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Предузетници за пружање рачуноводствених услуга
-свимаПредмет: Усклађивање пословања са Законом о рачуноводству и
ревизији Републике Српске

Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 94/15) прописује да пружање рачуноводствених услуга трећим
лицима може вршити правно лице или предузетник, регистровани за пружање
књиговодствених и рачуноводствених услуга који запошљавају лица којима се повјерава
вођење пословних књига и сачињавање финансијских извјештаја и који испуњавају и
друге услове утврђене овим законом и општим актом правног лица.
Предузетници који пружају књиговодствене и рачуноводствене услуге региструју
се у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (у
даљем тексту: Закон) и закона којим се уређује област занатско-предузетничке
дјелатности. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске прописује посебне
услове за лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга трећим лицима, поред
услова који су прописани Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16). Према члану 14. став 2.
Закона надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да прије издавања
рјешења којим се предузетнику одобрава обављање дјелатности из области
књиговодства и рачуноводства провјери испуњеност услова из члана 13. овог закона,
односно да ли предузетник посједује лиценцу из области рачуноводства или намјерава
да запосли радника који испуњава тај услов. Министарство финансија успоставља и
води Регистар предузетника који пружају књиговодствене и рачуноводствене услуге на
основу рјешења која достављају надлежни органи јединице локалне самоуправе, у
складу са чланом 14. Закона.
У чл. 13. и 14. Закона прописани су услови за лица која се баве пружањем
рачуноводствених услуга трећим лицима, односно лица која пружају наведене услуге у
форми предузетничке дјелатности дужна су да посједују важећу лиценцу или да запосле
лице које посједује важећу лиценцу за пружање рачуноводствених услуга. Изузетак су
лица која предузетничку дјелатност обављају у облику додатне дјелатности, која, иако
имају стечено звање и важећу лиценцу морају да запосле лице које испуњава услове за
обављање тражене дјелатности, односно квалификовано лице. Наиме, Закон о

занатско-предузетничкој дјелатности, у члану 15. став 4. прописује да физичко лице које
је у радном односу на неким другим пословима, студент, корисник пензије, као и у
другим случајевима када посебним прописима није другачије уређено, може као
додатно занимање да региструје предузетничку дјелатност ако запосли лице које
испуњава услове за обављање тражене дјелатности.
Према подацима којима тренутно располаже Министарство финансија, и који су
доступни у јавном Регистру предузетника који пружају рачуноводствене услуге, а налази
се интернет порталу Владе Републике Српске, сајту Министарства финансија, значајан
број предузетника не испуњава напријед наведене услове. С тим у вези, потребно је
да у року од петнаест (15) дана од дана пријема овог акта, доставите доказе о
испуњавању потребних услова за пружање рачуноводствених услуга трећим
лицима. У случају да не поступите у складу са овим дописом Министарство ће сходно
чл. 49. и 50. Закона покренути поступак надзора над радом предузетника који су
регистровани за пружање рачуноводствених услуга. Чланом 50. став 2. Закона
прописано је да ако предузетник регистрован за пружање књиговодствених и
рачуноводствених услуга не поступи у складу са налогом и у року утврђеном у коначном
рјешењу, Министарство је дужно да о томе обавијести надлежни орган локалне
самоуправе који је наведеним лицима издао дозволу за обављање самосталне
дјелатности, који може да донесе рјешење о престанку обављања самосталне
дјелатности.
За све додатне информације можете се обратити на телефон 051/339-158 (Јелена
Ковјенић) или путем електронске поште на адресу ј.milanovic@mf.vladars.net .
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