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Закон о изменама и допунама Закона о 
ПДВ

• Донеће се у децембру 2020.г. са применом од  1. јануар 
2021.г.(У СКУПШТИНСКОЈ ЈЕ ПРОЦЕДУРИ)

• У члану 4. став 7. мења се и гласи:
„Споредном испоруком добара из става 6. овог члана не
сматра се пренос права располагања на:
1) Грађевинском објекту или економски дељивој целини у
оквиру грађевинског објекта која се сматра
непокретношћу у смислу закона којим се уређује промет
непокретности;
2) Покретним стварима уз пренос права располагања на
непокретности из тачке 1) овог става.”
(ПРИМАРАН ЗАКОН О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ, који
садржи основне и посебне одредбе и право прече купов.)



У члану 5. после става 6. додаје сe нови 
став 7, који гласи:

• „Споредним пружањем услуга из става 6. овог 
члана не сматра се услуга изнајмљивања, 
односно давања на коришћење грађевинског 
објекта или економски дељиве целине у 
оквиру грађевинског објекта која се сматра 
непокретношћу у смислу закона којим се 
уређује промет непокретности.



У члану 8. додаје се став 8, који гласи:
„Обвезником се сматра и отворени инвестициони 
фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, 
који нема својство правног лица, а који је уписан у 
одговарајући регистар у складу са законом.”.
Шта је инвестициони фонд?
Инвестициони фонд је облик колективног инвестирања, који пружа 
специфичну могућност улагања средстава. Уплатом у фонд своја 
слободна средства поверавате друштву за управљање 
инвестиционим фондовима, чији је задатак да их улаже на 
домаћим и светским финансијским тржиштима у складу са законом 
о инвестиционим фондовима
Које су предности улагања у инвестициони фонд?
Улагање у инвестициони фонд обезбеђује веће приносе од 
уобичајених видова штедње, ефикасан приступ тржишту капитала, 
експертизу искусног професионалног тима који управља вашим 
средствима, као и смањен ниво ризика улагања 



Измене код дефинисања пореског 
дужника:

У члану 10. став 2.тачка 3) Закона о ПДВ, 
после речи: „за промет извршен од стране 
обвезника ПДВ”

додају се запета и речи:

„ако је вредност тог промета већа од 
500.000 динара, без ПДВ”.
Отворена питања:

-Kако поступити код промета који се 
сукцесивно врши у износу 800.000 динара 
уважавајући измењена пореска правила???



Подсетићемо се на Правилник о одређивању 
случајева у којима нема обавезе издавања 

рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити 
поједини подаци (Сл.гл.РС 123/12.....94/19)

• Чл 4. Обвезник ПДВ који врши промет добара и 
услуга за који jе у складу са одредбом члана 10. 
став 2.Закона порески дужник прималац 
добара и услуга, нема обавезу издавања рачуна 
из члана 42. став 3.Закона ( која гласи, Обавеза 
издавања рачуна постоји и ако обвезник 
наплати накнаду или део накнаде пре него што 
је извршен промет добара и услуга).



• Пример: Облигациони уговор о пружању 
грађевинских услуга гласи на 800.000 динара. 

Прималац добара је платио пружаоцу услуге, 
извођачу радова, 400.000 динара 10. јануара 
2021.г.и пружалац услуга у грађевинарству нема 
обавезу да изда рачун. У јануару 2021.г. извођач је 
извршио грађев. радове у износу 300.000 динара.

Ко је обвезник за ПДВ према члану 10. став 2.  тачка 
3) у том пореском периоду:

 када је плаћање извршено 400.000 

 када су радови извршени делимично, примера 
ради у изосу од 300.000 динара а уговором 
предвиђени радови од 800.000 динара???



Како поступа пружалалац услуга у              
промету добара и услуга из области 

грађевинарства?
• У складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ 

и у складу са Правилником о одређивању случајева 
у којима нема обавезе издавања рачуна и о 
рачунима код којих се могу изоставити поједини 
подаци, у облигационом уговору или Анексу 
Уговора, дефинише се, да сукцесивна испорука 
добара и улуга у грађевинској делатности по 
предметном уговору за извођача, није предмет 
опорезивања ПДВ, јер уговор о укупним радовима 
прелази 500.000 динара, где је прималац добара и 
услуга порески дужник у складу са чланом 10. став 
2. тачка 3. Закона о ПДВ.



Како поступа прималац услуга из 
грађевинске делатности ?

• У складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ и у 
складу са чл 4. Правилником о одређивању случајева у 
којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима 
код којих се могу изоставити поједини подаци, у 
облигационом уговору или Анексу Уговора, треба 
дефинисати, да код сукцесивне испоруке добара и 
услуга у грађевинској делатности по предметном 
уговору је порески дужник, прималац добара и услуга у 
складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ, јер  
предмет опорезивања ПДВ јер уговор о укупним 
радовима који прелази 500.000 динара.



Порески дужник, прималац добара из 
члана 10. став 2. тачка 3) закона врши:

• Обавезан интерни обрачун ПДВ на износ 
извршених радова    ( потребно је, увек имати неку 
преписку са пружаоцем услуга, која протврђује у 
том пореском периоду, колики је износ извршених 
радова који представљају основицу за обрачун 
ПДВ) јер је порески дужник  као прималац добара 
и услуга у грађевинарству (јер укупан износ 
грађевинских радова прелази 500.000 динара), и 
користити право на одбитак ПДВ, ако су испуњени 
услови у  складу са правилима у члану  28 Закона о 
ПДВ.



Последице по пружаоца грађевинских 
услуга ако не  би ускладио уговоре са 

наручиоцем, као пореским дужником???
• У Пореском постуку, према начелу законитости, за 

износ, као у примеру, ако извођач радова (пружалац 
услуга) не обрачуна ПДВ ( на извршене грађевинске 
радове у пореском периоду у вредности од 300.000  
динара однсоно примљена средства у износу 
400.000),  могло би се квалификовати као утаја пореза 
Према члану 18. став 2. ЗПППА, 

„Порески обвезник одговара за испуњење пореске 
обавезе од момента када су настале чињенице за које 
је пореским законом  прописано да стварају пореску 
обавезу“
• Порески прекршај, за необрачунавање, не 

подношење пријаве и не плаћање ПДВ, би се 
утврдио у складу са чл. 177 ЗПППА



Код дефинисања пореске основице:
• У члану 17. став 4.тачка 2) мења се и гласи 

(Основица не садржи):

„2) износе које обвезник наплаћује у име и за 
рачун другог, ако те износе преноси

лицу у чије име и за чији рачун је извршио

наплату и ако су ти износи посебно 
евидентирани;”

Примери, наплаћен пост пејд - допуна за мобилни 
телефон,  наплаћене карте (за превоз, за концерте 
и спортске догађаје), наплаћени продати 
туристички аранжмани, односно продаја у име и 
за рачун другог лица, када је износ посебно 
евидентиран.....



• После тачке 2) додаје се тачка 3), која 
гласи:

• „3) износе које обвезник потражује за

• издатке које је платио у име и за рачун 
примаоца добара или услуга, ако су ти 
износи посебно евидентирани.”.



Допуна код пореских ослобођења за 
промет добара и услуга са правом на 

одбитак ПДВ:

• У члану 24. став 1. после тачке 7) додаје се тачка 
7а), која гласи:

• 7а) промет добара која су у поступку активног 
оплемењивања за која би обвезник - стицалац 
имао право на одбитак претходног пореза када 
би та добра набављао са обрачунатим ПДВ;”.



Допуна код пореских ослобођења за промет 
добара и услуга без права на одбитак ПДВ

• У члану 25. став 1. после тачке 1) додаје се

тачка 1а), која гласи:

„1а) преноса виртуелних валута и замене 
виртуелних валута за новчана средства у 
складу са законом којим се уређује дигитална 
имовина;”.

Дакле ПДВ се не плаћа код промета новца и 
капитала и сада, и код виртуелног „капитала“



Измене члана 36 код посебног поступка 
опорезивања код промета половних добара

Обвезник који се бави прометом половних добара, које 
анбавља у републици или увози, укључујући половна моторна 
возила, уметничких дела, колекционарских добара и 
антиквитета,може да утврди основицу као разлику између 
продајне и набавне цене добра (опорезивање разлике-
посебан поступак опорезивања), уз одбитак ПДВ који је 
садржан у тој разлици.

Поред тога, прописано је да наведени обвезници воде 
одвојену евиденцију за промет за који примењују општи 
поступак опорезивања ( где је основица за ПДВ према члану 
17. закона је укупна накнада)  и промет за који примењују 
посебан поступак опорезивања, опорезивање разлике, 
износ ПДВ утврђује се прерач. порес. стопом  16,666667%.



Новина у члану 36 Закона о ПДВ је:

• Да обвезници нису више  у обавези,  да 
приликом промета наведених половних 
добара упоређују износ обрачунатог ПДВ на 
основицу као разлику продајне и набавне цене 
добара и износ пореза који би био обрачунат у 
складу са законом којим се уређује порез на 
имовину, па да у том случају, ако је ПДВ мањи, 
на тај промет не плаћају ПДВ, што  значајно 
сада олакшава њихово пословање.



Прецизирање у ком облику се може 
издати рачун

У члану 42. став 5. мења се и гласи:

„Обвезник може да изда рачун у папирном, 
односно у електронском облику ако постоји 
сагласност примаоца да прихвата рачун у 
електронском облику, осим у случају обавезе 
издавања рачуна у електронском облику у

складу са законом када сагласност примаоца

није потребна.”



После става 5. додају се нови став 6. и

став 7, који гласе:

„Рачун у папирном облику издаје се у

најмање два примерка, од којих један задржава 
издавалац рачуна, а остали се дају примаоцу 
добара и услуга.

Рачун у електронском облику издаје се као

електронски документ у складу са законом.

 ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ, ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ОД 
1.1.2022.Г. ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ОБЛИКУ.



• У члану 44. сав 2. мења се игласи: „Обвезник ПДВ 
има право да исправи износ ПДВ ако је издао 
нови рачун са исправљеним износом ПДВ, 
односно рачун у којем није исказан ПДВ, односно 
ако је сторнирао рачун у случају када рачун није 
требало да буде издат и ако поседује документ 
примаоца рачуна –обвезника ПДВ или лица које 
има право на рефакцију ПДВ у складу са овим 
законом у којем је наведено да ПДВ исказан у 
рачуну из става 1. овог члана није коришћен као 
претходни порез, односно да није поднет захтев 
за рефакцију тог ПДВ, у случају када је рачун издат 
обвезнику ПДВ или лицу које има право на рефак.



Измене Закона о порезу на доходак 
грађана

• Изменама члана 15а Закона врши се повећање 
неопорезивог износа зараде са 16.300 на 18.300 
динара месечно. 

• Поред тога, прецизира се основица пореза на 
зараде лица које је послодавац из друге државе 
послао на рад код домаћег правног лица

• „Изузетно од ст. 1. до 5. овог члана, основицу пореза 
на зараде лица за које домаће правно лице плаћа 
порез сагласно члану 99. став 3. овог закона,чини 
износ који је домаће правно лице исплатило 
послодавцу из друге државе као накнаду трошкова 
за рад лица које је упућено, односно послато на 
рад код домаћег правног лица.”



Продужене постојеће олакшице за порез(као и 
доприносе)/право на повраћај пореза по 
основу новозапослених радника до краја 2021

У чл. 21в и 21д Закона којима се уређује право 
послодавца на повраћај дела плаћеног пореза, 
у проценту од 65% до 75%, по основу зараде 
новозапослених лица, продужен је период 
примене постојећих олакшица. 

• Како олакшице истичу закључно са 31. 
децембром 2020. године,изменом је  
продужен период примене на 31. децембар 
2021. године.



• У члану 21ж Закона новододатим ставом 13. 
врши се прецизирање ко се сматра 
послодавцем, за потребе примене одредбе 
којом је уређена олакшица по основу 
запошљавања квалификованог новозапосленог 
лица.

• ПОСЛОДАВЦЕМ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
СМАТРА СЕ: ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, 
ПРЕДУЗЕТНИК ПАУШАЛАЦ, ПРЕДУЗЕТНИК 
ПОЉОПРИВРЕДНИК, ПРЕДСТАВНИШТВО, ОГРАНАК 
СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ.



Допуна код определења за исплату 
Личне зараде предузетника

• Врши се прецизирање члана 33а Закона у вези 
са достављањем о опредељењу предузетника 
да врши исплату личне зараде- ИСКЉУЧИВО 
УЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПУТЕМ ПОРАТЛА Е-
ПОРЕЗИ.



У члану 61. Закона додаје се нова тачка 3а)

• Предмет опорезивања порезом на приход од 
капитала је и  приходе од капитала по основу 
власништва над инвестиционом јединицом 
алтернативног инвестиционог фонда. 

• Такође, новододатим ставом 3. врши се 
прецизирање да је 

• „дивиденда и преостала нето вредност 
имовине која се након распуштања 
инвестиционог фонда расподељује члановима 
фонда“.



У члану 74. став 4. мења се и гласи:
„Набавна цена инвестиционе јединице састоји се од 

нето вредности имовине фонда по инвестиционој 
јединици на дан уплате, увећане за накнаду за 
куповину уколико је друштво за управљање 
наплаћује“. После става 9. додају се нови ст. 10. до 12, 
који гласе:

„Код преноса дигиталне имовине набавном ценом 
сматра се цена коју обвезник документује као 
стварно плаћену, а у случају преноса дигиталне 
имовине коју је обвезник стекао учествовањем у 
пружању услуга рачунарског потврђивања 
трансакција у информационим системима који се 
односе на одређену дигиталну имовину (тзв. 
рударење дигиталне имовине), набавном ценом 
сматра се износ трошкова које је обвезник имао у 
вези са стицањем предметне дигиталне имовине и 
које може дадокументује.



Новододатим чланом 79 а уређује се право на пореско 
ослобођење по основу пореза на капиталне добитке за 
обвезника који новчана средства остварена продајом 
дигиталне имовине, у прописаном року уложи у основни 
капитал привредног друштва које је резидент Републике 
Србије, односно у капитал инвестиционог фонда чији се 
центар пословних и инвестиционих активности налази на 
територији Републике Србије. 

 Обвезник који новчана средства остварена продајом 
дигиталне имовинеу року од 90 дана од дана продаје 
уложи у основни капитал привредног друштва резидента 
Републике,ослобађа се 50% пореза на капитални добитак.

 Обвезнику који у року од 12 месеци од дана продаје 
дигиталне имовине, новчана средства остварена 
продајом дигиталне имовине уложи за намене изстава 1. 
овог члана, извршиће се повраћај 50% плаћеног пореза на 
капиталнидобитак.



Пореске олакшице за улагања у алтернативни 
инвестициони фонд

НОВИ Члан 89а

Обвезнику који изврши улагање у алтернативни 
инвестициони фонд, односно у куповину инвестиционе 
јединице алтернативног инвестиционог фонда, признаје   
се право на порески кредит на рачун годишњег пореза на

доходак грађана највише до 50% улагања извршеног у 
календарској години за коју се утврђује годишњи порез на 
доходак грађана.

Право на порески кредит из става 1. овог члана може се 
остварити само по основу у потпуности уплаћених новчаних 
улога којима се стичу акције или удели у алтернативном 
инвестиционом фонду, односно инвестиционе јединице 
алтерн. Инвест. фонда, али не више од 50% утврђ.пореза.



Измене Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији (странке у 

пореском поступку и садржај пореско 
правног односа)

• У члану 10. став 1 ЗПДГ уводи се као странка у 
пореском поступку, 

• „отворени инвестициони фонд, односно 
алтернативни инвестициони фонд који нема 
својство правног лица, а који је уписан у 
одговарајући регистар у складу са законом“



У поступку остваривања права на повраћај 
више плаћеног поерза, рефакције пореза, 

права на порески кредит у односу на обавезу, 
да се искористи више или погрешно плаћен 

порез, захтев ПУ се може поднети и 
електронски

• У члану 10. после става 5. додаје се нови став 6, 
који гласи:

• „Захтев из става 3. овог члана порески 
обвезник може поднети у електронском 
облику преко портала Пореске управе или у 
писменом облику – непосредно или путем 
поште.”.



Допуна у члану 26 везано за изузећа, за доделу 
ПИБ, правном лицу и предузетнику 

• Изузетно од става 2. овог члана, Пореска управа 
доделиће ПИБ:

• 1) ако су доспеле, а неизмирене обавезе по основу 
јавних прихода до 100.000 динара и уколико ове 
обавезе буду измирене у року од осам дана 
оддана подношења захтева за доделу ПИБ, 
односно у том року буде пружена неопозива 
банкарска гаранција или меница авалирана од 
стране пословне банке, или

• 2) (НОВО) ако су доспеле, а неизмирене обавезе 
по основу јавних прихода настале у вези са 
обављањем делатности, обавезе привредних 
субјеката који су брисани из прописаних регистара 
правоснажном одлуком надлежног органа у 
поступку стечаја.”.



Допуна члана 29 везано за додатна 
ограничења АПР за обвезнике над којима се 

по обвештењу ПУ врши поступак пореске 
контроле

• У члану 29. после става 9. додаје се нови став 
10, који гласи:

• „Агенција за привредне регистре не може 
извршити регистровање стицања удела или 
акција у привредним субјектима, односно 
оснивање нових привредних субјеката, у 
случајевима када се као оснивач уписује правно 
лице или предузетник над којим је 
успостављена мера из става 9. овог члана



Допуне у чл. 36 везано за достављање 
Пореских аката

 „Ако се достављање пореског акта врши слањем 
препоручене пошиљке,  порески акт сматра се 
достављеним даном уручења, а ако уручење није било 
могуће, поновиће се слањем пореског акта 
препорученом пошиљком, а порески акт сматра се 
достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта 
пошти, без обзира да ли је било могуће уручење 
пореском обвезнику.”.

После става 8. додаје се нови став 9, који гласи:
„Достављање пореског, односно пореско управног акта 
фонду врши се на адресу седишта друштва за управљање 
фондом уписану у прописаном регистру, односно на 
посебну адресу за пријем поште која је регистрована код
Агенције за привредне регистре и порески акт сматра се 
достављеним када се уручи одговорном лицу друштва за 
управ. фондом, односно пор. пуномоћнику или запослен.



Допуна код услова за намирење пореске 
обавезе у члану 67

• У члану 67. став 4. тачка 3) тачка на крају 
замењује се тачком и запетом.

• Додаје се тачка 3а), која гласи:

• „3а) давањем уместо плаћања, односно 
заменом испуњења, када је пореска обавеза 
већа од 50.000.000 динара, на начин и под 
условима које утврди Влада одлуком, и то само 
у случајевима кaда постоји интерес Републике 
за стицање предметне имовине.”.



Допуна чл 73. код одлагања плаћања 
пореза који се дугује

У члану 73. став 8. речи: „електронским путем” замењују се 
речима: „у електронском облику преко портала Пореске 
управе”. У ставу 9. речи: „електронским путем” замењују се 
речима: „у електронском облику преко портала Пореске 
управе,”.

Додаје се став 10, који гласи:

„Изузетно, у циљу ублажавања економских 
последица проузрокованих пандемијом, вишом 
силом, односно другим ванредним догађајем 
насталим у току календарске године, одлaгање 
плаћања дугованог пореза, односно недоспелих 
пореских обавеза одобрава се на начин и под 
условима које утврди Влада.”.



Допуна у члану 163 а везано за ванбилансно 
пореско рачуноводство

• После става 1. додају се нови ст. 2-4, који гласе:

• „У ванбилансном пореском рачуноводству 
воде се преплате пореских обвезника за које је 
наступила застарелост у складу са овим 
законом и преплате пореских обвезника, који 
су сагласно другим прописима брисани из 
прописаног регистра, као и куповином 
пореског обвезника у поступку стечаја или 
након окончања стечаја банкротством.



Новине у Закону о рачуноводству су:

 нови критеријуми код разврставања правних лица и предузетника, 
нови појмови,  “мале, средње  и велике групе правних лица”примена 
од 1. јанура 2020.г.

 новине код  консолидовања финансијских извештаја
 новина код рачуноводствене исправе,  обавеза издавања рачуна 

искључиво у електронском облику од.1.1.2022.г.
 нови услови стицање професионалних звања за лица која се баве 

пружањем рачуноводствених услуга и увођење Регистра пружалаца 
рачуноводствених услуга (крајњи рок за упис 31.12.2022.г.)

 новина у алтернативном избору и праву,  да микро и мала правнa
лица могу да примењују МСФИ ( или МСФИ за МСП)

 прописана обавеза за Напомене уз ФИ за већину правних лица,
 новина везано за  финансијске извештаје односно за нефинансијско 

извештавање
 новина код промењеног рока за достављање редовних финансијских 

извештаја/примена од финансијског извештаја за 2021.г.- рок 
достављања до 31.03.2022.г.



Нови појмови,  “мале, средње  и велике 
групе правних лица”

 Oдредба у Новом Закону о рачуноводству, у члану 7. под тачкама 
3) везано за “вредност укупне активе на датум биланса  у 
динарској противвредности” за разврставање «величине» 
правног лица, замениле су досадашњу одредбу односно 
параметере који се користе у досадашњем закону а то је, 
“вредност  пословне имовине (израчунате као артиметичка 
средина вредности на почетку и на крају пословне године)“. 

• Такође, у складу са наведеним чланом у Закону,  промењени су
под тачкама 2) параметри “износа пословног прихода” који 
одређује величину правног лица. Нови критерији јесу:

 За Мале групе, просечан број запослених 50,пословни приход 
8.000.000 евра у динарској противвредности, вредност укупне 
активе 4.000.000 еура у динарској противвредности.

 Средње групе, просечан број запослених 250,пословни приход 
40.000.000 евра у динарској противвредности и вреднсот укупне 
активе 20.000.000 еуара.Преко су велике групе правних лица. 

 ОДРЕДБА СТУПА НА СНАГУ ОД 1. ЈАНУАРА 2020.г.



Новина у чл 25. Закона јесте, алтернативан избор и
право, да микро и мала правних лица, примењују 

или МСФИ за МСП или МСФИ
 Примена одредбе је од 1. јануара 2020.г.
 Неопходно усклађивање у Рачуноводственим 

политикама.
 Уведен алтернативни метод избора МСФ за МСП или 

МСФИ,  важна је посебно, за повезана правна лица, која 
су у групи за консолидовање, где матично правно лице 
обавезно  примењују МСФИ, без обзира на величину. 

 Одредба је важна и због одређених предности које 
постоје код признавања трансакција као што су трошкови 
позајмљивања у складу са  МРС 23-Трошкови 
позамљивања, затим везано за примену МСФИ 5-Стална 
средства намењенa продаји и код примене одређених 
параграфа у “великим” МСФИ,  који доприносе 
релевантнијим информацијама у Финансијским 
извештајима.



Прописана је обавеза за састављање Напомена 
уз ФИ ЗА 2021.г.за већину правних лица,

 Осим Предузетника и других правних лица разврставих као 
микро правна лица, који не примењу МСФИ за МСП или 
МСФИ;

 Привредна друштва, микро правна лица, која се определе да 
за 2021.г. примењују Правилник министарства морају ПРВИ пут 
састављати и Напомене уз редован годишњи финансијски 
извештај који се доставља до 31. марта 2022.г. ЗА 2020.Г. ОВА 
ЛИЦА НЕ САСТАВЉАЈУ НАПОМЕНЕ УЗ ФИ

 Правних лица и предузетника који су дужни да саставе 
ванредне финансијске извештаје у случајевима предвиђеним 
овим законом, састављају само

 Биланс успеха и Биланс стања



Новина дефинисана у члану 44. Закона, прописан 
нови рок за достављање финансијских извештаја 

за 2021.г.
 У члану 44. прописано је да  правна лица, односно 

предузетници, су дужни да за статистичке потребе и ради 
јавног објављивања доставе Агенцији, редовне годишње 
финансијске извештаје за извештајну годину, најкасније до 
31. марта наредне године, осим ако посебним законом није 
друкчије уређено.

 Правна лица, која имају пословну годину различиту од 
календарске,дужна су да за статистичке потребе и ради јавног 
објављивања доставе Агенцији, редовне годишње финансијске 
извештаје за извештајну годину, најкасније у року од три 
месеца од датума биланса.

 Ова нова одреба у Закону, почеће да се примењују од 
финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 
децембра 2021. године.

 За 2020.г. достављају се ФИ као и до сада до 28. фебруара за 
статистику и до 30. јуна, доставља се Редован фин.  извештај.



Поред свега наведеног у претходном 
одредби, Новина у Новом Закону је у 

члану 8. став 2.  Закона, гласи:
• Интерну  регулативу још чини и одредба:

• “Правно лице, односно предузетник својим 
општим актом којим уређује организацију 
рачуноводства одређује врсте и облик 
помоћних књига које води.”

Ова одредба, коју смо испред Рачуноводствене 
коморе Србије иницирали, подразумева да се у 
општем акту,  правно лице/ предузетник, треба 
определити, између осталог, да ли ће водити 
робно књиговодство у промету на мало или 
неће.
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Вођење пословних 
књига и састављање 
финансијских 
извештаја правно 
лице,
односно предузетник 
може поверити 
уговором у писаној 
форми, у складу са 
законом,
правном лицу или 
предузетнику, који 
има претежну шифру 
делатности 69.20 
пружање рачуновод. 
услуга

Допуна у Новом Закону, 
дефинисана у члану 16. јесте, да 
лице коме правно лице односно 
предузетник повери вођење 
пословних књига, „мора имати 
дозволу за вођење пословних 
књига коју издаје Комора 
ревизора, Решењем, на основу 
стеченог професионалног звања 
код Међун.проф.орг. чланице 
ИФАЦа ; ,(Регистар почиње од 
1.1.2021.г. Односно ова примена 
је на ФИ за 2022.г.) (У члану 63 
Новог Закона, прописано је да се 
признају сва претходно стечена 
проф.звањ. од 1996.г. до 2006.г.)



Примена НОВОГ Контног оквира за 
2021.г. подразумева:

• Обавезна прекњижавања са рачуна који су 
укинути на нове прописане рачуне и књижење 
псоловних промена у 2021.г. На прописане 
рачуне у Контном оквиру;

• Обавезно рашчлањивање салда са рачуна 
исправке вредности на припадајуће 
троцифрене рачуне сталне и обртне имовине на 
коју се исправка односи ( употребити пописне 
комисије да утврде исправке вредности 
поједине имовине и да их унесу у Извештај о 
попису, да би служба рачуноводства могла 
лакше извршити та прекњижавања, 1.1.2021.г.)



Према чл. 8 Закона, уредити Општи акт  за 
вођење пословних књига за 2021.г. и ускладити 
Рачуноводствене политике
• Организацију  рачуноводства у складу са законом, на начин који 

омогућава свеобухватно евидентирање, као и откривање и 
спречавање погрешно евидентираних пословних промена;

• Уредити интерне рачуноводствене контролне поступке

• Утврдити и усвојити Рачуноводствене поилитике односно Анексом 
ускладити са новим Законом и МСФИ и МСФИ за МСП или 
Парвилником за микро и друга правна лица

• У Општем акту одредити лица која су одговорна за законитост и 
исправност настанка пословне промене и састављање и контролу 
рачуноводствених исправа о пословној промени и уредити кретање 
рачуноводствених исправа и рокове за њихово достављање на 
даљу обраду и књижење у пословним књигама ( издавање у року  5 
дана од дана настанка промене и књижење у року 5 дана од 
пријема).

• У Оштем акту уредити вођење помоћних евиденција



Све што је НОВО у измењеном Закону о 
рачуноводству, обрађено је у НОВОМ 

приручнику

• КОНТНИ ОКВИР ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 
ЗАДРУГЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ, СА 

ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРОМ САСТАВЉАЊА 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА за 2021.г.

• Приручник се може  поручити преко портала   

www.snezanamitrovic.rs


