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Примена  ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ 
на састављање финансијског извештаја 

за 2021.г. 

НОВИ Закона о рачуноводству, 
усвојен и објављен у Сл.гл.РС 73/19 и 
44/2021 примењује се на састављање 
Финансијског извештаја за 2021.г. 
(неке одредбе су у примени од 
састављања ФИ за 2020.г.)



У “Сл.гл. РС”, број 89/2020 од 25. јуна 2020. године 
објављени подзаконски акти Закона о рачуноводству:

 Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 
оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике и 
Правилник о Контном оквиру за друга правна лица;

 Правилник о садржини и форми образаца финансијских 
извештаја и садржини и форми обрасца Статистички извештај за 
привредна друштва, задруге и предузетнике;

 Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и 
обелодањивања позиција у појединачним финансијским 
извештајима микро и других правних лица 

 Правилник о садржини и форми образаца финансијских 
извештаја и садржини и форми обрасца Статистички извештај за 
друга правна лица;

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем   и

 Прав. о начину вођења и садр. Регистра пружалаца пруж. Рач.усл 



У новодонетом Закону има много нових 
одредби које се примењују:

 нови критеријуми код разврставања правних лица и 
предузетника, нови појмови, “мале, средње  и велике групе 
правних лица”

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

рачуна искључиво у електронском облику; 
 нови услови стицање професионалних звања за лица која се 

баве пружањем рачуноводствених услуга и увођење Регистра 
пружалаца рачуноводствених услуга;

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

 прописана обавеза за Напомене уз ФИ за већину правна лица;
 новина везано за  финансијске извештаје односно за 

нефинансијско извештавање;
 новина код промењеног рока за достављање редовних 

финансијских извештаја;



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

 Oдредба у Новом Закону о рачуноводству, у члану 7. под тачом 
3) “вредност укупне активе на датум биланса  у динарској 
противвредности” је параметар за разврставање «величине» 
правног лица, (раније је то била вредност  пословне имовине 
(израчунате као артиметичка средина вредности на почетку и 
на крају пословне године)“. 

 Промењени су и 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 евра у динарској противвредности.

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

 ОДРЕДБА ЈЕ СТУПИЛА НА СНАГУ ОД 1. ЈАНУАРА 2020.г. И 
МОРАЛА СЕ УСКЛАДИТИ У РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА



Новина у Закону, у члану 9 став 2. прописује,
обавезу издавања рачуна искључиво у 

електронском облику
Према Закону о електронском фактурисању, прелазак на Е фактуре  
врши се у складу са прописаним роковима:
 Од 1.1.2022.г. Обвезници ПДВ за трансакције са јавним 

сектором морају издавати Е фактуре и добровољни корисници 
Система електронских фактура;

 Од 1.7.2022.г. Субјекти јавног сектора морају да издају Е 
фактуре другом субјекту јавног сектора, 

 Од 1.7.2022.г. Обвезници ПДВ ће имати обавезу да примају и 
чувају Е фактуре издате од стране субјекта јавног сектора и од 
другог обвезника ПДВ;

 Од 1.1.2023.г. Обвезници ПДВ у својим међусобним 
трансакцијама, обавезно издају, искључиво Е фактуре.

 РАЧУНОВОДСТВЕНА КОМОРА СРБИЈЕ ПОКУШАЛА ЈЕ 
ЗАУСТАВИТИ ДОНОШЕЊЕ ОВАКВОГ ЗАКОНА, ГДЕ СМО ТРАЖИЛИ 
ДА СИСТЕМ Е ФАКТУРА БУДЕ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ И ДА СЕ 
ИЗБАЦЕ ИНФОРМАЦИОНИ ПОСРЕДНИЦИ



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

МСФИ за МСП или да се одлуче за МСФИ
 Примена одредбе је од 1. јануара 2020.г.
 Неопходно усклађивање у Рачуноводственим политикама и 

ако се одлуче за МСФИ,  неопходан континуитет 5 година 
примене.

 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.



Новина у члану 26 закона 

Микро и друга правна лица, за 
признавање, вредновање, презентацију и 
обелодањивање, позиција у 
Финансијским извештајима, користе 
подзаконски акт, правилник који доноси 
министар МФ;

Новина јесте да микро и друга правна 
лица, неовисно од величине, могу да се 
одлуче да примењују, МСФИ ИЛИ МСФИ 
за МСП



Прописана је обавеза за састављање  
Напомена уз ФИ за већину правна лица,

БЕЗ НАПОМЕНА/СКРАЋЕН СЕТ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА

 Биланс успеха и 
Биланс стања  САСТАВЉАЈУ СЛЕДЕЋИ ОБВЕЗНИЦИ:

Предузетници и друга правна лица разврстана као 
микро правна лица (који не примењу МСФИ за 
МСП или МСФИ);

Правна лица и предузетници који су дужни да 
саставе ванредне финансијске извештаје, у 
случајевима предвиђеним овим законом.



Члан 29 -Редован годишњи 
финансијски извештај 

 Великих правних лица, 
 Средњих правних лица, 
Правних лица која имају 

обавезу састављања 
консолидованих 
годишњих финансијских 
извештаја (матична 
правна лица), јавних 
друштава, односно 
друштава која се 
припремају да постану 
јавна, у складу са 
законом којим се уређује 
тржиште капитала, 
независно од величине 
обухвата:

1) Биланс стања,

2) Биланс успеха,

3) Извештај о осталом 
резултату,

4) Извештај о 
променама на капиталу,

5) Извештај о токовима 
готовине и

6) Напомене уз 
финансијске извештаје.



Редован годишњи 
финансијски 
извештај правних 
лица и 
предузетника, за 
извештајну 2021.г. 
обухвата

(осим претходно 
наведених који 
састављају „пуни“ сет 

финансијског извештаја) 

1) Биланс стања,

2) Биланс успеха и

3) Напомене уз 
финансијске извештаје.

Новина у Закону о 
рачуноводству јесте, да и 
микро правна лица, 
привредна друштва, која су 
се определила дапримењују 
Правилник за микро и друга 
правна лица од извештајне 
2021.г., морају да саставе 
Напомене уз финансијске 
извештаје



Члан 31 закона -Консолидовани 
финанасијски извештај саставља:

Матично правно лице, које има контролу над 
зависним правним лицима односно када има моћ 
и може да утиче на приносе и изложено је 
однсоно има право на варијабилне приносе по 
основу свог учешћа;

Од обавезе састављања Консолидованих ФИ 
изузете су мале групе, која на консолидованој 
основи не прелази два критерија од прописаних и 
то: 1) пресечан број запослених 50, 2) пословни 
приход 8.000.000 евра, 3)вредност укупне активе 
на датум биланса 4.000.000 евра ( без обзира на 
наведено, обавезно консолидовање је, ако је  
један члан групе друштво од јавног интереса)



Најважније измене у складу са новим
правилницима који се примењију код

састављања ФИ за 2021.г.
 У Билансу успеха позиције промена вредности залиха учинака

и прихода од активирања сопствених учинака премештене су из
пословних расхода у пословне приходе; 

 Значајна измена обрасца Извештаја о променама на капиталу
је урађена из разлога што обимност и непрегледност постојећег
обрасца отежава његову израду, али и коришћење. Оно што је
ново јесте да је у овом обрасцу омогућено уношење негативних
износа. До састављања Финансјсиких извештаја у Србији, 
закључно са извештајном 2020. год. то није било могуће. 

 Када се ради о садржају образаца Биланса стања, Биланса
успеха, Извештаја о осталом свеобухватном резултату и 
Извештаја о токовима готовине, у њима није могуће унети
негативна салда.

 У обрасцу Биланс стања број позиција је смањен за 20 у односу 
на садржај обрасца који се састављао и достављао закључно 
са извештајном 2020. год.; 

 У обрасцу Биланса успеха број позиција је смањен за 9 у односу 
на садржај обрасца који се састављао за 2020.г.



4) ново у Извештају о осталом резултату јесте то да је 
додата позиција одложеног пореског прихода у вези са
ставкама осталог свеобухватног резултата, што ће

омогућити његово правилно попуњавање; 

5) ново у Извештају о току готовине од пословних
активности јесте да је додата позиција осталих одлива из
пословања; 

6) садржај Напомена уз финансијске извештаје је детаљније
прописан и то следећим редоследом:

 опште информације,

 додатна обелодањивања за средња правна лица и 
друштва од јавног интереса, 

 додатна обелодањивања за друштва од јавног интереса, и 

 додатна обелодањивања у Напоменама уз
консолидоване финансијске извештаје. 



Новина у члану 37 Закона, у вези ФИ односно 
везано за увођење нефинансијског извештав.
• У складу са чланом 37 Закона, обвезници нефинансијског 

извештавања су велика правна лица која су друштва од јавног 
интереса и која на датум биланса прелазе критеријум просечног 
броја од 500 запослених током пословне године, осим зависних 
правних лица која су укључена у групу за консолидовање.

• У годишњи извештај о пословању укључиће и нефинансијско 
извештавање, који садржи информације неопходне за разумевање 
развоја, пословних резултата и то: 

 кратак опис пословног модела правног лица;
 опис политика правног лица у вези са тим питањима, укључујући 

поступке основне анализе која се спроводи;
 резултате тих мера;
 основне ризике повезане са тим питањима који се односе на 

пословање правног лица, 
 нефинансијске кључне показатеље успеш. важне за одређено 

посл.



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

 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, се примењују од 
финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 
децембра 2021. године, где је крајњи рок за достављање  
редовног ФИ, до 31.3.2022.г.



Правна лица која састављају консолидоване 
финансијек извештаје, имају обавезу да их доставе 
у АПР, ради јавног објављивања, најкасније до 30. 
априла за претходну годину;

Правна лица односно предузетници, ванредне 
финансијске извештаје достављају у року 60 дана 
од датума биланса( у 2021.г.достав.на старим об.);

Правна лица однсоно предузетници који нису 
имали пословних догађаја нити у пословним 
књигама имају податке о имовини и обавезама, 
уместо редовног ФИ,  достављају у АПР Изјаву о 
неактивности, најкасније до 31.марта.

Правна лица која имају обавезу ревизије дужна су 
да до 30. јуна доставе документацију из чл 45 
(одлуку о усвајању,годишњи извештај о 
пословању,ревизорски извештај)до 31.јула 
дост.документацију за консолидоване годишње ФИ.



Организација рачуноводства и доношење 
Рачуноводствених политика у склaду са 

Законом о рачуноводству/ОБАВЕЗНО

Члан 2.тачка 10) Закона о рачуноводству:

Интерна регулатива, у смислу овог закона, 
подразумева општа акта која доноси правно лице, 

односно предузетник, а која садрже посебна упутства 
и смернице за организацију рачуноводства и вођење 

пословних књига, рачуноводствене политике за 
признавање, вредновање имовине и обавеза, 

прихода и расхода, као и друга питања за вођење 
пословних књига и састављање финансијских 

извештаја за која је овим законом прописано да се 
уређују општим актом правног лица, односно 

предузетника



Поред свега наведеног у претходном одредби, 
Новина у Закону, код организације рачуноводства 

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 ће 
се у општем акту,  правно лице/ предузетник, 
определити, између осталог, да ли ће водити 
робно књиговодство у промету на мало или 
неће.



Институције које врше надзор примене 
Закона о рачуноводству

• Члан 45

• Надзор правних лица и предузетника, у 
смислу провере исправности 
евидентирања пословних промена у 
пословним књигама, врши Пореска управа 
сходно одредбама прописа који уређује 
порески поступак и пореску 
администрацију.



Подсећање на члан 123 Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији, у 

примени од 1.1.2019.г. који гласи:
Појам пореске контроле 

«Пореска контрола је поступак провере и утврђивања 
законитости и правилности испуњавања пореске обавезе, као и 

поступак провере тачности, потпуности и усклађености са 
законом, односно другим прописима, података исказаних у 
пореској пријави, пореском билансу, РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ИЗВЕШТАЈИМА и другим евиденцијама пореског обвезника 

који врши Пореска управа, у складу са овим законом. 

Ако се у пореској контроли утврде неправилности или пропусти у 
извршавању обавеза из порескоправног односа, пореском 

обвезнику се налаже да их отклони». 



Чл 

15

Правно лице,
односно 
предузетник 
општим актом 
уређује школску 
спрему, радно 
искуство и остале 
услове за лице 
које је одговорно 
за вођење 
пословних књига.

У члану 16. прописано је  правно 
лице односно предузетник може 
уговором поверити вођење 
пословних књига, правном лицу или 
предузетнику који је уписан у 
Регистар пружалаца 
рачуноводствених услуга. 

Дозволу за вођење пословних књига 
издаје Комора ревизора, Решењем, 
под прописаним условима; један 
услов је и стечено професионалног 
звања код Међун.проф.орг. чланице 
ИФАЦа ; (Регистар постоји од 
1.1.2021.г.Најкаснији рок за упис до 
датума биланса 31.12.2022.г)



Наше мишљење је, да наведне одредбе у 
члану 15 дају простор да законски 
заступник се определи, за недовољно 
стручну oсобу и повери јој вођење 
пословних књига, чији нестручан и 
погрешан рад, може законског 
заступника довести до прекршајне и 
кривичне одговорности, али такође и 
лоша намера законског заступника, 
довешће таквог нестручног рачуновођу у 
кривичну одговорност!!! 



За правно лице, законског заступника и рачуновођу, 

обавезујућа, адекватна  ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

 Члан 8 Закона о рачуноводству
• Правна лица, односно предузетници општим актом, у 

складу са овим законом, уређују организацију 
рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно 
евидентирање, као и спречавање и откривање 
погрешно евидентираних пословних промена, уређују 
интерне рачуноводствене контролне поступке, 
утврђују рачуноводствене политике, одређују лица 
која су одговорна за законитост и исправност настанка 
пословне промене и састављање и контролу 
рачуноводствених исправа о пословној промени, 
уређују кретање рачуноводствених исправа и утврђују 
рокове за њихово достављање на даљу обраду и 
књижење у пословним књигама.



• Унос података у пословне књиге организује се 
тако да омогући:

• 1) контролу улазних података;
• 2) контролу исправности унетих података;
• 3) увид у промет и стање рачуна главне књиге;
• 4) увид у хронологију обављеног уноса 

пословних промена;
• 5) чување и коришћење података.
• Правно лице и предузетник који врши обраду 

података на рачунару дужан је да користи 
стандардни рачуноводствени софтвер који 
омогућава функционисање система интерних 
рачуноводствених контрола и онемогућава 
брисање прокњижених пословних промена.



Шта су Рачуноводствене политике?
То је прописан, обавезујући Интерни акт, који 

садржи начела, правила, принципе, праксе, као 
основе за почетно и накнадно вредновање 
имовине, обавеза, признавање прихода и расхода 
код сваког правног лица, односно предузетника који 
примењује Закон о рачуноводству,  који усваја и 
потписује законски заступник, у циљу тачног 
исказивања финансијског резултата,  тачног 
опорезивог добитка и обавезе за порез на добит. 
Примењују се дуги низ година;

Услов су  за вођење пословних књига у складу са 
Законом о рачуноводству;

Мора се обезбедити доследна примена, ради 
упоредивости података у Финасијским извештајима 
за више година, као и за консолидоване Финан.изв.



Значај интерног акта,  
Рачуноводствене политике за законског заступника, 

за правно лице и за рачуновођу 
Интерни акт, Организација рачуноводства и 

Рачуноводствене политике за правно лице односно 
предузетника, који садржи правила и принципе за 
почетно и накнадно вредновање имовине, обавеза, 
прихода и расхода, има правну снагу као било који 
други законски или подзаконски акт, код састављања 
Финансијских извештаја и у вршењу:

 Ревизије;

Пореске контроле

 Судских  поступака за привредне преступе, 
процесуирана одговорна лица, законске заступнике и 
рачуновође,  за кривична дела, пореска и кривична 
пореска дела



Привредни преступ, члан 57 Закона о 
рачуноводству

• Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за 
привредни преступ правно лице, ако:

• 1) се не разврста на микро, мало, средње или велико правно лице 
у складу са овим законом (члан 6.);

• 2) групу правних лица у којој се оно матично птавно чице не 
разврста у малоу, средњу или велику групу(члан 7)

• 3)општим актом не уреди организацију рачуноводства на начин из 
члана 8. став 1. овог закона;( подразумева нема адекватан Интерни 
акт Правилник о рачуноводству и Рачуноводствене политике???.

• 4) врши обраду података на рачунару, а не обезбеди 
рачуноводствени софтвер који омогућава функционисање система 
интерних рачуноводствених контрола и онемогућава брисање 
прокњижених пословних промена (члан 8. став 4);

• 5) не саставља рачуноводствене исправе у складу са овим законом 
(члан 9.);



• 6) поступа супротно одредбама члана 10.овог 
закона

• 7) рачуноводствене исправе и документацију не 
достави на књижење у прописаном року и ако 
пословну промену не прокњижи у пословним 
књигама у прописаном року (члан 11.);

• 8) не води пословне књиге у складу са овим 
законом (члан 13.);

• 9) општим актом не одреди лице коме се 
поверава вођење пословних књига и 
састављање финансијских извештаја (члан 15.);

• 10) не поступи у складу са одредбама члана 
16.овог закона;



11) ако у року од осам дана не обавести АПР о 
свим променама сцих чинјеница и околности на 
основу којих је уписано у регистар ( члан 18.страв 
18);

12) не попише имовину и обавезе у складу са 
овим законом (члан 20.и21);

13) као поверилац не достави свом дужнику 
стање неплаћених рачуна и ако не обелодани у 
Напоменама уз финансијске извештаје 
неусаглашена потраживања и обавезе (члан 22 
став 2.и4.);

14) не саставља и не приказује финансијске 
извештаје у складу са овим законом (чл. 23-26.);



15) не затвори пословне књиге у складу са овим законом (члан 27.);

16) не чува рачуноводствене исправе, пословне књиге, финансијске извештаје, 
годишњи извештај о пословању и ревизорске извештаје у роковима и на начин 
прописан овим законом (члан 28. ст. 1-10.);

17) не заштити пословне књиге које се воде на електронском медију у складу са 
овим законом (члан 28. став 11.);

18) не саставља финансијске извештаје у складу са овим законом (чл. 29. и 31.);

19) не изврши ревизију финансијских извештаја (члан 33.);

20) не састави годишњи извештај о пословању, извештај о корпоративном 
управљању, консолидовани годишњи извештај о пословању, нефинансијски 
извештај, консолидовани нефинансијски извештај, извештај о плаћањима 
ауторитетима власти и консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима 
власти (чл. 34-40.);

21) не саставља пословне књиге, извештаје, одлуке и друге финансијске и 
нефинансијске информације на српском језику и у динарима (члан 42.);

22) не достави Агенцији финансијске извештаје, документацију уз финансијске 
извештаје и Статистички извештај ради јавног објављивања, на начин и у 
роковима прописаним овим законом (чл. 44-46.);

• 23) ако податке добијене из Регистра финансијских извештаја 
користи супротно члану 52. овог закона.



У првом делу презентације,наведена је 
одредба у Новом Закону у члану 8 став 2. 

Правно лице односно предузетник, својим  
општим актом којим уређује организацију 
рачуноводства, одређује  врсте и облик помо-
ћних евиденција које води.

Значај интерне регулативе за све законске 
заступнике, посебно и за  све помоћне 
евиденције, као и опредељеност код 
трговаца робом у промету на мало,  хоће ли 
водити робно књиговодство или НЕ (промет 
на мало је уређен са пет прописа), где ће се 
водити КЕП образац, итд...



Одговорност за рачуноводствене исправе 
У члану 10 Новог Закона дефиниснао је да:

Правно лице, односно предузетник је дужно да, пре 
уноса података из рачуноводствене исправе у пословне 
књиге, одреди одговорно лице које треба да изврши 
контролу веродостојности исправе.

Одговорно лице потписом, односно другом 
идентификационом ознаком (утврђеном општим актом 
којим правно лице, односно предузетник уређује 
организацију рачуноводства) потврђује да је 
рачуноводствена исправа веродостојна (потпуна, 
истинита, рачунски тачна и да веродостојно приказује 
пословну промену).

 ОТВОРЕНО ПИТАЊЕ КАКО ЋЕ СЕ ТО РЕГУЛИСАТИ, КАДА 
ЕЛЕКТРОНСКА ФАКТУРА - БУДЕ РАЧУНОВОДСТВЕНА ИСПРАВА???



Одговорност за вршење пописа и усаглашавање 
стања са књиговодственим

Правно лице, односно предузетник дужан је да, на 
почетку пословања, изврши попис имовине и 
обавеза са назнаком појединачних вредности у 
количинама и новчаном износу.

Правно лице, односно предузетник врши попис 
имовине и обавеза и усклађује стање по књигама 
са стањем по попису на крају пословне године.

У општем акту, који потписује Законски заступник,
утврђује се и да ли се поред редовног пописа на 
дан биланса, врше и ванредни пописи у току 
године



Усвајање и КОЛЕКТИВНА одговорност за 
финансијске извештаје ( члан 43 Закона о 

рачуноводству)

• Финансијске извештаје усваја скупштина или други 
надлежни орган правног лица, односно 
предузетник а потписује законски заступник.

За истинито и поштено приказивање финансијског 
положаја и успешности пословања правног лица, 
одговоран је законски заступник, орган управљ-
ања и надзорни орган правног лица у складу са 
законом, односно предузетник, као и одговорно 
лице из члана 15. овог закона (рачуновођа) 
односно одговорно лице из члана 16 закона.



• Наведени Привредни преступи према члану

• 57 Закона о рачуноводству које произилазе, ако се 
општим актом није уредила комплетна 
организација рачуноводства и нису усвојене 
адекватне Рачуноводствене политике, ако се 
присвоји имовина више од 1.000.000 на штету 
других улагача или се изврши пореска утаја,  може 
имати елементе и кривичне одговорности у складу 
са Кривичним закоником, у делу кривична дела 
против привреде, против поверења и управљања, 
против имовине и кривична дела злоупотребе 
службеног положаја.



• Како избећи привредни преступ и кривично 
дело?

Поверити израду Рачуноводствених политика 
стручном лицу које има компетенције и знање 
да то уради, у сарадњи са законским 
заступником и рачуновођом, урадити акт  у 
интересу правног лица-предузетника!

Рачуноводствено Пореско Саветовање 

(email: snezanamitrovic.zpp@gmail.com)

стоји вам на располагању за стручну израду, 
свеобухватног Интерног акта, Рачуноводствене 
политике, за све врсте делатности, у обиму до 70 
страна!!!

mailto:snezanamitrovic.zpp@gmail.com


Елементи кривичне одговорности, ако се не  
ораганизује исправно  вођење пословних књига

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ- КРИВИЧНИ ЗАКОНИК

• Члан 223, Превара у обављању привредне делатности

1)Ко у обављању привредне делатности, у намери да себи или 
другом прибави противправну имовинску корист, доведе кога 
лажним приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду 
или га одржава у заблуди и тиме га наведе да нешто учини или не 
учини на штету имовине субјекта привредног пословања за које 
или у којем ради или другог правног лица, казниће се затвором од 
шест месеци до пет година и новчаном казном.

2) Ако је прибављена имовинска корист или је нанета штета која 
прелази износ од 450.000 динара,учинилац ће се казнити 
затвором од једне до осам година и новчаном казном.

3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска 
корист или је нанета штета која прелази износ од 1.500.000 
динара, казна затвором од две до десет година и новчаном казн. 



Примери Кривичне одговорности, дела 
Против привреде

 Ако законски заступник потпише нетачан извештај о попису 
залиха, прикрије узимање пословне имовине за сопствене 
потребе 1.500.000 динара и избегне плаћање пореза на приходе 
од капитала, 15% и  нанесе штету улагачима, казниће се за  
Кривично дело 2 до 10 година (исто се односи и на рачуновођу 
ако би му помагао у томе)

 Ако законски заступник исплаћује зараде на црно, лажно 
приказује обрачуне зарада и извегава плаћање пореза и 
доприноса и оствари за себе имовинску корист која прелази 
износ 450.000 динара ( и то ради у сарадњи са рачуновођом, са  
намером и преваром у обављању привредне делатности) 
казниће се Кривичним прекршајем и казном затвора од 1 до 8 
година;

 Ако законски заступник, прихвати и да налог да се  прокњиже 
«фиктивни» улазни рачуни, пренесе новац неком обвезнику 
(паушалцу), који ће му, у износу већем од  1.500.000  динара 
исплатити на руке, казниће  се казном затвора од 2 до 10 година.                             
Рачуновођа ће се казнити истом , ако  је учесник у том послу!!!!

 Избећи Кривичну одговорност, радећи у складу са важећим 
прописима и усвојеним принципима у усвојеном општем акту и 



Кривична дела пореска утаја члан 225 КЗ
• 1) Ко у намери да он или друго лице потпуно или 

• делимично избегне плаћање пореза, доприноса или 

• других прописаних дажбина, даје лажне податке о 

• стеченим приходима, о предметима или другим 
чињеницама које су од утицаја на утврђивање оваквих 
обавеза или ко у истој намери, у случају обавезне пријаве, 
не пријави стечени приход, односно предмете или друге 
чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих 

• обавеза или ко у истој намери на други начин прикрива 
податке који се односе на утврђивање наведених обавеза, 

• а износ обавезе чије се плаћање избегава прелази милион 
динара,казниће се затвором од године до пет година и 
новчаном казном.



2) Ако износ обавезе из става 1. овог члана 
чије се плаћање избегава прелази милион и 
петсто хиљада динара, учинилац ће се 
казнити затвором од једне до осам година и 
новчаном казном.

3) Ако износ обавезе из става 1. овог члана 
чије се плаћање избегава прелази седам 
милиона и петсто хиљада динара, учинилац 
ће се казнити затвором од три до десет 
година и новчаном казном.



Измене код пореске утаје у члану 225 Кривичног 
законика од 2019.г. У ставу 1) Најмањи износ 

утврђен као кривично дело  је утаја од 1 милион 
динара и више,  неплаћеног пореза и доприноса

Примери у пракси: 

Више исказан порески кредит од 1.000.000, 

Веће исказано право на одбитак ПДВ од  
1.000.000 ( пр. код пореског дужника у грађевини 
када није још издат рачун и сл.),

Утаја годишњег пореза на доходак грађана, 

Утаја пореза и доприноса 

Утаја пореза на добит правних лица

Утаја пореза по одбитку



Како избећи кривична дела против 
привреде, имовине, пореске утаје-

Основни услови који морају бити испуњени:

 Примена Етичког кодекса у раду и у примени прописа;
 Израда стручног Интерног акта, у коме ће бити дефинисана 

правила организације рачуноводства и утврђени принципи и 
најбоље праксе, у Рачуноводственим политикама, за признавање 
прихода, расхода и одмеравање имовине и обавеза и примена у 
пракси; 

 Обадир, у складу са дефинисаним критеријима у општем акту, 
стручног лица за вођење пословних књига;

 Ако се поверава вођење пословних књига правном лицу или 
предузетнику, регистрованом под шифром 69.20 за пружање 
рачуноводствених услуга, онда значај имају све дефинисане 
одредбе у закљученом облигационом Уговору,о вођењу пословних 
књига. 

 Од 2021.г.( до крајњег рока до потписивања ФИ на датум биланса 
31.12.2022.г.) и испуњен услов, да је пружалац рачуноводствених 
услуга уписан у Регистар у АПР-у.



За утврђена кривична дела, последице су,  
у зависности од утврђеног износа утаје:
За законског заступника, новчане казне или новчане 

казне и затвор ( одговорност правног лица заснива 
се на кривици одговорног лица)

За правно лице, новчана казна и престанак правног 
лица (ако је делатност била у функцији вршења 
кривичних дела)

За рачуновођу, пружаоца рачуноводствених услуга, 
исте наведене казне, ЗАБРАНА БУДУЋЕГ РАДА, 
ПРУЖАЊА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

 (до 2017.г. у Кривичном Законику,  Рачуновође су 
биле процесуиране као саучесници, а изменом од 
2017.г., Рачуновође могу  бити процесуирани као 
непосредни извршиоци кривичног дела)!!!!!!! 



Одговорност за пословне књиге, 
финансијске извештаје и вођење 

евиденције о одлукама скупштине, у складу 
са  Законом о привредним друштвима

• Члан 225
Директор одговара за уредно вођење 

пословних књига друштва.
Директор одговара за тачност финансијских 

извештаја друштва.
Директор је у обавези да води евиденцију о 

свим донетим одлукама скупштине, у коју 
сваки члан друштва може извршити увид током 
радног времена друштва.



• За рачуновође поред свега наведеног:

Примењивати Етички кодекс за професионалне 
рачуновође у раду, код вођења пословних књига

За законске заступнике правних лица  и за 
предузетнике, неопходно је:

Примењивати етички кодекст и све прописане 
норме, у складу са преузетним обавезама Закона 
о привредним друштвима

За предузетнике пољопривреднике и физичка 
лица у систему ПДВ, примењивати све прописане 
норме за вођење пословних књига у Закону о 
порезу на доходак грађана  и другим прописима 
који се односе на њихово пословање.



Сви заједно морамо радити на Иницијативама за 
измену прописа који нису у интересу правне 
сигурности у раду, на измени појединих одредби 
Закона о ПДВ, везано за ПДВ евиденције и 
стављање ван снаге Обрасца ПОПДВ, на измени 
одредби за поврат добара обвезника у систему 
ПДВ,  за измене пореских дужнике у грађевини 
итд!

Позив за вас:

Подржите рад Рачуноводствене коморе Србије и 
њене иницијативе које су у вашем интересу!

Унапредимо сарадњу у доношењу, за вас  
најважнијег Интерног акта, Рачуноводствене 
политике, који ће се доследно примењивати, у 
наредним годинама,  са циљем да избегнете 
кривичне и привредне преступе у вашем раду!



Добродошлица проф. др. Зорану 
Петровићу на овај онлине семинар

Уз захвалност што се одазвао позиву 
Рачуноводствене коморе Србије, као што је 

то радио и раније

Проф.др. Зоран Петровић ће говорити о 
Напoменама уз Финансијске извештаје 
који се састављају за 2021.г.



УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРЕКЊИЖАВАЊА НА ДАТУМ 01.01.2021. ГОДИНЕ  У СКЛАДУ СА 
НОВИМ КОНТНИМ ОКВИРОМ

У табели је приказан садржај прекњижавања само за нове и делимично измењене 
рачуне:

Ред.

број
Прекњижавање на рачун/рачуне Са претходних рачуна

1.
Рачуни исправки вредности отворени у оквиру рачуна групе

01 (0109,0119,0129,0139,0149,0159,0169,0179)
019 – Исправка вредности нематеријалне имовине

2. 015 – Нематеријална имовина узета у лизинг Део рачуна групе 01

3. 016 – Нематеријална имовина у припреми 015 – Нематеријална имовина у припреми

4. 017 – Аванси за нематеријалну имовину 016 – Аванси за нематеријалну имовину

5.
Рачуни исправки вредности отворени у оквиру рачуна групе

02 (0209,0219,0229,0239,0249,0259,0269,0279,0289,0299)

029 – Исправка вредности некретнина, постројења

и опреме

6.
025 – Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг са

правом коришћења преко годину дана
Део рачуна групе 02

7. 026 – Остале некретнине, постројења и опрема 025 – Остале некретнине, постројења и опрема

8. 027 – Некретнине, постројења и опрема у припреми
026 – Некретнине, постројења и опрема у 

припреми

9.
028 – Улагања на туђим некретнинама, постројењима и 

опреми

027 – Улагања на туђим некретнинама, 

постројењима и опреми

10. 029 – Аванси за некретнине, постројења и опрему 028 – Аванси за некретнине, постројења и опрему

11.
Рачуни исправки вредности отворени у оквиру рачуна групе

03 (0309,0319,0329,0339,0379,0389)
039 – Исправка вредности биолошких средстава



12.
031 – Плодоносни вишегодишњи 

засади
Део рачуна 031 – Вишегодишњи засади

13. 032 – Остали вишегодишњи засади Део рачуна 031 – Вишегодишњи засади

14.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 04

049 – Исправка вредности дугорочних финансијских

пласмана

15.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 05
059 – Исправка вредности дугорочних потраживања

16.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 10

109 – Исправка вредности материјала, резервних делова, 

алата и инвентара

17.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 13
139 – Исправка вредности робе

18.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 14

149– Исправка вредности сталних средстава и средстава

обустављеног пословања намењених продаји

19.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 15
159– Исправка вредности плаћених аванса

20.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 20
209 – Исправка вредности потраживања од продаје

21.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 21

219 – Исправка вредности потраживања из специфичних

послова

22.
227 – Потраживања за приходе по 

посебним прописима
Део рачуна 228 – Остала краткорочна потраживања

23.
Рачуни исправки вредности отворени у 

оквиру рачуна групе 22
229 – Исправка вредности других потраживања

24.
238 – Потраживања по основу 

финансијских деривата

Део рачуна 236 – Финансијска средства која се вреднују по

фер вредности кроз Биланс успеха



25. 239 – Остали краткорочни финансијски пласмани
238 – Остали краткорочни финансијски 

пласмани

26.
Рачуни исправки вредности отворени у оквиру рачуна

групе 23

239 – Исправка вредности краткорочних 

финансијских пласмана

27.
307 – Улози – сопствени извори других правних лица –

улози оснивача и других лица
Део рачуна 309 – Остали основни капитал

28. 323 – Додатне уплате којима се не повећава капитал Део рачуна групе 32

29. 428 – Обавезе по основу финансијских деривата
Део рачуна 429 – Остале краткорочне

финансијске обавезе

30.
528 – Трошкови ангажовања запослених преко агенција

и задруга
Део рачун 539 – Трошкови осталих услуга

31.
572 – Губици по основу расходовања и продаје учешћа у 

капиталу и хартија од вредности

572 – Губици по основу продаје учешћа у 

капиталу и хартија од вредности

32.

586 – Расходи од усклађивања вредности финансијских

деривата и финансијских средстава која се исказују по

фер вредности кроз Биланс успеха

Део рачуна 569 – Остали финансијски

расходи

33.
642 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. 

из републичког буџета
Део рачуна групе 64

34.
643 – Приходи од донација, дотација, субвенција и сл. 

из буџета аутономне покрајине или локалне самоуправе
Део рачуна групе 64

35.
644 – Приходи од донација, дотација и сл. од 

иностраних влада и међународних организација
Део рачуна групе 64

36.

645 – Приходи од донација, дотација и сл. од домаћих 

привредних друштава, предузетника и других правних 

лица

Део рачуна групе 64

646 – Приходи од донација, дотација и сл. од физичких 



38.
649 – Остали приходи од донација, дотација, 

субвенција и сл.
Део рачуна из групе 64

39. 653 – Приходи од чланских доприноса
Део рачуна 659 – Остали пословни 

приходи

40. 654 – Приходи по посебним прописима из буџета
Део рачуна 659 – Остали пословни 

приходи

41.
655 – Приходи по посебним прописима из осталих 

извора

Део рачуна 659 – Остали пословни 

приходи

42.

686 – Приходи од усклађивања вредности 

финансијских деривата и финансијских средстава која 

се исказују по фер вредности кроз Биланс успеха

Део рачуна 669 – Остали финансијски 

приходи

43. 904 – Рачун за преузимање прихода 903 – Рачун за преузимање прихода

44. 950 до 956 – Носиоци трошкова 950 до 957 – Носиоци трошкова

45. 960 до 967 – Готови производи 960 до 968 – Готови производи



НАЈНАЗНАЧАЈНИЈЕ ИЗЕМЕНЕ КОД ЕВИДЕНТИРАЊА И ОДМЕРАВАЊА 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ ГРУПА РАЧУНА 01

 Ново од извештајне 2021.године је, да микро правна лица и 
друга правна лица, према  Правилнику о начину признавања, 
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у 
појединачним финансијским извештајима микро и других 
правних лица („Сл.гласник РС“, бр 80/2020) могу за  накнадно 
вредновање нематеријалне имовине, користити метод 
ревалоризације. 

 Остале разлике код евидентирања нематеријалне имовине и обрачуна 
амортизације су:

 Према МРС 38 нематеријална имовина са ограниченим корисним 
веком се амортизује по утврђеној стопи амортизације, док се за 
нематеријалну имовину са неограниченим корисним веком не врши 
обрачун амортизације, већ на дан биланса проверава да ли је дошло 
до обезвређења;

 Према МСФИ за МСП и у складу са Правилником за микро и друга 
правна лица, нематеријална имовина не може имати неограничен 
корисни век употребе, већ ако није утврђен краћи век од десет година, 
сматра се да је корисни век употребе десет година.



НАЈНАЗНАЧАЈНИЈЕ ИЗЕМЕНЕ КОД ЕВИДЕНТИРАЊА И ОДМЕРАВАЊА 
СТАЛНЕ ИМОВИНЕ ГРУПА РАЧУНА 02 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

 Рачуноводствено евидентирање грађевинских објеката 
обухвата више фаза и то:

Почетно признавање грађевинског објекта који се 
купује или гради, стиче поклоном или путем размене 
или на основу судске пресуде;

Обавезан обрачун амортизације за рачуноводствене 
сврхе, која се књижи на рачуну 540–Трошкови 
амортизације (као и обрачун пореске амортизације, 
која се рачуноводствено не евидентира, али ако је нижа 
од рачуноводствене, признаје као порески расход у 
пореском билансу);

Процена и рачуноводствено евидентирање 
обезвређења, када је надокнадива вредност нижа од 
књиговодствене;



Накнадно вредновање некрeтнина, по моделу набавне вредности 
или моделу ревалоризације, по фер вредности, где је ефекат 
књижења приказан  у оквиру рачуна 330 – Ревалоризационе 

резерве 

 Новина од извештајне 2021.године јесте, да ће микро и 
друга правна лица, која примењују Правилник за микро и 
друга правна лица, могу накнадно, некретнине, 
постројења и опрему, вредновати по моделу 
ревалоризације.

 Определење, који метод ће се применити код накнадног 
вредновања грађевинских објекта се дефинише као принцип, 
у интерним акту, Рачуноводствене политике. 

 Вредновање инвестиционих некретнина, након почетног 
признавања, према МРС 40, врши се према принципу 
дефинисаном у рачуноводственим политикама, по методу 
фер вредности, односно ако није могуће обезбедити податак 
о фер вредности или то изискује превелико финансијско 
оптерећење за правно лице, по набавној вредности. 

 Такође исти принцип се примењује и код правних лица која 
примењују МСФИ за МСП



Трошкови позајмљивања код набавке 
грађевинског објекта

Трошкови позајмљивања према МРС 23 – Трошкови 
позајмљивања, који могу да се капитализују и 
укључе у набавну цену коштања. 

Подсећамо, према параграфу 25.2 МСФИ за МСП 
Одељак 25 – Трошкови позајмљивања, код правних 
лица која примењују ове стандарде, да се 
признавање трошкова позајмљивања  евидентира 
као расход у добитку или губитку, у пословном 
периоду када су настали.

Новина јесте, да од извештајне 2021.године, 
према Правилнику за микро и друга правна лица, 
трошкове позајмљивања, могу капитализовати 
у набавну цену грађевинског објекта сва микро и 
друга правна лица, који су се определили да 
примењују овај правилник. 



Трошкови позајмљивања код набавке 
постројења и опреме

• Ново од извештајне 2021.године је, да микро и 
друга правна лица, према  Правилнику за микро 
и друга правниа лица, могу трошкове 
позајмљивања укључити у набавну цену 
постројења и опреме, ако је прибаљају дужи 
период.

• Накнадно вредновање постројења и опреме код 
правних лица и предузетника који примењују 
МСФИ и МСФИ за МСП, врши се у складу са 
правилом дефинисаним у Интерном акту 
рачуноводствене политике, који може бити:

• метод набавне вредности или
• метод ревалоризације.



Процена средстава на ФЕР вредност и 
обрачун амортизације

Уколико се процена средстава на фер вредност,  
врши на дан биланса 31.12. неопходно је пре тога 
извршити обрачун годишње амортизације. 

Уколико се процена врши на неки други дан у 
години,  онда се амортизација обрачунава до 
датума процене. 

Уколико се процена средстава на фер вредност, 
врши по почетном стању, онда основицу за 
обрачун амортизације за ту годину чини 
ревалоризована набавна вредност. 



НОВО/на рачуну 025 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА 
И ОПРЕМА УЗЕТИ У ЛИЗИНГ СА ПРАВОМ 

КОРИШЋЕЊА ПРЕКО ГОДИНУ ДАНА

• МСФИ 16 – Лизинг донет је 13. јануара 2016. године. 
Могао да се примењује се од 1. јануара 2019. године
од када је престао да важи МРС 17.

• Обавезно се примењује код вођења пословних књига 
за 2021.г.

• Закупац, када по Уговору о лизингу/закупу, стиче 
право да контролише имовину и стиче обавезу да 
врши лизинг плаћања, мора да призна имовину и 
обавезе по основу свих лизинга.

• Поред преноса контроле над узетом имовином у 
лизинг, неопходно је идентификовање имовине која је 
предмет лизинга. 



Пример:Пословни простор узет у закупу на две године, испуњава 

услове да се капитализује као имовина у пословним књигама 

закупца, заједно са обавезом за уговорено лизинг плаћање, у 

укупном износу од 4.400.000 (2.000.000 вредност пословног 

простора + 2.400.000 лизинг плаћање,накнада по уговору о 

лизингу/закупу пословног простора на две године/24 месеца x

100.000 динара, уговорена месечна накнада за закуп).

Књижење:

Ред
бр.

Рачун
Опис

Износ

Д П Д П

1.

025

Некретнине, постројења и опрема узета у 
лизинг са правом коришћења преко годину 
дана

4.400.000

435 Добављачи у земљи
4.400.000



Евидентирање робе у промету на мало 
обавезно се врши у финансијском 

књиговодству
Да ли ће се истовремено водити и робно 

књиговодство, то опредељење се мора 
дефинисати у општем акту правног лица и 
предузетника, складу са чланом 8. став 2) Закона 
о рачуноводству. 

Дакле важно је дефинисати у општем акту, који 
ће се све облици помоћних књига водити, 
односно у овом случају, да ли ће се водити или 
неће робно књиговодство у промету на мало, где 
је прописана обавеза да се тај промет води у 
финансијском књиговодству али не и у робном 
књиговодству, ако се тако дефинише у општем 
акту.



ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ РОБЕ

Подсећамо да су у складу са Правилником о 
контном оквиру, који се примењује од извештајне 
2021.г. укинути рачуни исправке вредности и то, 
рачун 019, 029, 039,049,059,109 и 139.

Када се ради о исправци вредности робе , 
књижење би требало врши ти у оквиру 
троцифреног рачуна на коме се роба води. 

У складу са изменама Контног оквира, исправка 
вредности робе у промету на велико се исказује 
на рачуну 1329. Исправка робе у која се води на 
рачуну 133 исказује се на рачуну 1339. 



Група 14 Стална средства намењена продаји
Према Правилнику о контном оквиру и МСФИ 5, да би 

средство било класификовано као стално средство 
намењено продаји и евидентирало се у групу 14, 
потребно је да буду испуњени следећи услови, да 
средство коришћено код послодавца, да средство буде
доступно за продају, да је продаја средства вероватна у 
року од једне године од дана признавања као средства 
намењеног продаји и средство треба да има 
књиговодствену вредност.

 Од извештајне 2021. године, према члану 28. Правилника МФ 
микро и друга правна лица могу да имају стална средства 
намењена продаји и пословање које се обуставља и 
евидентирају та средстав на групи рачуна 14. , идентично као 
што су прописана правила у МСФИ 5 - Стална средтва намењена 
продаји. 



Усклађиваљње почетног стања 1.1.2021.г.

• После отварања почетног стања, обавеза за 
ПДВ на мањак са рачуна 4992 ће се 
прекњижити на рачун 474 – Обавезе за ПДВ по 
основу сопствене потрошње по општој стопи.

• Залихе недовршене производње рачун 110 и 
залихе готових производа рачун 960 унеће се у 
класу 9 Књиговодство трошкова на припадајуће 
рачуне.



На рачуну 494 – Разграничени зависни 
трошкови набавке, исказују се зависни 
трошкови набавке основних средстава, робе, 
материјала, резервних делова и сл. који нису 
фактурисани у моменту евидентирања 
набавке.

Пре датума биланса, важно је искњижити све 
разграничене трошкове и пренети на обавезу 
ако је за то стигла  рачуноводствена исправа, 
рачун или обрачун трошкова ако се ради о 
активирању сопствених учинака.



Obavezno vršenje popisa i usklađivanje stanja
Čl 20 zakona/ Pravno lice odnosno preduzetnik 

dužan je da na početku poslovanja,  izvrši popis 
imovine, obaveza, vanbilansne imovine i 
vanbilansnih obaveza, u pojedinačnim 
vrednostima i novčanom iznosu;

Na datum bilansa, 31.12. postoji obaveza da se 
izvrši popis imovine i obaveza i uskladi stanje 
dnevnikom i pomoćnim knjigama;

Čl.22 zakona/ Pravna lica i preduzetnici dužni su da 
pre sastavljanja  finansijskog izveštaja usaglase 
međusobna potraživanja i obaveze, što se dokazuje 
odgovarajućom ispravom – IOSom. Najkasnije 
poslati kupcima do datuma  30.11.(bolje 31.10)



Уговори са ревизорским кућама су 
требали бити закључени до 30.09.

Водити рачуна да у складу са законом,  само 7 
година може ревизорски извештај потписати 
исти ревизор!

То ограничење се не односи на привредно 
друштво које врши ревизију већ сам на 
ревизора који врши поступак ревизије и 
потписује ревизорски извештај. 



ЗАКЉУЧАК
ИЗВРШИТИ ПРЕКЊИЖАВАЊЕ НА НОВА КОНТА ШТО 

ПРЕ - ОДМАХ

У НОВИМ ОБРАСЦИМА ФИНАНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.Г. ФОРМИРАТИ ПОЧЕТНА 
СТАЊА ЗА ПРЕТХОДНУ 2020.Г. И ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ 
СЕ СЛАЖЕ!

НИКАКО  НЕ ЧЕКАТИ ДАТУМ САСТАВЉАЊА 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА НА ДАТУМ БИЛАНСА 
31.12, ДА БИ САСТАВИЛИ ПОЧЕТНО СТАЊЕ ЗА 
ПРЕТХОДНУ 2020.Г. У СКЛАДУ СА ИЗМЕЊЕНИМ 
КОНТИМА И ИЗМЕЊЕНИМ (НОВИМ КОНТИМА) И У 
СКЛАДУ СА НОВИМ САДРЖАЈЕМ ОБРАЗАЦА 
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.Г.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ
• Наше активности можете пратити на 
www.racunovodstvenakomora.rs, где је објављена и 

Приступница у чланство и Одлука о чланарини
емаил racunovodstvenakomora@gmail.com
Унапредимо сарадњу законских заступника и 
рачуновођа у сарањи са државним институцијама!
• Moја регистрована делатност, куповина стручног 

издања, праћење важних информацијама на важним 
линковима и писаних текстова и презентација, 
чланством у Пословном клубу, сарадња по основу 
консултантских услуга, израдa Рачуноводствених 
политика за ваше пословање, праћење актуелних 
информација и присуство стручним семинарима, за 
све ово, контакт је преко weba

• www.snezanamitrovic.rs, емаил,
snezanamitrovic.zpp@gmail.com, тел 064 127 05 82

http://www.racunovodstvenakomora.rs/
mailto:racunovodstvenakomora@gmail.com
http://www.snezanamitrovic.rs/
mailto:snezanamitrovic.zpp@gmail.com


RPS stoji na raspolaganju za dalju 

saradnju/HVALA NA PAŽNJI 
www.snezanamitrovic.rs www.racunovodstvenakomora.rs

Obezbedite stručno izdanje Kontni okvir

http://www.snezanamitrovic.rs/
http://www.snezanamitrovic.rs/
http://www.racunovodstvenakomora.rs/

