
 
Република Србија 

          МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Број: 011-00-633/2019-16 

12. септембар 2019. године 

Кнеза Милоша 20 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-

пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), Министарство 

финансија објављује 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о ревизији 

 

 

У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 

96/15 – др. закон и 62/17) и утврђеним делокругом рада, Министарство финансија 

припремило је Нацрт закона о ревизији. 

 

Закључком 05 Број: 011-7952/2019 Одбора за привреду и финансије Владе Републике 

Србије од 7. августа 2019. године, Министарство финансија је спровелу јавну расправу о 

Нацрту закона о ревизији у периоду од 12. августа до 2. септембра 2019. године. 

 

Нацрт закона о ревизији, заједно са Образложењем и Програмом јавне расправе објављен 

је на интернет презентацији Министарства финансија и на Порталу еУправе. Програмом 

јавне расправе о Нацрту закона о ревизији одређено је да се примедбе, предлози и 

сугестије достављају Министарству финансија, писаним путем на адресу Кнеза Милоша 

20, Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о ревизији” или 

електронским путем на следеће e-mail адресе: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs, 

vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs, ana.brkic@mfin.gov.rs. 

Јавна расправа одржана је у просторијама Коморе овлашћених ревизора 28. августа 2019. 

године. Централни догађај одржан је у просторијама Привредне Коморе Србије у 

Београду, 29. августа 2019. године са почетком у 9:00 часова. 

Учесници у јавној расправи били су представници државних органа и институција, 

представници пословних удружења (Привредна комора Србије, Савет страних 

инвеститора, Америчка привредна комора и др.); представници рачуноводствених и 

mailto:ana.brkic@mfin.gov.rs


ревизорских удружења и њихови чланови, представници академског сектора, 

представници цивилног сектора, као и остали заинтересовани субјекти. Централном 

догађају у просторијама Привредне коморе Србије присуствовало је више од 100 

учесника. 

Учесници јавне расправе су узели активно учешће и изнели своје коментаре на текст 

Нацрта закона о ревизији. Током јавне расправе 11 учесника доставило је своје коментаре 

на предложено законско решење. 

На одржаним скуповима представницима Министарства финансија и ангажованим 

консултантима у оквиру Пројекта Техничке помоћи РС у реформи корпоративног 

финансијског извештавања ангажовани (конзорцијум: Универзитет Сингидунум и 

Информативно пословни центар д.о.о.) изнети су предлози и питања, који су углавном 

била у правцу појашњења концептуалних и појединачних решења садржаних у тексту 

Нацрта закона о ревизији, а што је допринело бољем разумевању текста овог Нацрта 

закона и основних циљева (унапређење квалитета ревизорског извештавања и 

усаглашавање са релевантним прописима ЕУ) који се желе постићи.  

У Министарству финансија сагледани су и размотрени сви достављени предлози, 

сугестије и примедбе на Нацрт закона о ревизији за време трајања јавне расправе. 

Прихваћене су оне примедбе и сугестије и уграђене у текст Нацрта закона којима се 

унапређује квалитет текста Нацрта закона, а које нису у супротности са регулативом ЕУ и 

најбољом праксом у овој области, као нпр: унапређење дефиниција (Кодекс 

професионалне етике ревизора), проширен је обухват кривичних дела које неко лице чине 

недостојним за обављање послова ревизије, редефинисан је обухват забрана које се односе 

на пружање неревизорских услуга и др. Прихваћена је примедба која се односи на 

дефинисање критеријума за утврђивање висине новчане казне за лиценциране овлашћене 

ревизоре. Такође, прихваћене су и примедбе које се односе на правно-техничку редакцију 

текста Нацрта закона. 

Остали предлози, сугестије и примедбе учесника у процесу јавне расправе које су 

достављене овом министарству након анализе нису прихваћене из разлога што нису дата 

конкретна образложења за исте, или су предлози већ садржани у Нацрту закона (јер 

подносилац коментара није правилно тумачио текст Нацрта закона), или су супротни 

одредбама релевантних ЕУ прописа са којима се врши усклађивање, односно најбољој 

пракси.  


