
На основу члана 15. став 1. Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 

63/2013), дана ___.___.____. године, у _______________, закључују 

 

УГОВОР 

о пружању услуга вођења пословних књига, 

састављањe финансијских извештаја, пореског биланса и пореских пријава и 

извршавања других уговорених обавеза у сарадњи са надлежним иснтитуцијама 

1. ___________________________________________________ из ________________, ул. 

_____________________, кога заступа _____________ директор (у даљем тексту: 

Наручилац, порески обвезник) 

и 

2. ___________________________________________________ из ________________, ул. 

_____________________, кога заступа _____________ директор/предузетник (у 

даљем тексту: Пружалац услуге) 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Закључењем уговора Пружалац услуге вођења пословних књига се обавезује да 

Наручиоцу, пореском обвезнику,  на начин прописан Законом о рачуноводству и под 

условима утврђеним овим уговором, пружа професионалне рачуноводствене услуге, у 

свему према спецификацији (зав. бр. _______, од _________ год.) послова која чини 

саставни део овог уговора1.  Наручилац услуге се обавезују да Пружаоцу  услуге плати 

уговорену накнаду за предметне услуге, у висини, на начин и у роковима утврђеним 

уговором. 

Члан 2. 

Пружалац је дужан да води пословне књиге и саставља финансијске извештаје за 

Наручиоца по Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним 

стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ) или у складу са Правилником 

Минситарства финансија. 

Међусобне овавезе Пружаоца и Наручиоца услуге 

Члан 3. 

Наручилац и Пружалац услуге сагласно констатују да Пружалац услуга, у складу са 

чланом 15. став 1. Закона о рачуноводству, има код Агенције за привредне регистре, 

регистровану делатност 6920 – рачуноводствени и књиговодствени и савтодавни послови 

у вези са порезом, као и да Пружалац услуга има запослено лице које поседује 

одговарајуће професионално стручно звање у рачуноводству  у складу са међународним 

стандардима едукације и ИФАЦ-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође. 

Члан 4. 

Пружалац је дужан да у пружању услуга поступа у складу са законском, професионалном 

и интерном регулативом Наручиоца, савесно, с пажњом доброг привредника и према 

правилима струке, настојећи да, с обзиром на намену и захтеве Наручиоца, послови буду 

обављени што сврсисходније и економичније. 

                                                           
1  Наручилац услуга  и Пружалац  услуга , у складу са овим уговором, у зависности од потреба Наручиоца, 

сачињавају  конкретан опис појединих рачуноводствених послова и извршавање послова у комуникацијеи са 

државним институцијама, које ће Пружалац услуга  обављат. Конкретни послови  могу бити саставни део уговора 

или  наведени у посебној Спецификацији активности и послова (у писменој форми),која је  заведена, потписана 

односно оверена  од стране оба  уговарача) , где се  обавезнао наводи у  члану 1. да је Спецификација сасатвни део 

уговора. 



Поступајући по захтеву Наручиоца, Пружалац има потпуну слободу да свој посао обави 

на најпогоднији начин, по важећим законским правилима који су дефинисани  за услуге 

из члана 1. овог уговора. 

Пружалац је дужан да током извршења уговорених услуга поступа савесно, 

професионално као стручан  саветник који штити интересе Наручиоца у складу са 

законом  и да заступа његов интерес. 

Пружалац је дужан да саветује Наручиоца у свим питањима која улазе у садржај 

уговорених услуга увек када то захтевају правила професионалне, законске и подзаконске  

регулативе , чак и онда када Наручилац не буде захтевао давање савета. 

Пружалац је дужан да хитно обавести Наручиоца, ако је дошло до блокаде средстава на 

текућем пословном рачуну Наручиоца, од стране Пореске управе за неизирене обавезе за 

јавне приходе  или  од стране других повериоца као и о свим покренутим поступцима 

надзора примене прописа од овлашћених инспекција. 

Пружалац је дужан да обавести Наручиоца и упозна га са иземенама пореских и других  

прописа,  које могу бити од значаја за његово садашње и  будуће пословање и да га 

упозна када и са којим роком, порески  и други пропис ће се  примењивати. 

Пружалац је дужан да упозна Наручиоца, како морају бити попуњене рачуноовдствене 

исправе у складу са Законом о рачуноводству, у којим роковима и на који начин се врши 

њихово достављање на књижење у главној књизи и помоћним евиденцијама. Уговором    

се дефинише које лице код Наручиоца врши контролу и потврђује веродостојност 

података садржаних у рачуноводственој  исправи, односно  које својим потписом 

(ручним или електронским)  или факсимилом,  то потврђује.  

Пружалац је дужан да Наручиоца упозна, када и до када морају бити организовани 

послови везано за попис имовине и обавеза, формирање потребног броја пописних 

комисија, усвајање плана пописа и провођења истог. До када морају  бити усвојени, 

Извештај о попису и сачињена Одлука који се у прописаном року, 30 дана пре првог рока 

за предају Финансијског извештаја достављају Пружаоцу услуге на књижење. Први рок 

за предају Финансијског извештаја за статистичке потребе је до краја фебруара за 

претходну извештајну годину. Уговором се дефинише и крајњи рок за предају  редовног 

Финансијског извештаја, консолидованог, као и до када је рок за  уговарање ревизије 

финансијског извештаја, ако је Наручилац обвезник ревизије. Уговором се дефинише  

овавеза законског заступника да електронским потписом потпише Финансијски извештај 

у прописаном року у коме се доставља сет финансијког извештаја за јавно објављивање у 

Регистру АПР-а. 

Пружалац је дужан да на основу сасатвљеног Финансијког извештаја за извештајну 

годину упозна Наручиоца у коју категорију правног лица је разврстано његово правно 

лице и који сет финансијког извештаја је дужан да достави за наредну извештајну годину. 

Са посебном пажњом пружалац услуга води рачуна и о одредбама Закона о спречавању 

прања новца и упозорава Наручиоца ако су сумњиве трансакције и тражи додатне 

информације у циљу исправног евидентирања одређених трансакција у пословним 

књигама. 

Приликом поднођења пореске пријаве ППП ПД, Пружалац услуге је дужан да са 

Наручиоце услуге, усагласи рок плаћања обавезе за порез и доприносе који уноси у 

пријаву,  јер ако Наручилац на тај датум не измири обавезе за јавне приходе, аутоматски 

му се обрачунава камата коју ће бити дужан да плати у будућем шериоду. 

Пружалац услуга је дужан да упозна наручиоца услуга о обавези израде и усвајања 

Интерног акта Рачуноводствене политике, да га упозна са прописаним правилима и  

учествује у  дефинисању  правила и принципа за почетно и накнадно одмеравање 

имовине и обавеза, где ће правила бити обавезујућа за Пружаоца услуга, који ће их 

применити у евидентирању трансакција на прописаним рачунима. 



Ако приликом састављања Финансијског извештаја се одређена имовина накнадно 

одмерава по „фер“ вредности, у уговору се мора дефинисати које лице испред Наручиоца 

даје информације Пружаоцу услуга у писаној форми, о износу „фер“ вредности за 

одређену  имовину.  

Код утврђивања индиректног и директног отписа ненаплаћених потраживања од купаца, 

као и утврђивања одређених резервисања у складу са законом, уговором се треба 

дефинисати,  које лице испред Наручиоца даје сагласност на коначно утврђене износе 

који ће се по том основу евидентирати у пословним књигама. 

Ако Наручилац услуге, порески обвезник се бави прометом на мало, уговором с е 

дефинише,  ко је дужан да води евиденције о промету у КЕП обрасцу и гд есе воде 

евиденције, у ком року се доставља  документација,  која мора да садржи прописан е 

податке у складу са Правуилником о евиденцији промета,  као и у ком року промет мора 

бити евидентиран у Књизи евиденције промета. 

Пружала услуга је дужан, да током састављања Пореског биланса и Пореске пријаве 

упозна Наручиоца о свим одредбама Закона о порезу на добит правних лица/Закона о 

порезу на доходак грађана, везано за усклађивање порески признатих прихода и расхода 

као и о пореским ослобођењима који одређују коначну обавезу за порез на добит/порез на 

приходе од самосталне делатности,  односно аконтацију пореза за наредни извештајни 

период. 

Пружалац је дужан да Наручиоца упозна са свим догађајима након датума биланса, са 

грешкама из претходног периода и о томе да ли је то материјално,  значајна или 

безначајна грешка и да ли постоји обавеза измене пореског извештаја поднетог Пореској 

управи односно замене поднетог Редовног финансијског извештаја у регистар АПРа. 

Пружалац је дужан да врши провере салда на пореским рачунима код Пореске управе, 

узима Упит стања и ако постоји неслагање, врши усаглашавања и подноси захтеве за 

прекњижавање, односно захтев за отпис пореске оабвезе ако је прошао релативан рок 

застарелости или апсолутан рок застарелости. 

Пружалац је дужан да води рачуна о приспелости и других обавеза птема добављачима, 

кредиторима и о томе благовремено упознаје Наручиоца, да би могао извршавати 

уговорне обавезе и обезбедити ликвидна средства. 

Пружалац је дужан да доставља податке за евиденцију стажа, електронски М4 и М4 К 

образац, Фонду ПИО, до измене Закона о ПИО, где ће бити дефинисано да Фонд  ПИО, 

по службеној дужности ће формирати и евидентирати податке у евиденцији стажа за 

извршене уплате доприноса за ПИО. 

Пружалац услуге, ако је  предвиђено овим Уговором, подноси јединствену пријаву и 

врши одјаву и пријаву радника путем ЦРОСО у року, прописаном Законом о раду ( од 

три до једног дана пре заснивања радног односа). 

Пружалац је овлашћен да самостално организује послове у вези са вршењем уговорених 

услуга, укључујући и избор стручних лица којима ће, појединачним актом2, поверити 

извршење појединих задатака, водећи при томе рачуна о њиховој професионалној  

оспособљености и стручности и другим способностима неопходним за благовремено и 

                                                           
2  Одредбом става 2. члана 16. Закона о рачуноводству и ревизији прописано је да "правно лице и 

предузетник општим актом одређује лице запослено код правног лица и предузетника коме поверава вођење 

пословних књига и састављање финансијских извештаја".У складу са наведеном одредбом, општим актом 

треба одредити да се вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја поверава лицу 

запосленом на радном месту, на пример, руководилац  рачуноводства,  и сл., а уговором о раду који се 

закључује са тим лицем конкретизоваће се о ком се запосленом лицу ради односно са ким је закључен Уговор 

о раду. 

 



уредно обављање уговорених услуга, као и о поседовању професионалних исправа из 

члана 3. овог уговора. 

 

Сарадња са Наручиоцем, пореским обвезником 

Члан 5. 

Пружалац је дужан да стално сарађује са Наручиоцем и да га за све време извршавања 

уговорених услуга обавештава о свим чињеницама од значаја за реализацију посла, а 

посебно је дужан да га упозори на недостатке, неправилности и нетачност добијених 

података које запази поступајући по правилима струке. 

Пружалац је дужан да упозори Наручиоца и откаже услугу вођења пословних књига ако 

утврди да се ради о високом степену ризика и да Наручиоц се бави незаконитим радњама 

у пословању ( преноси новчана и девизна средства,  другим лицима, која представљају 

прање новца и финансирање тероризма,  не издаје фискалне рачуне, не фактурише робу 

већ ради на црно, не полаже пазар на текући пословни рачун у прописаном року, 

доставља фактуре на књижење које могу бити фиктивне, дакле не представљају  валидне 

и веродостојне рачуноводствене исправе,  не запошљава раднике у складу са Законом о 

раду већ на црно, итд). 

Пружалац је дужан да Наручиоца упозна са свим пореским, рачуноводственим 

прописима од значаја за релевантност позиција у финансијском/пореском извештају и од 

значаја за утврђивање финансијског резултата и пореске обавезе, као и са правилима 

међународоне регулативе, вредновање имовине и обавеза, ако примењује МСФИ. 

Пружалац је дужан да прибави овлашћења за електронско достављање пореских пријава, 

Пореској управи, за Наручиоца на основу овог уговора,  и да обезбеди дигитални 

сертификат за електронски потпис и да пореске пријаве, електронски доставља, Пореској 

управи у прописаном року.  

Заштита електронске базе података главне књиге и помоћних евиденција  

Члан 6. 

Пружалац је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до неовлашћене 

употребе података о чињеницама које је сазнао од Наручиоца или током извршења 

уговорених услуга. 

Пружалац је дужан, да рачунарску мрежу и податке у њој, везано за вођење пословних 

књига за Наручиоца у складу са овим уговором, заштити од високотехнолошког 

криминала, тако што ће у сарадњи са програмером, архивирати податке сваког дана на 

диску који ће чувати ван рачунара на сигурном месту. 

Пружала услуга је дужан да примени одредбе Закона о информационој безбедности, 

везано за обезбеђење електронских база података, софтвера, у коме се воде пословне 

књиге за Наручиоца услуге, пореског обвезника. Пружалац услуга је дужан да бекапује 

податке ( најкасније једном недељно) и држи податке локацијски одвојено  од главног 

сервера. 

Пружалац је дужан, да у случају да прима сумњиве емаилове,  са непознатих адреса,  исте 

не отвара и тиме превентивно заштити упаде  од стране извршиоца високотехнолошког 

криминала у рачунарске мреже и податке који углавном долазе из иностранства. 

Наручилац је дужан, да у случају више силе и оштећења база података које садрже 

робноматеријалне евиденције за Наручиоца, као и оштећења имовине Наручиоца, о томе 

хитно обавести андлежне институције и Наручиоца, чије пословање је угрожено. 



Прибављање и достављање података 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора преда 

Пружаоцу све податке и документа који су неопходни за пружање уговорених услуга, као 

и да доставља Пружаоцу све потребне рачуноводствене исправе и документа и потребне 

релевантне податаке у прописаним роковима. 

Наручилац одговара за тачност исправа и података које је Пружаоцу дао. 

Наручилац је одговора својим идентитетом, потписом на основу овог закљученог уговора 

за сваки интегритет документа који прима и дужан је да у послвоном  односу, ако 

пружаоц услуге укаже на неисправност документа, да се обавеже да ће обезбедити 

исправну рачуноводствену исправу. 

Наручилац је дужан да обезбеди документацију и за ажурно вођење помоћне евиденције, 

КЕП обрасца, ако постоји обавеза вођења евиденције промета у скалду са Парвилником о 

евиденцији промета. 

Наручилац одговара за достављене свих интерних одлука о нивелацији робе, записника о 

калу, растуру и лому, на основу који пружаоц услуге утврђује  порески 

признате/непризанете расходе.    

 Начучилац одговара за уговорени (прописани) датум исплате јавних прихода (плаћање  

обавеза за све пореске облике, доприноса и нето прихода, који је  наведен у поднетој 

Појединачној пореској пријави, ППП ПД  или у другој пореској пријави,  где је извршицу 

саопштено  да ће бити ликвидних средстава и да на тај датум има обавезу да пусти налоге 

за плаћање,  изврши плаћање доприноса, пореза и нето прихода. 

Наручилац одговара за све трансакције које би се сматрале прањем новца и 

финансирањем тероризма а да пружаоц услуга у поступку примене одредби Закона о 

спречавању прања новца,  није могао доћи до сазнања, да трансакције наручиоца у 

сарадњи са трећим лицима, представљају  прање новца и финансирање тероризма. 

Кривична и друга одговорност по том основу, пада на терет Наручиоца. 

Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансисјких извештаја 

Члан 8. 

Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски извештаји Наручиоца чуваће 

се: 

• у пословним просторијама Наручиоца (заокружити/прецртати)3 

• у пословним просторијама Пружаоца(заокружити/прецртати) 

Праћење тока извршења услуга 

Члан 9. 

Ако је природа услуга које Пружалац пружа таква да је потребно да Наручилац донесе 

одговарајуће одлуке Наручилац је дужан да  донесе такве одлуке, у разумном року по 

примљеном захтеву Пружаоца, а на начин који неће довести до закашњења у вршењу 

услуга или проузроковати Пружаоцу прекид обављања послова. 

                                                           
3  Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски извештаји чувају се у пословним 

просторијама правног лица/предузетника, односно код привредног друштва или предузетника којем је 

поверено вођење пословних књига (члан 23. став 12. Закона). 



Рок за почетак пружања услуга 

Члан 10. 

Пружалац је обавезан да почне са пружањем уговорених услуга, почев од ___.___.20__. 

године. 

Плаћање и висина накнаде 

Члан 11. 

Наручилац је дужан да Пружаоцу плати накнаду за извршене уговорене услуге, на начин 

и под условима утврђеним уговором. 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно утврђују да Пружаоцу за вршење услуга из члана 1. став 1. 

уговора припада право на месечну нето накнаду у износу од ________________ (и 

словима: ______________________________) динара. 

Члан 13. 

Пружалац ће Наручиоцу испостављати рачун, месечно, за извршене услуге, а најкасније 

до _____-ог у месецу за претходни месец. 

Члан 14. 

Накнада доспева за плаћање у року од ____ (и словима ______________) дана од дана 

испостављања рачуна. 

Накнада за додатне услуге 

Члан 15. 

Пружалац који обавља послове који нису саставни део уговорене услуге, али их обавља у 

име и за рачун Наручиоца и уз његову сагласност, има право на посебну накнаду за тако 

обављени посао. 

Накнада из претходног става биће посебно утврђена, анексом уговора. 

Одговорност, уговорних страна  

Члан 16. 

Пружалац одговара за целовитост обраде и пружање уговорених услуга, правилну 

примену прописа у пружању услуга и пружање услуга у прописаним роковима. 

Члан 17. 

Пружалац одговара Наручиоцима за рад својих запослених, односно лица која по 

његовом налогу раде на пружању уговорених услуга. 

Члан 18. 

Ако је Наручилац уредно обавестио Пружаоца да је услуга обављена са недостатком, 

захтеваће од њега да недостатак отклони и за то му одреди разуман рок. 

Одговорност за непошовање уговорених одредби 

Члан 19. 

Пружалац одговара Наручиоцу за стварно претрпљену штету. 

Члан 20. 

Пружалац одговара за штету проузроковану намерно или грубом непажњом својих 

запослених које је ангажовао за извршење дела уговорених услуга. 

Пружалац одговара и за штету која настане његовим пропустима или неовлашћеним 

предузимањем одређених радњи, ако је то био узрок неправилног пружања услуга. 

Престанак уговора 

Члан 21. 



Уколико Наручилац, односно Пружалац не извршава своје уговором преузете обавезе, 

овај уговор престаје писменим отказом, са отказним роком од ____ дана. 

Члан 22. 

Овај уговор може се раскинути у свако доба, а страна која жели раскид уговора, мора га 

саопштити другој страни писменим путем. 

У случају из става 1. овог члана, отказни рок износи ____ месеци, ако се уговорне стране 

другачије не споразумеју. 

Испуњење обавеза у случају престанка уговора 

Члан 23. 

Свака уговорна страна је дужна да испуни обавезе које су ваљано преузете до престанка 

уговора. 

Пренос права из уговора 

Члан 24. 

Уговорне стране немају право да уговор и права из уговора пренесу на трећа лица, без 

претходне писмене сагласности друге уговорне стране. 

Решавање спорова 

Члан 25. 

Уговорне стране ће настојати да сва спорна питања везана за извршење уговорених 

обавеза реше споразумно и у складу са ИФАЦ-овим Етичким кодексом за професионалне 

рачуновође. 

Ако се не постигне споразум, уговорне стране прихватају надлежност суда у 

__________________. 

Ступање на снагу уговора 

Члан 26. 

Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћена лица уговорних страна. 

Број примерака уговора 

Члан 27. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку 

уговорну страну. 

Потписан и оверен примерак уговора од укупно 4 (четири) истоветна примерка, има 

правно дејство као оригинал уговора. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА, ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА                              ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 

 


