
Oбавеза састављања и достављања финансијских извештаја за 2017.г. 

1. Обвезници састављања и достављања финансијских извештаја на јавно 

објављивање  

       У складу са Законом о рачуноводству („Сл.гл.РС“, број 62/13) прописана је 

обавеза састављања и достављања финансијских извештаја као и докумената у прилогу, 

за одређене категорије правних лица, за извештајну текућу годину са стањем на дан 31. 

децембар. 

      Попуњавање и достављање  финансијских извештаја врши  се у форми извештаја, 

који су прпописани у складу са Правилником о садржини и форми образаца 

финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, предузетнике  („Сл.гл.РС“,број  

95/14 и 144/14).  

Обвезници састављања и достављања  финансијског извештаја за 2017.г. у складу 

са Законом о рачуноводству,  јесу: 

 ПРАВНА ЛИЦА: 

• Привредна друштва 

• НБС  

•  Банке и друге финансијске институције у надзору НБС 

• Даваоци финансијског лизинга 

• Друштва за осигурање 

• Пензијски фондови и друштва за управљање инвестиционим фондовима 

• Берзе и брокерско-дилерска друштва 

• Факторинг друштва  

• Задруге 

• Установе које обављају делатност ради стицања добити  

• Правна лица која у складу са посебним прописом примењују одредбе Закона о 

рачуноводству 

• Друга правна лица утврђена законом. 

 ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА: 

 Политичке и синдикалне организације 

 Фондације и задужбине 

  Удружења 



  Коморе 

  Цркве и верске заједнице  и друге организације по основу учлањења. 

 ПРЕДУЗЕТНИЦИ, који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства . 

 ОГРАНЦИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ СТРАНИХ ПРАВНИХ 

ЛИЦА, који обављају делатност у Републици Србији 

 ПРАВНА ЛИЦА И ДРУГИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА које је правно лице 

основало у иностранству, ако у складу са прописима тих држава, није утврђена обавеза 

вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја . 

2. Достављање Финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре 

Достављање финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре ( у даљем 

тексту АПР), обвезници врше у складу са Законом о рачуноводству и у складу са: 

 Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја 

и вођењу Регистра финансијских извештаја („Сл.гл.РС“, број 127/14 и 101/16) и 

 Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР 

(„Сл.гл.РС“, број 119/13...60/16).  

АПР  je дужан да у складу са наведеном регулативом,  обезбеди на свом интернет 

порталу, функционисање Посебног информационог система, пре ког обвезници 

достављају извештај за статистичке потребе, редован финансијски извештај и 

консолидовани годишњи финансијски извештај.  

Поступак коришћења Посебног информационог система и достављање финансијског 

извештаја АПР-у, врши се у складу са Техничким упутством за примену Посебног 

информационог система и Техничким упутством за  потписивање докумената и захтева. 

 

 Линкови на порталу АПРа, за достављање финансијских извештаја за 2017.г.: 
 

 Претрага евиденције обвезника (у припреми) 

  Посебни информациони систем Агенције 

 Претрага поступка обраде извештаја за 2017. годину (у 

припреми) 

 

Обавезу достављања финансијских извештаја АПР-у,  имају сви обвезници 

састављања финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству, без обзира 

да ли су регистровани у АПР-у или код другог надлежног органа. 

Финансијски извештаји се састављају и достављају, прво за статистичке и друге 

потребе а касније се  достављају, у прописаном року,  редовни финансијски извештаји. 

 За статистичке и друге потребе, обвезници за извештајну 2017.г. 

достављају АПР-у, до 28.02.2018.г. следећи сет финансијског извештаја 

http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.aspx


 

1.  Биланс стања,  

2. Биланс успеха  и  

3. Статистички извештај   

 

 Редован финансијски извештај  за јавно објављивање, за 2017.г., према чл. 33. 

Закона о рачуноводству, обвезници  достављају најкасније до 30.јуна  

Редован годишњи финансијски извештај чини обавезан сет финансијског 

извештаја за одређену категорију правног лица и то: 

Првана лица која примењују  

МСФИ и  

МСФИ за МСП  достављају            1. Биланс стања 

                                                                2. Билан суспеха 

                                                                3. Извештај о осталом резултату 

                                                                4. Извештај о променама на капиталу 

                                                                5. Извештај о токовима готовине 

                                                                6. Напомене уз финансијске извештаје 

 

Микро правна лица, предузетници и 

 Друга правна лица,  која примењују 

 Правилник Министарства, достављају   1. Биланс стања 

                                                                            2. Биланс успеха 

 Друга правна лица која нису разврстана у микро правна лица, 

достављају уз Биланс стања и Биланс успеха,  још и Напомене уз 

финансијске извештаје 

 Пуни сет финансијског извештаја саставља и доставља и микро  правно лице  које 

јавном понудом издаје хартије од вредности  односно које тргује хартијама од 

вредности на отвореном тржишту, чиме постаје  обвезник примене „пуних“ МСФИ. 

Поред наведене обавезе и прописана два рока за достављање финансијског 

извештаја, законом је дозвољено да обвезници до 28.02.2018.г. доставе комплетан 



редован финансијски извештај за 2017.г., који је истовремено и извештај за статистичке 

потребе и редован финансијски извештај за јавно објављивање код АПР-а. 

Правна лица која имају пословну годину различиту у односу на календарску, имају 

обавезу да АПР-у доставе редовне финансијске извештаје за извештајну годину у року 

од шест месеци од датума кад су извештаји састављени. То је практично датум, шест 

месеци  од крајњег датума завршетка њихове пословне године, када су дужни да 

саставе редован финансијски извештај и доставе на јавно објављивање у АПР. 

Предузетници који су се определили да за 2017.г. воде двојно књиговодство, дужни 

су да 60 дана пре рока за предају извештаја за статистичке потребе и друге намене, 

обавесте о томе АПР.  С обзиром да је рок за предају извештаја за статистичке и друге 

потребе за извештајну 2017.годину,  28.02.2018.г., наведени предузетници су 

Обавештење АПР-у, требали доставити до 29.12.2017.г. 

 

Приликом достављања извештаја за статитичке и друге намене АПР-у, обвезници 

имају обавезу да доставе и захтев за обраду извештаја за статистичке и друге намене 

(образац у складу са чл.10 б Закона о Агенцији за привредне регистре) 

 

Када  обвезници уз извештај за статистичке и друге намене достављају и остале 

извештаје који чине пун сет редовног финансијског извештаја, дужни су да доставе и: 

 захтев за обраду извештаја за статистичке и друге намене и јавно објављивање 

редовног финансијског извештаја: 

 изврше уплату накнаде за јавно објављивање редовног финансијског извештаја; 

 доставе обавештење о разврставању правног лица/предузетника; 

 доставе у прилогу финансијског извештаја, прописану документацију у складу 

са чланом 34. Закона о рачуноводству. 

У оквиру Редовног  финансијског извештаја  за јавно објављивање  за 2017.г., 

обвезници су дужни, према одредбама члана  34. Закона о рачуноводству,  да доставе 

документацију у прилогу, коју чини: 

1. Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског  извештаја; 

2. Одлука о расподели добити, односно покрићу губитка по редовном годишњем 

финансијском извештају (ако је донета одлука о расподели добити или покрићу 

губитка) и 

3. Годишњи извештај о пословању у складу са Законом. 

Наведена документација,  у складу Законом, доставља се и у прилогу 

консолидованих годишњих финансијских извештаја. 

 



3. Плаћање накнаде за обраду и јавно објављивање редовног финансијског 

извештаја код АПР-а 

 

Уплата  накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја код АПр-а, 

могуће је извршити на два начина: 

 Електронски,  путем посебне апликације у АПР-у.Агенције. У случају одабира 

овог начина плаћања пре потписивања и достављања извештаја од стране законског 

заступника, накнада за објављивање извештаја се аутоматски повезује са предметом и 

није потребно достављати доказ о уплати накнаде  у делу Документација. 

 По основу подношења Налога за плаћање, који је потребно попунити у складу 

са датим параметрима, позивом на број, износом накнаде, на уплатни рачун на који 

се накнада уплаћује,  како би се уплата повезала са предметом пре потписивања и 

достављања извештаја од стране законског заступника. Ако је извршена  уплата, а иста 

се није идентификовала до момента потписивања и достављања извештаја, потребно је 

приложити доказ о уплати накнаде у посебни информациони систем АПРа, у делу 

Документација како би се могао  потписати извештај. У  поступку обраде финансијког 

извештаја,  оператери АПР-а ће повезати накнаду са предметом на основу захтева. 
 

За јавно објављивање финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона, 

односно изјаве о неактивности, обвезник плаћа накнаду у складу са Одлуком  

о накнадама. 

Износи прописаних накнада према врстама извештаја/обвезника,су: 

Редни 
број 

  Врста извештаја / према категорији обвезника 
Висина накнаде 
(у динарима) 

1 Редовни годишњи финансијски извештаји 
  

1.1 Велика, средња и мала правна лица обвезници  ревизије 6.000,00 

1.2 Мала правна лица која немају обавезу вршења ревизије 3.000,00 

1.3 Микро правна лица и предузетници обвезници ревизије 3.000,00 

1.4 Микро правна лица без других правних лица 1.200,00 

1.5 Микро друга правна лица и предузетници 500,00 

2 Изјава о неактивности 300,00 

3 Консолидовани финансијски извештаји 6.000,00 

4 
Ванредни финансијски извештаји 

500,00 

 



 

5 
Финансијски извештаји (редовни, изјава о 

неактивности, консолидовани и ванредни) достављени 

после рока 

основна накнада 

у зависности од 

врсте извештаја/ 
обвезника  

3.000,00 

        6 
Замена финансијских извештаја   

6.1 
Замена комплетног финансијског извештаја (образаца и 

документације) 

основна накнада 

у зависности од 

врсте 
извештаја/обвезника 

6.2 Замена документације уз финансијске извештаје 1.000,00 

 

 

мр Снежана Митровић 

 

 

 


