V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
- Одређење проблема које је потребно решити
Нацрт закона има за циљ пре свега унапређење квалитета финансијског
извештавања, што ће бити постигнуто додатним прилагођавањем рачуноводствених
правила економској снази и величини правних лица, давањем могућности правним лицима
да примењују МСФИ приликом састављања годишњих финансијских извештаја,
омогућавање лакшег пословања и смањење непотребних трошкова правним лицима која
имају обавезу консолидације, уз сигурност да ће њихови финансијски извештаји бити
транспарентнији и поузданији.
До сада је у Републици Србији било могуће регистровати се за пружање
рачуноводствених услуга без испуњавања било каквих услова, осим у погледу регистрације
у Агенцији за привредне регистре (било да је реч о привредном друштву или предузетнику).
Нацрт закона предвиђа значајне измене у овом делу. Наиме, код правних лица и
предузетника који желе да се професионално баве пружањем рачуноводствених услуга
(тренутно их у Србији према подацима Агенције за привредне регистре има око 8.000),
предвиђено је уписивање у јавни Регистар пружалаца рачуноводствених услуга који ће
водити Агенција, на основу претходно издате дозволе од стране Савеза рачуновођа и
ревизора Србије, а један од услова за регистрацију је и да најмање једно лице буде стално
запослено у правном лицу, и да то лице или предузетник испуњава услов да има
професионално звање из области рачуноводства или ревизије стечено код чланице
Међународне федерације рачуновођа (International Federation of Accoutants – IFAC).
Прелазним одредбама Нацрта закона прописана је обавеза правним лицима, односно
предузетницима да у року од три године ускладе своје пословање са одредбама овог закона,
укључујући достављање доказа о томе да имају запослено минимум једно лице са
професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код
професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа. Овим ће се
позитивно утицати на квалитет пружања рачуноводствених услуга и тиме посредно
унапредити квалитет финансијског извештавња великог броја обвезника (пре свега микро
правних лица и предузетника).
Додатно, одредбама Нацрта закона прихваћене су препоруке МАНИВАЛА (тело
Савета Европе које се бави проценом усаглашености националних система за спречавање
прања новца и финансирања тероризма држава чланица Савета Европе са међународним
стандардима (ФАТФ)) за измену постојеће регулативе у смислу забране кривично
осуђиваним правним и физичким лицима и њиховим повезаним лицима, као и
сарадницима да буду оснивачи и власници правних лица, односно предузетника који се
баве пружањем рачуноводствених услуга.
- Циљеви који се постижу његовим доношењем
Крајњи циљ доношења новог Закона о рачуноводство јесте подизање нивоа
квалитета финансијског извештавања у Републици Србији и усклађивање са најбољом
међународном праксом у овој области. При изради Нацрта закона поштовано је правило да
се исти доноси пре свега због неопходности усклађивања са релевантним Директивама ЕУ
и ако се тим изменама побољшава квалитет корпоративног финансијског извештавања и не
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увећавају трошкови финансијског извештавања обвезника примене овог закона, сем
уколико је то нужно.
Увођењем јасних услова за професионално пружање рачуноводствених услуга, као
и посебног јавног регистра пружалаца рачуноводствених услуга у Републици Србији,
унапредиће се квалитет ових услуга, с обзиром да ће правна лица и предузетници морати
да имају најмање једно лице запослено са професионалним звањем у области рачуноводства
или ревизије, код професионалне организације која је чланица Међународне федерације
рачуновођа. Ова лица ће бити професионално обучена за вођење пословних књига и
састављање финансијских извештаја, уз обавезу похађања континуиране едукације како би
то звање одржавали и били у могућности да на квалитетан и високо професионалан начин,
уз поштовање Етичког кодекса пружају услуге трећим лицима.
Нови Закон о рачуноводству треба да омогући 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.
Томе треба да допринесу и нови извештаји које ће састављати поједине категорије правних
лица: нефинансијски извештаји и извештаји о плаћањима владама.
Нови закон треба да допринесе бољој процени будућих перформанси привредних
субјеката, омогућавајући инвеститорима да доносе добре инвестиционе одлуке, као и да
смањи ризик од финансијских криза и њиховог негативног утицаја на економију.
- Које су друге могућности за решавање проблема?
С обзиром да уређивање материје корпоративног рачуноводства подразумева
прописивање јасних и транспарентних правила и процедура које морају бити усаглашене са
захтевима релевантних директива ЕУ, као и прописивање права и обавеза правних лица у
вези са корпоративним рачуноводством, законско уређивање ове материје представља
једини могући избор.
Поред тога, из разлога спровођења процеса придруживања ЕУ и усаглашавања
домаћих прописа са комунитарним правом у оквиру треће ревизије Националног програма
за усвајање прописа Европске уније (НПАА), предвиђено је доношење Закона о
рачуноводству у који ће се транспоновати одредбе Директиве 2013/34/ЕУ о годишњим
финансијским извештајима, консолидованим финансијским извештајима и повезаним извештајима одређених врста привредних
друштава,

као и Директиве 2014/95/ЕУ о измени Директиве 2013/34/ЕУ у погледу
објављивања нефинансијских информација и разноликости одређених великих предузећа и
група.
- Зашто је доношење акта најбоље за решавање проблема?
Предложене одредбе се односе на материју која се најефикасније и
најтранспарентније регулише законом, тако да је процењено да се на овај начин јасно и
недвосмислено ствара одговарајући правни оквир за уређивање ове области, а стварају се
услови и за неопходно усклађивање са одговарајућом међународном регулативом.
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- На кога ће и како највероватније утицати предложена решења?
Закон ће имати позитиван утицај на српску привреду у целости.
С озбиром да ће по основу усклађивања Закона и подзаконских аката са одредбама
релевантних Директива ЕУ доћи до промене образаца финансијских извештаја, промена
Закона ће утицати на највећи број обвезника његове примене.
Поред тога, велика правна лица са више од 500 запослених постаће обвезници
састављања додатних извештаја (нефинансијског извештавања, извештаја о корпоративном
управљању), а субјекти из области екстрактивне прераде и сече шума постаће обвезници
састављања извештаја о плаћањима владама. Нови обвезници примене Закона су стечајне
масе. Због промене критеријума за изузеће од консолидовања незнатно ће се смањити број
обвезника (неће га састављати мале групе).
Свим обвезницима примене Закона који нису обавезни да примењују МСФИ
дозвољена је њихова примена, уз услов да исте примењују у континуитету. Давањем
могућности правним лицима да примењују МСФИ приликом састављања годишњих
финансијских извештаја, биће обезбеђено лакше пословање истих и смањење непотребних
трошкова правним лицима која имају обавезу консолидације, уз сигурност да ће њихови
финансијски извештаји бити транспарентнији и поузданији.
Сви пружаоци рачуноводствених услуга морају ускладити своје пословање са
одредабама овог закона у року од најкасније три године од дана ступања на снагу истог.
- Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди
посебно малим и средњим предузећима?
Примена овог закона ће због промене образаца финансијских извештаја код
појединих обвезника његове примене изазвати једнократни настанак трошкова
прилагођавања. Са друге стране, посматрамо на дужи период, с обзиром да ће нови обрасци
финансијских извештаја за привредна друшва, задруге, предузетнике и друга правна лица
бити знатно краћи од постојећих, обвезницима ће бити поједностављен поступак
састављања истих.
Нове незнатне трошкове ће имати и обвезници састављања нових извештаја
(нефинансијског извештавања, извештаја о корпоративном управљању и извештаја о
плаћањима владама), који ће представљати део годишњег, односно консолидованог
извештаја о пословању.
Пружаоци рачуноводствених услуга ће имати додатне трошкове у вези са издавањем
дозвола за обављање ових услуга, као и ради усклађивања са одредбама овог закона
(посебно у погледу запошљавања најмање једног лица са професионалним звањем у области
рачуноводства или ревизије).
Позитивни ефекти које предложено законско решење треба да пружи, у потпуности
оправдавају трошкове његовог спровођења, с обзиром да крајњи циљ треба да буде
унапређење квалитета финансијског извештавања у Републици Србији, што ће позитивно
утицати на све привредне субјекте, али и на државне органе и институције, као и на стране
и домаће инвеститоре.
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- Да ли позитивне последице доношења Закона оправдавају трошкове његове
примене?
Позитивне последице доношења Закона сасвим оправдавају трошкове његове
примене, јер додатни трошкови свакако нису значајнијег обима. Доношењем Закона
извршиће се усклађивање са правним тековинама ЕУ, што је обавеза Републике Србије у
процесу придруживања и обезбедиће се да Република Србија у области корпоративног
извештавања добије нормативни оквир који је потпуно усклађен са захтевима правних
тековина ЕУ. Према проценама које се односе на поменуте директне и индиректне користи,
односно позитивне последице предложених решења, процењује се да ће укупне користи
далеко премашити укупне трошкове исказане за спровођење овог закона.
- Да ли доношење закона стимулише појаву нових привредних субјеката на
тржишту и тржишну конкуренцију?
Предложено законско решење директно не утиче на појаву нових привредних
субјеката и тржишну конкуренцију, али ће стварање амбијента за квалитетније финансијско
извештавање позитивно утицати на потенцијалне инвеститоре да одрже садашња и врше
нова улагања у привреду Републике Србије.
Увођењем Регистра пружалаца може довести до смањења броја пружалаца
рачуноводствених услуга (уколико не буду могли да испуне услове прописане за
регистрацију), али наведено и треба да допринесе унапређењу квалитета рада правних лица
и предузетника која ће наставити да се професионалне баве пружањем рачуноводствених
услуга.
- Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о
Нацрту предлога Закона?
Да. Наиме, за време спровођења Пројекта Техничке помоћи РС у реформи
корпоративног финансијског извештавања ангажовани ангажовани су консултанти
(конзорцијум: Универзитет Сингидунум и Информативно пословни центар д.о.о.) са циљем
да израде детаљну анализу постојећих недостатака у Закону о рачуоводству са прегледом
неусаглашености истог са правним тековинама ЕУ, као и да израде компаративну анализу
са одговорима на бројна питања у вези са регулисањем корпоративног рачуноводства у
одабраним земљама чланицама ЕУ.
Такође, све време трајања овог Пројекта, у раду Одбора за управљање истим,
ангажовани су представници следећих државних органа/институција и представника
струке:
- Министаство финансија;
- Министарство привреде;
- Народна банка Србије;
- Комисија за хартије од вредности;
- Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије;
- Привредна комора Србије;
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-

Комора овлашћених ревизора; и
Савез рачуновођа и ревизора Србије.

На седницама овог тела у више наврата разматрани су сви радни материјали који су
претходили изради Нацрта закона о рачуноводству.
Од тренутка оснивања, учесницима у раду Одбора више пута су достављани
материјали и радне верзије овог закона, и свима је дата могућност да се изјасне на
предложене одредбе. Сви достављени коментари, примедбе и сугестије су анализирани у
смислу усклађености са међународним стандардима и директивама, домаћим законима који
регулишу предметну материју и потребама праксе, а у циљу дефинисања сврсисходних
предлога одредби Закона, које ће, у овом тренутку, представљати најадекватније решење за
Републику Србију.
У поступку израде нацрта закона консултанти су спровели бројне консултације као
и детаљну расправу са свим учесницима заинтересованим за уређивање предметне
материје. Заинтересована професионална, стручна и академска јавност је имала прилику да
изнесе ставовове поводом важећег Закона о рачуноводству и да доставе предлоге/сугестије
консултантима на разматрање а пре отпочињања израде Нацрта закона.
При изради Нацрта закона коришћени су ставови који су консултанту достављани
мејловима или непосредно изнети на бројним састанцима које су консултанти организовали
са заинтересованим странама.
Након израде Нацрта закона одржана је јавна расправа у периоду од 12. августа до 2.
септембра 2019. године. У оквиру јавне расправе одржана су и два округла стола, у Комори
овлашћених ревизора и Привредној комори Србије, где су заинтересованој јавности
презентоване одредбе Нацрта закона о рачуноводству.
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 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, која 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.
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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 искључиво 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, Директива 2014/95/ЕУ, као и Уредба ЕУ
1606/2002) са којима се врши усклађивање.
- Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили разлози
доношења акта?
С обзиром да је примена закона условљена доношењем одговарајућих подзаконских
аката министарства надлежног за послове финансија и других органа и институција
надлежних за спровођење овог закона, претпоставка за његову примену јесте доношење тих
аката у разумном року (шест месеци од дана ступања на снагу овог закона).

6

