
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ 

 

 

Члан 1. 

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

111/09), у члану 1. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Друга правна лица из става 2. овог члана обухватају 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 

добитка (политичке организације, синдикалне организације са својством правног 

лица, задужбине, фондације, удружења, коморе и др. организације организоване по 

основу учлањења, осим стамбених зграда).” 

Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 4. до 7. 

 

Члан 2. 

 У члану 2. додаје се став 7, који гласи: 

„За друга правна лица из члана 1. став 3. овог закона министар финансија 

прописује начин признавања, мерења и процењивања имовине, обавеза, сопствених 

извора, прихода и расхода у складу са законском и професионалном регулативом.” 

 

Члан 3. 

Члан 7. мења се и гласи:  

„Правна лица, у смислу овог закона, разврставају се на мала, средња и 

велика, у зависности од просечног броја запослених, годишњег прихода и 

вредности имовине утврђене на дан састављања финансијских извештаја у 

пословној години.  

У мала правна лица разврставају се она правна лица која не прелазе два од 

следећих критеријума:  

1)  просечан број запослених 50;   

2) годишњи приход 7.300.000 ЕУР у динарској противвредности; 

3) просечна вредност пословне имовине (на почетку и на крају пословне 

године)  3.650.000 ЕУР у динарској противвредности. 

 У средња правна лица разврставају се она правна лица која прелазе два  

критеријума из става 2. овог члана, али не прелазе два од следећих критеријума: 

1)  просечан број запослених 250;  

2) годишњи приход 29.300.000 ЕУР у динарској противвредности; 

3) просечна вредност пословне имовине (на почетку и на крају пословне 

године) 14.650.000 ЕУР у динарској противвредности. 

 У велика правна лица разврставају се правна лица која прелазе два  

критеријума из става 3. овог члана. 

Aко правно лице има различите показатеље по критеријумима, тако да не 

испуњава најмање два од наведених критеријума за разврставање из ст. 2 - 4. овог 

члана, то правно лице разврстава се као средње правно лице. 



Разврставање у складу са наведеним критеријумима врши правно лице 

самостално на дан састављања финансијских извештаја и добијене податке користи 

за наредну пословну годину. 

За прерачунавање девизних износа из ст. 2 - 4. овог члана у динарску 

противвредност, примењује се званичан средњи курс динара, који утврђује 

Народна банка Србије на последњи дан пословне године за коју се саставља 

годишњи финансијски извештај.  

Новооснована правна лица разврставају се, у смислу става 2. овог члана, на 

основу података из финансијских извештаја текуће пословне године и броја месеци 

пословања, а утврђени подаци користе се за текућу и наредну пословну годину. 

Просечан број запослених израчунава се тако што се укупан збир 

запослених крајем сваког месеца, укључујући и запослене у иностранству, подели 

са бројем месеци. 

Обавештење о разврставању, у смислу овог закона, правно лице дужно је да, 

уз финансијски извештај за претходну пословну годину, достави Агенцији за 

привредне регистре (у даљем тексту: агенција) која верификује достављено 

обавештење о разврставању. 

Ако правно лице одбије да обавештење о разврставању усклади са захтевом 

агенције, у наредној пословној години користе се подаци о величини правног лица 

утврђени од стране агенције. 

Независно од критеријума из става 4. овог члана, банке и друге финансијске 

организације, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни 

пензијски фондови, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, 

инвестициони фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе 

и брокерско-дилерска друштва, сматрају се великим правним лицима, а 

предузетници малим правним лицима.”  

 

Члан 4. 

Члан 9. мења се и гласи: 

„Књижење пословних промена на имовини, обавезама и капиталу, 

приходима и расходима врши се на основу рачуноводствених исправа у писаном 

облику. 

Рачуноводствена исправа представља писани доказ о насталој пословној 

промени и обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако 

да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ и врста 

пословне промене и која је потписана од стране лица која су овлашћена за 

састављање и контролу рачуноводствених исправа. 

Фотокопија рачуноводствене исправе је основ за књижење пословне 

промене, под условом да је на њој наведен разлог употребе фотокопије и место 

чувања оригиналне исправе, са потписом одговорног лица.  

Рачуноводственом исправом сматра се и исправа достављена електронским 

путем, укључујући и систем електронске размене података, у складу са законом. 

Рачуноводствена исправа достављена електронским путем мора да буде:  

1) потписана квалификованим електронским потписом од стране одговорног 

лица или од стране лица које квалификованим електронским потписом потврђује 



истоветност електронске копије са изворном исправом у складу са законом којим 

се уређује електронски документ, или 

2) достављена путем система електронске размене података, при чему је 

давалац одговарајуће услуге, односно посредник у обављању одговарајуће 

трансакције у систему електронске размене података, преузео одговорност за 

тачност пренете поруке. 

Приликом достављања рачуноводствене исправе путем система електронске 

размене података пошиљалац је одговоран да подаци на улазу у систем 

електронске размене података буду засновани на рачуноводственим исправама, а 

такође пошиљалац је одговоран и за чување оригиналне исправе.” 

 

Члан 5. 

У члану 10. став 1, речи: „у писаном или електронском облику”, као и запета 

после речи: „у писаном или електронском облику”, бришу се. 

Став 3. мења се и гласи: 

„У случају када су рачуноводствене исправе састављене у електронском 

облику потпис из става 1. овог члана мора да буде квалификовани електронски 

потпис.” 

 

Члан 6. 

У члану 23. после става 11. додаје се нови став 12, који гласи: 

„Рачуноводствене исправе могу се чувати на електронским медијима, као 

оригинална електронска документа или дигиталне копије, ако је надлежном органу 

омогућен приступ тако сачуваним подацима и ако је обезбеђено: 

1) да се подацима садржаним у електронском документу или запису може 

приступити и да су погодни за даљу обраду; 

2) да су подаци сачувани у облику у ком су направљени, послати и 

примљени; 

3) да се из сачуване електронске поруке може утврдити пошиљалац, 

прималац, време и место слања и пријема;  

4) да се примењују технологије и поступци којима се у довољној мери 

обезбеђује заштита од измена или брисање података или друго поуздано средство 

којим се гарантује непроменљивост података или порука.”  

Досадашњи ст. 12. до 14. постају ст. 13. до 15.  

 

Члан 7. 

У члану 25. став 1. после тачке 2) додаје се нова тачка 2а), која гласи: 

„2а) Биланс успеха - Извештај о укупном резултату за период;” 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Финансијски извештаји других правних лица из члана 1. став 3. овог закона 

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

Статистички анекс.” 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

 „Биланс успеха - Извештај о укупном резултату за период представља 

преглед прихода, расхода и резултата насталих у одређеном периоду, укључујући и 

реализоване и нереализоване добитке и губитке, као и рекласификације услед 



кориговања које нису признате у том извештају како се захтева или дозвољава 

према другим МРС, односно МСФИ.” 

Досадашњи ст. 3. до 8. постају ст. 4. до 10. 

 

Члан 8. 

У члану 28. став 2. мења се и гласи:  

„За истинито и објективно приказивање финансијског положаја и 

успешности пословања правног лица, одговорно је лице које руководи 

организационим делом правног лица надлежног за састављање финансијских 

извештаја, као и лицe одговорнo за састављање финансијских извештаја у складу са 

општим актом, чланови управљачког и надзорног органа правног лица у складу са 

законом, односно предузетник, осим ако посебним прописом није друкчије 

уређено.”   

 

Члан 9. 

У члану 30. додају се ст. 5. и 6, који гласе: 

„Извештаје из ст. 1 - 4. овог члана правно лице, односно предузетник може 

да достави у писаном облику у папиру или у електронском облику.  

Изузетно од става 5. овог члана, обвезници ревизије у складу са законом 

којим се уређује ревизија, дужни су да финансијске извештаје доставе у 

електронском облику, применом посебног информационог система Агенције и 

потпишу их квалификованим електронским потписом законског заступника.” 

 

Члан 10. 

 У члану 62. став 1. речи: „шест чланова” замењују се речима: „четири 

члана”. 

 

                                                    Члан 11. 

Одредба члана 2, члана 7. став 2. и члана 9. став 2. овог закона примењиваће 

се на достављање финансијских извештаја за 2012. годину.  

За утврђивање обавезе ревизије по финансијским извештајима за 2012. 

годину, примењиваће се критеријуми за разврставање правних лица из члана 3. 

овог закона, примењени на финансијске извештаје за 2011. годину.  

 

                                                     Члан 12. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


