
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВУ КОМЕНТАРА У ВЕЗИ СА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О 
РАЧУНОВОДСТВУ И ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ 

 
 
 
 
1. Одредбе Закона о рачуноводству и Закона о ревизији на које се предлог за 

измену односи 
 

Član 14. 
Član 33 
Član 35 

 
2. Предлог за измену Закона о рачуноводству и Закона о ревизији 
 
Član 14.  
 
Vođenje poslovnih knjiga, pripremu, sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
obveznika ovog zakona, obavlja Profesionalni računovođa koji ima važeće isprave o 
profesionalnoj osposobljenosti. 
 
Isprave o profesionalnoj osposobljenosti, u smislu ovog zakona su: 

1. Sertifikat o stečenom profesionalnom zvanju; 
2. Licenca o profesionalnoj osposobljenosti za usluge u javnoj praksi.  

 
Sticanje profesionalnog zvanja, izdavanje i korišćenje profesionalnih isprava uređeno je 
Međunarodnim standardom edukacije IES 1-8. nacionalnim obrazovnim standardom 
ROS-31 i IFAC-ovim Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe. 
 
Ministarstvo ili Profesionalna organizacija vodi „Imenik profesionalnih računovođa“ u 
koji se upisuju i ažuriraju podaci i na osnovu koje se prati rad Profesionalnih 
računovođa. 
 
Tekst  delimično preuzet sa sajta http://finiz.singidunum.ac.rs/wp-
content/uploads/2018/01/predlog9.pdf 

 
U članu 33: 
 

1. U stavu 1 reči „do 30.juna naredne godine“ zamenjuju se rečima : „do 31.marta 
naredne godine“ 

2. U stavu 2 reči „do 30.jula naredne godine“ zamenjuju se rečima : „do 30.aprila 
naredne godine“ 

Tekst  preuzet sa sajta http://finiz.singidunum.ac.rs/wp-
content/uploads/2018/01/predlog9.pdf 



 
 

3. Образложење упућеног предлога за измену Закона о рачуноводству и Закона о 
ревизији 

 
 
Član 14.  
 
Potrebno je obezbediti da samo stručna lica mogu voditi poslovne knjige i sastavljati 
finansijske izveštaje kako bi se obezbedio kvalitet izveštaja i vratilo poverenje u njihovu 
tačnost. 
 
Profesionalne računovođe moraju da poseduju odgovarajuća znanja, veštine, da poštuju 
etički kodeks: da se kontinuirano edukuju i informišu o važećoj regulativi i propisima koje 
su dužni da primenjuju. 
 
Član 33. 
 
Rok za dostavljanje pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja je nepotrebno 
predug. 
 
 
Član 35. 
 
Uvođenje dodatnog roka za izveštavanje samo opterećuje korisnike. 
Set obrazaca za statističke potrebe se uglavnom značajno razlikuje u odnosu na konačne 
izveštaje tako da se gubi njihov smisao. 
 
 
Dodatne oblasti koje treba regulisati : 
 

1. Izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu treba propisati standarde koje 
treba da ispune pravna i fizička lica koja obavljaju računovodstvene i 
knjigovodstvene poslove. Potrebno je predvideti formiranje tela koje će se baviti 
ovom oblašću. 

2. Uskladiti sa ostalim zakonima sa kojima postoje preklapanja zbog čega je 
otežana/nemoguća pravilna primena 
 

 
 
 
 
Своје прилоге и додатни материјал можете послати уз овај обазац. 
 


