
 
Република Србија 

      МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Број: 011-00-632/2019-16 

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 рачуноводству 

 

 

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 рачуноводству. 

 

Закључком 05 Број: 011-7951/2019 Одбора за привреду и финансије Владе Републике 

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

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

 

Нацрт закона о рачуноводству, заједно са Образложењем и Програмом јавне расправе 

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

Програмом јавне расправе о Нацрту закона о рачуноводству 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 рачуноводству” 

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 

ревизорских удружења и њихови чланови, представници академског сектора, 

представници цивилног сектора, као и остали заинтересовани субјекти. Централном 
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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 рачуноводству. У периоду трајања јавне расправе преко 80 различитих 

учесника доставило је коментаре на текст Нацрта закона о рачуноводству. 

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 рачуноводству, а што је допринело бољем разумевању текста овог Нацрта 

закона и основних циљева (унапређење квалитета финансијског 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 рачуноводству за време трајања јавне расправе.  

Прихваћене су у целини или делимично примедбе и сугестије које се односе на: јасније 

формулације у појединим дефиницијама у члану 2. Нацрта закона (друга правна лица, 

ванредни финансијски извештај, удели, материјално значајна ставка, датум одобрења за 

обелодањивање финансијских извештаја), прецизирање да се Централни регистар, депо и 

клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) сматра великим 

правним лицем и да Комисија за хартије од вредности прописује подзаконска акта којим 

се уређује Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру, као и садржина и форма 

образаца финансијских извештаја које саставља Централни регистар. Прихваћене су и 

примедбе представника цивилног сектора, које се односе на друга правна лица у смислу 

члана 2. тачка 2) Нацрта закона о рачуноводству (удружења, фондације, задужбине и др.), 

која ће и даље примењивати посебна подзаконска акта којима се уређују Контни оквир и 

садржина и форма образаца финансијских извештаја (решење као у актуелном Закону о 

рачуноводству). Прихваћена је и примедба којом је прецизиран члан 9. став 3. Нацрта 

закона у смислу да се обавезно састављање и достављање фактура (рачуна) у 

електронском облику односи на правна лица и предузетнике обвезнике примене овог 

закона, а продужен је и рок за усаглашавање са овом одредбом Нацрта закона (обавезна 

примена почев од 1. јануара 2022. године). Прихваћене су и примедбе које се односе на 

необавезност састављања Напомена уз финансијске извештаје за друга правна лица из 

члана 2. став 2. Нацрта закона која су разврстана у категорију микро правних лица. 

Прихваћена је и примедба у вези успостављањем Регистра пружаоца рачуноводствених 

услуга (почиње са радом почев од 1. јануара 2021. године). У делу који се односи на 

нефинансијско извештавање, прихваћени су предлози којима ће се додатно прецизирати 

обавеза састављања и начина састављања ових извештаја.  



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 у супротности са позитивним правним 

прописима, односно нису предмет регулисања овог закона, или су супротни одредбама 

релевантних ЕУ прописа (Директива 2013/34/ЕУ и Директива 2014/95/ЕУ, као и Уредба 

ЕУ 1606/2002) са којима се врши усклађивање.  


