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САОПШТЕЊЕ  
 
 

Финансијско извештавање у Србији, базирано је дуги низ година на законима 
Југославије (без обзира како се звала) и може се рећи да су финансијски извештаји састављани 
на бази јасних и применљивих прописа. Постојала је и свеобухватна контрола и надзор СДК, 
заштићен професионални рачуновођа - одговорно лице за састављање финансијских извештаја, 
и зато су, извештаји, били истинити и поштени. 

Урушавање система финансијског извештавања почиње 1999. године, изменама и допунама 
Закона о рачуноводству („Службени лист СРЈ“,бр. 46/96, 74/99), а још изразитије Законом о 
рачуновоству и ревизији из 2002. и 2006. године, за које је образложено да „су донети и усклађени 
са европским законодавством јер уводе рачуноводствене стандарде у праксу 
рачуноводственог извештавања“, као и пратећу професионалну регулативу и професионалног 
рачуновођу, као кључне основе финансијског извештавања, али на балкаски начин. Овим законима 
формирана је и Национална комисија за рачуноводство састављена од државних чиновника а не 
стручњака за рачуноводство која је потрошила више од милион ЕВРА народног новца, на накнаде 
што траје и данас. Професионална регулатива и професионалне рачуновође, носиоци квалитета 
финансијског извештавања искључени су из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 
62/2013) и дата је могућност свим лицима да воде пословне књиге и састављају финансијске 
извештаје и зато имамо „креативно рачуноводство“, сиву економију и корупцију, измишљањена је 
и професија ревизора, основана парадржавна институција Комора овлашћених ревизора о трошку 
државе чије „инсталирање“ кошта привреду стотине милиона евра, али и пореске обвезнике. Тако је 
урушен систем финансијског извештавања са последицама које су довеле до: израженог 
неповерења у финансијске и ревизорске извештаје, појаву распрострањене корупције, утаје 
пореза, злоупотреба у привреди, пљачке  имовине, прања новца и других криминалних 
радњи, због одсуства надзора и контроле и незаштићене рачуноводствене професије и зато је 
финансијско извештавање креативно у зони сиве економије (а нарочито просто књиговодство) 
изразитије него икада до сада.  
 О свему су обавештавани државни органи, али није било повратних информација 
Министарства финансија, које има обавезу да се стара о квалитету финансијског извештавања. 

Сада важећи Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013), донет је на 
основу неважећих директива ЕУ, а подзаконски прописи о којима је реч креирају комерцијалне 
консалтинг фирме, према својим професионалним потребама, а трошак иде на терет обвезника 
њихове примене. 

Имајући предходно у виду, Савез рачуновођа и ревизора Србије, упутио је писмо 
министрима финансија и привреде, којим их упозорава на погубна решења, подзаконских 
аката у рачуноводству, који ће још више урушити и онако урушен систем финансијског 
извештавања и додатно оптеретити привреду, друга правна лица и пореске обвезнике.  

У име наших чланова - професионалних рачуновођа и рачуноводствених фирми 
тражимо од надлежног Министра да повуче из процедуре предложена подзаконска акта, а 
посебно Предлог Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања 
позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица, уместо 
МСФИ за МСП, и Предлог Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 
оквиру за друга правна лица чије би усвајање имало озбиљне последице за привреду и друга 
правна лица (удружења, спортска удружења, политичке организације, фондове и фондације, 
синдикате, задужбине, коморе и др.) и оптеретило огромним трошковима извештајну групу у 
коју спадају 98% микро ентитета: 109.000 привредних друштава, преко 200.000 предузетника, 
око 32.000 удружења, преко 10.000 спортских организација и скоро 1.000 задужбина. Овим 
ентитетима се након 10 година примене међународних стандарда прописују неприменљиви  
„балкански правилници“ који доносе огромне трошкове (директне и скривене) нових 



образаца, билансних шема, измене постојећих и доношење нових контних оквира, измене 
постојећих и израде нових софтвера, нове обуке кадрова рачуноводствених ентитета, али 
и обуке кадрова АПР-а, Пореске управе, што представља огроман трошак и за буџет 
Србије, наравно и нова запошљавања на терет буџета, односно пореских обвезника. И 
овде није крај муци микро и других ентитета и предузетника, муке тек почињу за све оне који 
ће из године у годину прелазити из микро у мале ентитете и обрнуто где сваке године настају 
нови послови и нови трошкови, а то је уносан посао за консултанате, па се стиче утисак да они 
креирају прописе за своје профитабилне потребе, а да је то тако имамо изворна сазнања. 

Проблем упоредивости рачуноводствених информација, осам контних оквира захтева 
посебне софтвере, то отвара нове послове, нове обуке које ће бити опет из године у годину од 
чега ће профитирати једино консултанти - тумачи прописа, њихове фирме и часописи којима су 
овакви прописи по мери. Да ли је наведено довољан разлог за повлачење подзаконских 
аката из процедуре, одлучиће орган у чијој је то надлежности. Ми поново, сада и преко 
јавних средстава, подсећамо на чињенично стање и последице уколико се акта усвоје без 
прихватања конструктивних примедби, предлога и упозорења струке и привреде која то 
све мора да плати. 

Посебно Савез поставља питање примене Закона о спречавању прања новаца и 
финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09, 91/10) који је наметнуо 
неразумну обавезу и трошак рачуноводственим и ревизорским фирмама да, бесплатно, раде 
туђе послове, шпијунирају своје клијенте улазећи и у њихову приватност и о свему, преко више 
образаца, извештавају Управу за спречавање прања новца. Чак морају да имају запослено 
одговорно лице и његовог заменика, а све на сопствену штету а у сврху обављања, бесплатно, 
туђег посла. Ове фирме морају и да „усавршавају“ своје рачуновође који полажу испите код 
Управе за некакву лиценцу, за обављање тог, туђег, посла Управе за који их нико не плаћа. 
Такав, законски, случај није нам познат нигде у свету. 

Парадоксално је то што у Србији рачуновођа, по Закону о рачуноводству, не мора бити 
професионално-стручан да би водио пословне књиге и састављао финансијске извештаје, па чак 
и не потписује финансијске извештаје, које је саставио као високо стручни и одговоран посао, а 
професионални рачуновођа је признат свугде у свету изузев у Србији, али у Србији мора бити 
„стручан“ и имати лиценцу за подношење извештаја Управи за спречавање прања новца који 
осликава шпијунирање сопствених клијената, што једино изгледа постоји у Србији. 

 
* 

*           * 
4.6. Ко је обмануо ЕУ о Закону о рачуноводству 

У јулу је усвојен Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013) на основама 4. 
и 7. директиве Европске уније које су стављене ван снаге 26. јуна, што значи да је Закон о 
рачуноводству усвојен на основу неважећих директива ЕУ, а у поглављу 6. Извештаја 
Европске комисије о напретку Србије за 2013. годину се каже да ће Закон о рачуноводству 
обезбедити спровођење тих директива а које више не важе. Поред тога се наводи да је овај 
закон од користи за привреду а закон је на огромну штету и трошак привреде, других 
правних лица и грађана, што потврђује приложена табела. 
 

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
САВЕЗА РР СРБИЈЕ 

Обрад Чегар 



Савез рачуновођа и ревизора Србије 
 
Табела додатних трошкова привреде, других правних лица и предузетника због 
новог Закона о рачуноводству и предложених подзаконских аката 
 

Ред. 
бр. Опис 

Број 
корисника 

Цена по 
јединици 
(EUR) 

Укупан 
трошак 
(EUR) 

1 Промена софтвера неопходна због промене контног 
оквира за привреду (сва регистрована привредна 
друштва) 

110.000 150 16.500.000 

2 Промена софтвера неопходна због промене контног 
оквира за предузетнике који нису паушалци 106.000 150 15.900.000 

3 Набавка новог софтвера због увођења новог контног 
оквира за друга правна лица (сва регистрована 
удружења, политичке организације, синдикати, 
фондови, фондације и друштва у области спорта и др.) 

32.000 350 11.200.000 

4 Набавка неопходне литературе за примену новог 
контног оквира за привреду 110.000 120 13.200.000 

5 Набавка неопходне литературе за примену новог 
контног оквира за друга правна лица 16.000 80 1.280.000 

6 Обука рачуновођа за примену новог контног оквира за 
привреду 110.000 120 13.200.000 

7 Обука рачуновођа за примену новог контног оквира за 
друга правна лица 16.000 120 1.920.000 

8 Промена правилника о рачуноводству код привреде, 
предузетника и других правних лица 248.000 100 24.800.000 

9 Израда нових рачуноводствених политика код 
привреде, предузетника и других правних лица 248.000 100 24.800.000 

10 Израда упоредних података због измене формата 
финансијских извештаја, код привреде, предузетника 
и других правних лица (фактички поновна, дупла 
израда финансијских извештаја за 2013. годину) 

248.000 100 24.800.000 

11 Трошкови додатног рада на изради финансијских 
извештаја због сложенијих шема образаца 
финансијских извештаја (сваке године) 

248.000 100 24.800.000 

12 Трошкови додатног рада на изради финансијских 
извештаја због неусклађености прописаних 
правилника са Међународним стандардима (за 
извештавање према банкама, инвеститорима и 
страним партнерима) 

10.000 800 8.000.000 

 УКУПНО ДОДАТНИ ТРОШКОВИ У 2014.   180.400.000 
 УКУПНО ДОДАТНИ ТРОШКОВИ СВАКЕ 

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ   32.800.000 
 

 







 
 
УДРУЖЕЊЕ ПРУЖАЛАЦА 
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА 
Београд, Његошева 19 

С а о п ш т е њ е  
 
ТРОШКОВИ И ДРУГА ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА РАД ПРАВНИХ ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИКА ПРУЖАОЦА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА, КОЈЕ 
ИМ НАМЕЋЕ ВАЖЕЋИ ЗАКОНО О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И 
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА: 

Првана лица која пружају рачуноводствене услуге, морају да, према одредбама 
члана 39. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма,  запосле 
два лица (овлашћено лице за спречавање прања новца и финансирање 
тероризма и његовог помоћника), уз обавезу њиховог едуковања по утврђеном 
програму и обавезу, према члану 40. наведеног Закона, полагања за стицање 
лиценце, као доказа да су овлашћена лица оспособљени за примену Закона. 

Додатни трошкови за рад правних лица и предузетника која пружају 
рачуноводствене услуге и имају обавезу да запосле овлашћено лице и његовог 
заменика  за примену Закона о спречавању прања новца и финансирању 
тероризма, кojи су наметнути и састоје се: 

a) додатне зараде за два лица која мора запослити правно лице, односно 
предузетник на годишњем нивоу, на основу најниже цене рада за 
регистрованих 5.000 ентитета који воде пословне књиге је: 

5.000 Агенција  x 75.000 (минимална зарада за 2 радника) = 375.000.000 
динара или око 3.260.000 еура; 
b) додатни трошкови за обавезу лиценцирања 2 овлашћена лица: 

5000 Агенција x 2 радника x15.000 (трошак обуке по раднику) = 
150.000.000 динара или 1.304.000 еура 

  ц)   додатни трошкови за  обавезну континуирану обуку овлашћених лица 
сваке године у укупном износу   1.304.000 еура 
д)  додатни трошкови за вођење досијеа износе 4.000 дин x 200.000 досијеа =   
800.000.000  или око 6.940.000 еура 
Укупан додатни трошак привредних друштава и предузетника пружаоца 
рачуноводствених услуга у Србији је: 

3.260.000 Еура  
+ 1.304.000 Еура 
+ 1.304.000 Еура 
+ 6.940.000 Еура 
12.808.000 Еура 

Додатни просечни трошкови ентитета су 12.808.000 : 5.000 ентитета = 2.561,60 
еура годишње          
                                       



Посебни проблем представља обавеза вођења евиденције клијената које 
представљају класично шпијунирање са обележјима уласка у њихову 
приватност.  
 
Према Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма 
потребно је утврђивати и проверавати идентитет клијента и достављати 
Управи за спречавање прања новца седам образаца: 
 

1. податке о странкама (клијентима) као и податке о пословним 
односима и трансакцијама; 

2. пословно име, адресу, седиште, матични број и ПИБ правног лица 
које успоставља пословни однос или врши трансакцију (извод из 
АПР); 

3. име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или 
боравиште, ЈМБГ заступника, пуномоћника или прокуристе који у 
име правног лица успоставља пословни однос; 

4. пословно име, адресу, седиште, матични број и ПИБ предузетника; 
5. датум и време извршене трансакције; 
6. износ трансакције и валуту у којој је трансакција извршена; 
7. намену трансакције, пословно име или име и презиме коме је 

трансакција извршена и начин вршења траснакције. 
 
Треба имати у виду да рачуноводствене фирме не раде са готовим новцем 
нити учествују у склапању вредносних уговора, нити посредују између 
клијената. Професионалне рачуновође су оспособљене за вођење 
пословних књига и састављање финансијских извештаја и обавезне су по 
Кодексу етике за професионалне рачуновође Међунардне федерације 
рачуновођа (IFAC) да сваку криминалну радњу пријаве. Закон о 
рачуноводству не прописује заштиту и едукацију за професионалне 
рачуновође, чак ни обавезу да потпишу финансијски извештај који су 
сачинили, а по Закону о спречавању прања новца и финансирања 
тероризма морају да полажу испите и континуирано се едукују на свој 
трошак, да би радиле туђе послове и  шпијунирале своје клијенте и то све 
морају да раде џабе. Оваквог примера нема нигде у свету поготову не у 
ЕУ којој стремимо. На жалост у Србији су формиране законом, разне 
агенције, коморе, управе, комисије, бирои и сва наведена тела су 
стављена на терет привреде и грађана, што треба да зна јавност. 
 
 
 

Председник  Извршног одбора 
 

Драгољуб Совиљ 
 
 

 





















Савез рачуновођа и ревизора Србије 
 
Табела додатних трошкова привреде, других правних лица и предузетника због 
новог Закона о рачуноводству и предложених подзаконских аката 
 

Ред. 
бр. Опис 

Број 
корисника 

Цена по 
јединици 
(EUR) 

Укупан 
трошак 
(EUR) 

1 Промена софтвера неопходна због промене контног 
оквира за привреду (сва регистрована привредна 
друштва) 

110.000 150 16.500.000 

2 Промена софтвера неопходна због промене контног 
оквира за предузетнике који нису паушалци 106.000 150 15.900.000 

3 Набавка новог софтвера због увођења новог контног 
оквира за друга правна лица (сва регистрована 
удружења, политичке организације, синдикати, 
фондови, фондације и друштва у области спорта и др.) 

32.000 350 11.200.000 

4 Набавка неопходне литературе за примену новог 
контног оквира за привреду 110.000 120 13.200.000 

5 Набавка неопходне литературе за примену новог 
контног оквира за друга правна лица 16.000 80 1.280.000 

6 Обука рачуновођа за примену новог контног оквира за 
привреду 110.000 120 13.200.000 

7 Обука рачуновођа за примену новог контног оквира за 
друга правна лица 16.000 120 1.920.000 

8 Промена правилника о рачуноводству код привреде, 
предузетника и других правних лица 248.000 100 24.800.000 

9 Израда нових рачуноводствених политика код 
привреде, предузетника и других правних лица 248.000 100 24.800.000 

10 Израда упоредних података због измене формата 
финансијских извештаја, код привреде, предузетника 
и других правних лица (фактички поновна, дупла 
израда финансијских извештаја за 2013. годину) 

248.000 100 24.800.000 

11 Трошкови додатног рада на изради финансијских 
извештаја због сложенијих шема образаца 
финансијских извештаја (сваке године) 

248.000 100 24.800.000 

12 Трошкови додатног рада на изради финансијских 
извештаја због неусклађености прописаних 
правилника са Међународним стандардима (за 
извештавање према банкама, инвеститорима и 
страним партнерима) 

10.000 800 8.000.000 

 УКУПНО ДОДАТНИ ТРОШКОВИ У 2014.   180.400.000 
 УКУПНО ДОДАТНИ ТРОШКОВИ СВАКЕ 

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ   32.800.000 
 

 


