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 Република Србија 
Агенција за привредне регистре 

Регистар финансијских извештаја 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАМЕНУ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНИХ ПОСЕБНИХ 
ПОДАТАКА УЗ КОНСОЛИДОВАНИ  

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

 

за извештајни период од ___. ___. _____ до ___.___. _____ године 
којим се мењају посебни подаци уз консолидовани годишњи финансијски извештај  

који је у Агенцији заведен под бројем ______ 
 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ОБВЕЗНИКА 
 

 Матични број                 
 

 ПИБ                
 

 Пословно име    
 

 Адреса   

  Општина, место, улица и број  
 

 

 

ПРЕДМЕТ ЗАМЕНЕ 
 

 Обвезник захтева да се:    
 

     
● Податак о броју запослених уз консолидовани годишњи финансијски извештај замени са исправним податком о 

броју запослених 
   

 
     ● Списак правних лица која су обухваћена консолидацијом замени са исправним списком правних лица која су 

обухваћена консолидацијом 
   

 
 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

● Изјашњење одговорног лица о разлозима замене    

     ● Осталo    

   
 

 

 

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ ГРУПЕ 
 

 Просечан број запослених (цео број)                
 

 * Просечан број запослених на нивоу групе, на основу стања крајем сваког месеца (утврђен као годишњи просек бројчаног стања 
запослених на нивоу групе на крају сваког месеца у извештајној години) 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ  

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству, а на основу података из консолидованог годишњег финансијског извештаја и 
измењеног податка о просечном броју запослених на нивоу групе за извештајни период од ______ до ______ године, матично 
правно лице је разврстало групу (економску целину) као ____________ групу правних лица. 
                                                                                                              словима (малу, средњу, велику) 
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СПИСАК ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА КОНСОЛИДАЦИЈОМ 

 РБ Пословно име правног лица Држава Седиште Матични број 
            

            

            

            

            

            

            
 

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ  
 

 Изјављујем да су измењени посебни подаци уз консолидовани годишњи финансијски извештај за извештајни 
период од ______ до _____ године исправни. 

 

  

 Име и презиме   
 

 ЈМБГ                
 

 Држава   
 

 Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица                
 

 Функција   
 

 И-мејл адреса   
 

     
 Датум подношења  Потпис законског заступника  
 

 Ограничење супотписом:  
 

 Име и презиме   
 

 ЈМБГ                 
 

 Држава   
 

 Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица                
 

 Функција   
 

 И-мејл адреса   
 

     

   Потпис   
 

 

 

 


