бр. чл. карте Име и презиме Место 

1. ...... ...... ... 
2. ....... ....... ... 
36. 000144 Пејовић Душко 11000 Београд 
.... ..... ...... ... 
56. 000081 Шкобић Перо 11000 Београд 
57. 000173 Шкобић Тања 11070 Нови Београд 
58. 000075 Шкобић Зоран 11000 Београд 

Напомена: Да би нумерација чланова остала иста у електронском и штампаном издању, чланови 
додати након изласка из штампе Именика професионалних рачуновођа, имаоца лиценце о 
професионалној оспособљености за 2019, додају се на крај списка свог звања. 

Премазакономпрописанимначелимасамостал
ностиинезависностиДРИ,председникнајвећегоргана
теИнституцијејеусукобуинтереса,пресвегазбогоба
вљањакомерцијалнихделатностизарачунприватних
удружења,каоизбогочигледногсукобаинтересазбог
лобирањадатоудружењечијијеончландобијевећа
законскаовлашћења,чакиодонихкојасупредвиђена
нацртомзакона.ЗбогтогабиАгенцијазаборбупротив
корупцијетребалодаиспитадалијепредседникСаве
таДРИусукобуинтересазбогангажовањанадржању

комерцијалнихсеминаразарачунСРРСчијијечлан,
идалијеусукобуинтересакадазваничноуимеДРИ
предлажедаудружењечијијечландобијејавнаовла
шћењавећаодонихкојасупредлагачизаконаукљу
чилиуНацртЗаконаорачуноводству,каоидалијеу
сукобуинтересаштоДРИчасописеидругулитературу
набављаодСРРСчијијеончланиподкојимусловима.

УнаставкусупримедбеипредлозиДРИдоста
вљенинапредвиђеномобрасцуМинистарствуфинан
сијанаНацртЗаконаорачуноводству.

ОгласосаветовањуобјављеннасајтуСРРСhttp://www.srrs.rs/иучасописау„Рачуноводственапракса“,
бр.17/2019.





10 ПРИВРЕДНИСАВЕТНИК Септембар2019.

–др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја пред ла же 
из ме ну на цр та за ко на о ра чу но вод ству та ко да 
члан 9. став 3. гла си:

„Изузетноодстава2.овогчлана,фактура(ра
чун)каорачуноводственаисправаусмислуовог
законасастављасеидостављаправнимлицима
ипредузетницимауелектронскомобликуимора
битиоверенаодстранеодговорноглицакојесвојим
потписомилидругомидентификациономознаком
(утврђеномопштимактомкојимправнолице,одно
снопредузетник,уређујерачуноводство)потврђује
њенуверодостојност.“

– др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја пред ла же 
из ме ну на цр та за ко на о ра чу но вод ству, та ко да 
члан 15. гла си:

„Правнолице,односнопредузетникопштим
актомуређујешколскуспрему,радноискуствои
осталеусловезалицекојејеодговорнозавођење
пословнихкњигаисастављањефинансијскихиз
вештаја.

ли це ко ме прав но ли це, од но сно пред у зет ник 
по ве ри во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње 
фи нан сиј ских из ве шта ја мо ра има ти про фе
си о нал но зва ње у обла сти ра чу но вод ства или 
ре ви зи је, ко је је сте че но код про фе си о нал не 
ор га ни за ци је чла ни це ме ђу на род не фе де ра ци је 
ра чу но во ђа.

Лицекомејеповереновођењепословнихкњига
исастављањефинансијскихизвештајанеможебити
лицекојејеправоснажноосуђенозакривичнадела
противправапоосновурада,привреде,имовине,
правосуђа,прањановца,финансирањатероризма,
правногсаобраћајаислужбенедужности.“

– др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја пред ла же 
из ме ну на цр та за ко на о ра чу но вод ству, та ко да 
члан 43. гла си:

„Финансијскеизвештајеусвајаскупштинаили
другинадлежниорганправноглица,односнопред
узетник.

Законскизаступник,органуправљањаинадзорни
органправноглицаили це ко ме је по ве ре но во ђе ње 
по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских 
из ве шта ја у скла ду са за ко ном, од но сно пред у
зет ник, као и од го вор но ли це из чла на 15. овог 
за ко на, од но сно од го вор но ли це из чла на 16. став 
4. овог за ко на,делујућиуоквирунадлежностикоје
суимзакономиинтерномрегулативомправногли
цаодноснопредузетникадодељени,ко лек тив но су 
од го вор ни за исти ни то и по ште но при ка зи ва ње:

1)годишњегфинансијскогизвештаја,извештаја
опословањуи,уколикосеприпремаодвојено,из
вештајаокорпоративномуправљању;и

1)Општикоментариисугестијеуодносу
наНацртзаконакаоцелину

Немаопштегкоментара

2)КонкретандеоНацртазаконачијуизмену
предлажетеиВашпредлогзаизмену

2)консолидованогфинансијскогизвештаја,
консолидованогизвештајаопословањуи,уколико
сеприпремаодвојено,консолидованогизвештајао
корпоративномуправљању.“

Фи нан сиј ске из ве шта је пот пи су ју за кон ски 
за ступ ник прав ног ли ца, од но сно пред у зет ник и 
ли це ко ме је по ве ре но во ђе ње по слов них књи га 
и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја.“

–др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја пред ла же 
из ме ну на цр та за ко на о ра чу но вод ству, та ко да 
се у чла ну 44, по сле ста ва 10, до да је но ви став 
11. ко ји гла си:

„Правнолицеможедаподнесезахтевзазамену
финансијскихизвештајакојијејавнообјављену
Региструфинансијскихизвештаја,акојефинан
сијскеизвештајекориговалонаосновуизвршене
ревизијефинансијскихизвештајаодстранеДржавне
ревизорскеинституције.Коригованефинансијске
извештајезаједносаревизорскимизвештајемДр
жавнеревизорскеинституцијеправнолицеможе
даподнесенајкасниједоистеканареднегодинеу
односунагодинунакојусетајизвештајодноси.“

Учлану44.Нацртазаконаорачуноводству,
досадашњистав11постајестав12имењасетако
дагласи:

„Формуисадржинузахтеваизст.10.и11.овог
чланапрописујеАгенција“

Учлану44.Нацртазаконаорачуноводству,
досадашњистав12.постајестав13,адосадашњи
став13.постајестав14.

– др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја пред ла же 
из ме ну на цр та за ко на о ра чу но вод ству да чла н 
45. гла си:

„Правналицаипредузетницидужнисуда,уз
редовнеиконсолидованегодишњефинансијскеиз
вештајеизчлана44.овогзакона,доставеАгенцији:

1)одлукуоусвајањуредовног,односноконсо
лидованоггодишњегфинансијскогизвештаја;и

2)годишњиизвештајопословању,односно
консолидованигодишњиизвештајопословањуу
складусаовимзаконом.

Правналицаипредузетницикојиимајуобавезу
ревизијефинансијскихизвештајаускладусазако
номкојимсеуређујеревизија,дужнасуда,поред
документацијеизстава1.овогчлана,Агенцији
доставеревизорскиизвештај,којијесастављену
складусазакономиМеђународнимстандардима
ревизије,узкојисеприлажуфинансијскиизвештаји
којисубилипредметревизије.

ПравналицакодкојихјеДржавнаревизорска
институцијавршиларевизијуфинансијскихизве
штајаускладусазакономкојимсеуређујеДржав
наревизорскаинституција,дужнасудаАгенцији
доставеревизорскиизвештајДржавнеревизорске
институције,узкојисеприлажуфинансијскииз
вештајикојисубилипредметревизије.

Правналицаипредузетницикојиимајуоба
везуревизијефинансијскихизвештајаускладуса
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3)Образложењеупућеногпредлога
заизменуНацртазакона:

3. добијена писма претплатника у вези са 
нацртом закона о рачуноводству

Путеммејладобилисмовишеписамаподршке
нашихпретплатниканаангажовањузаизмененацрта
Законаорачуноводству.Збогограниченогпросторау
наставкуобјављујемодвакраћадописа.

3.1.Писмопретплатникаизфирме„ХY“изЗемуна

закономкојимсеуређујеревизијадокументацију
изстава1.овогчлана,заједносаревизорскимиз
вештајемдостављајунајкасниједо:

1)30.јунанареднегодинезаредовнегодишње
финансијскеизвештаје;и

2)31.јуланареднегодинезаконсолидоване
годишњефинансијскеизвештаје

Изузетноодстава4.овогчлана,правналицако
јаимајуобавезуревизијефинансијскихизвештајау
складусазакономкојимсеуређујеревизија,угодини
укојојревизијуњиховихфинансијскихизвештајаоба
вљаДржавнаревизорскаинституција,мо гу, уме сто 
ре ви зор ског из ве шта ја у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је ре ви зи ја, аген ци ји да пре да ју из ве штај 
о ре ви зи ји др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је, до 
30. сеп тем бра те ку ће го ди не у ко јој су пре да ли 
фи нан сиј ски из ве штај ко ји је пред мет ре ви зи је.

Обвезникможедазахтеваизменујавнообјавље
њедокументацијеипосебнихподатакаизст.1.и
2.овогчлана,подношењемзахтевазазаменујавно
објављенедокументацијеипосебнихподатакана
обрасцупрописаномидстранерегистратораРеги
страфинансијскихизвештаја,сагласноодредбама
законакојирегулишерадАгенције.“

Члан9.
Рачуни(фактуре)којеседостављајуфизичким

лицимазакомуналнеуслуге,утрошенуелектричну
енергију,гасислично,нијемогућевеликомброју
физичкихлицадостављатиуелектронскомоблику.

Члан15.
Овимбисеунапредиоквалитетфинансијског

извештавањаобвезникаипозитивноутицалона
интегритетпрофесионалнихрачуновођа.

Члан43.
Овимбисеунапредиоквалитетфинансијског

извештавањаобвезникаипозитивноутицалона
интегритетпрофесионалнихрачуновођа.

Члан44.
Овимбисеунапредиоквалитетфинансијског

извештавањакорисникајавнихсредставаипозитив
ноутицалонаквалитетревизијењиховихфинан
сијскихизвештајакојувршедруштвазаревизију.

Члан45.
Овимбисеунапредиоквалитетфинансијског

извештавањакорисникајавнихсредставаипозитив
ноутицалонаквалитетревизијењиховихфинан
сијскихизвештајакојувршедруштвазаревизију,и
смањилибисетрошковисубјектакојаимаобавезу
ревизијефинансијскихизвештајаускладусаза
кономкојимсеуређујеревизија,угодиниукојој
ревизијуњиховихфинансијскихизвештајаобавља
Државнаревизорскаинституција.

„Поштовани,
Пренегопоставимпитање,морамдакажемда

ВасапсолутноподржавамуВашимставовимау
везисаНацртомЗаконаорачуноводству(однеу
ставностидодеградацијерачуноводственеструке
иособљакојерадиовепослове,анарочитопосле
јучерашњегтзв.Wеbinaraуорганизацијиједне
консултантскекућеизБеограда).Украткоречено–
човекнеможедаверујештајетамочуо,каониса
каквимнивоомобраћањаиобразложењајењихов
представникбраниоЗаконскепредлогеиистовре
меночињеницукојујепредавачизнеодасумуиз
министарстваодбилинајмање30акпредлогакоје
јеКонзорцијумпредлагаокаорешењазауградњу
утекстзакона.АкосмонатобожњемпутууЕУ,а
тамолиценценипрофесионалназвањазапослове
рачуноводстванисупрописанакаообавезна,чему
ондалиценцирањекоднас,којећесутрабитиван
снагекадапостанемочланицаЕУ(илимождани
каднећемо,паовиизМФтовећзнају),изашто
монополскиположај,...итд,итд,...досутрабисе
моглапостављатипитањаидилеме.

Питање:КаквајесудбинаистатусВашихпи
санихпримедбинатекстзакона,далидобијате
званичнообразложењезаштопредлогтајитајније
прихваћенилиВамсесамокажеништаодтога?
Јасноједајеизбогкраткоћеинтервалајавнерас
правеовајЗаконвећусвојен(бахатостпредлагача
искупштинскевећине),аовојесадсамопривид
јавнерасправедабисепослереклоштахоћете?
Јелибилајавнарасправа!?,...билаје,...алисамо
формално.МолимоВасдапубликујетеВашепи
санепредлогеипримедбенатекстЗаконајерћеон
сигурнокадтадморатибитимењан.“

3.2.Писмоанонимног„забринутог“рачуновође

„Поштовани,
ОбраћамВамсеповодомВашегписања,ау

везисапредлогомновогЗаконаорачуноводству
иосвртањемнаквазиудружење(којесеналазиу
„приватном“власништву).

Квазиудружењеслужизабогаћењегенералног
секретара(иужепородице)узпомоћљудиизоргана
удружењакојејегодинамаселективнобираокако
бимогаодаспроводипословекојисуискључиво
њемуодличнекористи,користећиудружењекао
сопственуризницу.
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Упозорењеизнетоунаведеномписмујесамо
потврдаодеценијскимсимулованимпословимаи
манипулацијамагенералногсекретараСРРСувезиса
оснивањемипословањемпредузећа„Рачуноводство“
д.о.о.ТопредузећеосноваојегенералнисекретарСРРС
1997.године(наосновуфалсификованихдокумената),
такоштојепреносомимовинеСРРСудеоСавезау
капиталутогпредузећаизносио41,9%,агенералног
секретараидругихчланова58,1%.Остваренадобит
утомпредузећураспоређиванајесамогенералном
секретаруидругимчлановима(безплаћањапореза

надивидендујернијеисплаћиванадивиденда),али
неинаСРРС,пајенатајначинудеоСРРСспаона
24%агенералногсекретараидругихчлановапове
ћанјена76%.

РешењемАПРаБД40919/2019од24.04.2019.
годинерегистрованајепроменауписакапиталаСРРС
наосновуизвршеноготкупауделаупредузећу„Ра
чуноводство“д.о.о.,такоштојегенералнисекретар
каозаконскизаступникСРРС,продаотомСавезу
својудеоупредузећу„Рачуноводство“д.о.о.укојем
је,такође,директоризаконскизаступник.Продата
номиналнавредностуделагенералногсекретараиз
носилајепремаподацимаАПРа3.478.455,71динара,
односно8,66%,алисенезнаколикујеценусамсеби
испатиозапродатиудео.Овојешколскипримерсу
кобаинтересаутомквазиудружењу(чланициIFAC),
јерјеистолицејединизаконскизаступникуСРРСиу
повезаномпредузећу„Рачуноводству“д.о.о.,укојем
послеоткупауделаодњеговихчлановаСРРСимаве
ћинскиудео.Уовомслучајупорескиоргантребало
бидаиспитадалијегенералнисекретарнаизвршену
продајууделаСавезуподнеопорескупријавузапорез
накапиталнидобитакјерјеу том слу ча ју по ре ска 
осно ви ца укуп но уго во ре на це на, од но сно тр жи шна 
це на ко ју утвр ђу је по ре ски ор ган ако оце ни да је 
уго во ре на це на ма ња од тр жи шне,собзиромнатода
јенабавнавредностстеченогуделау„Рачуноводству“
д.о.о.једнака0(нули),јерјеудеостеченбезнакнаде,
односнонабавнаценапродатогуделајенула,јерје
плаћеннуладинаратомпредузећу.

Уприлоговојтврдњиидетоштосеудружење
већнековременебавиструкомиположајемрачуно
вођавећсебавииздавањемипродајомнекретнина.

Продајомимовинеудружењагенералнисекретар
откупиојесопственеуделеуфирмиукојојјеуједно
игенералнидиректорсаодређенимпроцентомуде
ла.Наравно,ценујесампонудиоапрекомарионета
изорганауправљањаиприхватио.

Овосвепроистичеизсазнањаодљудиблиских
његовимсарадницима.АувидомуАПРипроменом
власничкеструктуретачносттврдњисенедоводи
упитање.

Помоћкаоструцинамјепрекопотребнааса
мимтимииздавањелиценциоваквогудружења
самобибилафарсаиприкривањерадњигенерал
ногсекретара.

Забринутирачуновођа.“


