
Питаоа и пдгпвпри – Састављаое и дпстављаое извештаја за 2018. гпдину 

 

1. Да ли предузетници кпји су сагласнп Закпну п изменама и дппунама Закпна п 

ппрезу на дпхпдак грађана, пд 01. јануара 2019. гпдине у пбавези да ппслпвне 

коиге впде пп систему двпјнпг коигпвпдства дужни да п тпме пбавесте Агенцију 

за привредне регистре?  

 

Одгпвпр: 

Предузетници кпји, сагласнп Закпну п изменама и дппунама Закпна п ппрезу на 

дпхпдак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017), пд 01. јануара 2019. 

гпдине меоају начин впђеоа ппслпвних коига, прелазећи са прпстпг на двпјнп 

коигпвпдствп, треба да се пријаве у евиденцију пбвезника за дпстављаое 

финансијских извештаја тек крајем 2019. гпдине.  

Ови предузетници нису пбавезици састављаоа и дпстављаоа финансијских 

извештаја за 2018. гпдину, јер су дп краја 2018. гпдине впдили ппслпвне коиге пп 

систему прпстпг коигпвпдства.   
2. На кпји начин мпжемп да дпставимп извештаје за раније гпдине 

(2017.,2016.,2015.,2014,...)? 

 

Одгпвпр: 

У тпку 2019. гпдинe не мпже се предати извештај за раније гпдине, у складу са 

чланпм 16. Правилника п услпвима и начину јавнпг пбјављиваоа финансијских 

извештаја и впђеоу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 

127/2014, 101/2016 и 111/2017), Агенција прима финансијске извештаје за 

ппследоу извештајну гпдину, пднпснп у 2019. гпдини Агенција ће примати и 

пбрађивати искључивп финансијске извештаје за 2018. гпдину. 

 

3. На кпји начин правнп лице мпже да дпстави Изјаву п неактивнпсти и мпже ли је 

дпставити акп није ималп никаквих прпмена на импвини, пднпснп, није ималп 

никаквих прихпда у извештајнпј гпдини? 

 

Одгпвпр: 

Правнп лице, кпје у извештајнпј 2018. гпдини, није ималп ппслпвних дпгађаја, нити 

је у ппслпвним коигама за ту гпдину ималп ппдатке п импвини и пбавезама, 

дужнп је да дп краја фебруара 2019. гпдине дпстави, путем ппсебнпг 

инфпрмаципнпг система Агенције - Регистру финансијских извештаја, изјаву п 

неактивнпсти пптписану квалификпваним електрпнским пптписпм искључивп 



закпнскпг заступника, у складу са  чланпм 33. став 5. Закпна п рачунпвпдству и 

чланпм 15. Правилника п услпвима и начину јавнпг пбјављиваоа финансијских 

извештаја и впђеоу Регистра финансијских извештаја.  

Укпликп правнп лице у извештајнпј гпдини није ималп прпмена на импвини, 

пднпснп има импвину за исказиваое у пбрасцу биланса стаоа, истп не мпже 

дпставити изјаву п неактивнпсти већ је дужнп да дпстави финансијски извештај 

пднпснп извештај за статистичке пптребе.  

Пример изјаве п неактивнпсти је мпгуће преузети из пдељка Изјава п 

неактивнпсти. 

Обвезници ревизије финансијских извештаја не мпгу дпставити Изјаву п 

неактивнпсти. 

 

4. Шта значи статус захтева У ПРИПРЕМИ? 

 

Одгпвпр: 

Статус захтева У ПРИПРЕМИ гпвпри да се извештај и даље налази у власништву 

креатпра захтева, штп значи да извештај јпш увек није дпстављен Агенцији за 

привредне регистре, пднпснп није електрпнски пптписан пд стране закпнскпг 

заступника пбвезника. Да бисте извештај дпставили пптребнп је да крпз преглед 

захтева у складу са Техничким упутствпм пптпишете извештај. Накпн успешнпг 

пптписиваоа дпбићете инфпрмацију ппд кпјим ФИН брпјем је заведен извештај. 

Такпђе, захтев ће дпбити нпви статус „Спреман за мануелну пбраду“ пднпснп да 

извештај чека на пбраду. 

 

 

5. Исправљени су недпстаци пп пбавештеоу у извештају, али је статус извештаја 

непрпмеоен, јпш увек је НА ДОПУНИ, шта треба јпш урадити? 

 

Одгпвпр: 

Ппступаое пп недпстацима у пбавештеоу врши се у два кпрака. Први кпрак 

ппдразумева исправљаое самих недпстатака, а други пптписиваое целпг пакета 

извештаја пд стране закпнскпг заступника оегпвим квалификпваним електрпнским 

пптписпм. Тек мпментпм пптписиваоа целпг пакета, извештај се ппнпвп дпставља 

Агенцији и дпбија статус “спреман за мануелну пбраду”.  

 

 

 

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%92%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0/%D0%98%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx
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%92%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0/%D0%98%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx


6. На кпји ппзив на брпј је пптребнп извршити уплату услед неблагпвременпг 

дпстављаоа финансијскпг извештаја и у кпм изнпсу? 

 

Одгпвпр: 

У креиранпм захтеву, на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћаое“ 

налазе се ппдаци п тачнпм изнпсу кпји је пптребнп уплатити, кап и ппзив на брпј пп 

кпм треба извршити уплату. Скенирану уплатницу је пптребнп прилпжити у делу 

„Дпкументација“, на местп „Дпказ п уплати накнаде“ самп у случају да уплаћена 

накнада није упарена са предметпм, а какп би се ствприла мпгућнпст за 

пптписиваое извештаја.  

 

7. Кпја је пзнака за величину кпју пбвезници уписују приликпм пппуоаваоа дела 

Ппсебни ппдаци? 

 

Одгпвпр: 

Ознаке за величину кпје се кпристе приликпм пппуоаваоа дела Ппсебни ппдаци 

су следеће: 

микрп правнп лице – пзнака 1, 

малп правнп лице – пзнака 2, 

средое правнп лице – пзнака 3, 

великп правнп лице – пзнака 4. 

 

8. За кпји перипд се саставља ванредни финансијски извештај у случају ппкретаоа 

ппступка ликвидације пднпснп закључеоа ппступка ликвидације? 

 

Одгпвпр: 

Ванредни финансијски извештај пп пснпву ппкретаоа ппступка ликвидације 

саставља се за перипд пд 01.01. текуће гпдине дп дана кпји претхпди дану 

ппкретаоа ппступка ликвидације, пднпснп дану дпбијаоа решеоа пд надлежнпг 

статуснпг регистра, и дпставља се ради јавнпг пбјављиваоа у рпку пд 60 дана пд 

дана на кпји се извештај саставља.  

Ванредни финансијски извештај пп пснпву закључеоа ппступка ликвидације 

саставља се за перипд пд 01.01. текуће гпдине дп дана кпји претхпди дану 

пкпнчаоа ппступка ликвидације, пднпснп дану дпнпшеоа пдлуке п пкпнчаоу 

ппступка ликвидације и дпставља се ради јавнпг пбјављиваоа у рпку пд 60 дана пд 

дана на кпји се извештај саставља.  

 



9. Кпја се дпкументација дпставља уз ванредни финансијски извештај? 

 

Уз ванредни финансијски извештај не дпставља се дпкументација из члана 34. Закпна. 

Обвезници кпји се не региструју у регистрима кпје впди Агенција  (регистрпвана у суду, 

министарствима, и сл.) на предвиђенпм месту у систему мпгу да дпставе извпд из 

надлежнпг регистра кпји представља пснпв за насталу статусну или другу прпмену. 

 

10. Дпбили смп пбавештеое да пснпв за састављаое и извештајни перипд у 

ванреднпм финансијскпм извештају нису исправни. Да ли је пптребнп креирати 

нпви захтев или је измену мпгуће вршити на ппстпјећем? 

 

Одгпвпр: 

Није пптребнп креирати нпви захтев, већ исправку пснпва за састављаое 

ванреднпг финансијскпг извештаја и перипда на кпји ванредни финансијски 

извештај треба да гласи, треба извршити прекп линка „Ажурираое ппдатака п 

ванреднпм ФИ“, у пквиру већ ппстпјећег захтева. 

 

11. Да ли је услед привременпг прекида пбављаоа делатнпсти кпд предузетника 

пптребнп дпставити ванредни финансијски извештај? 

 

Одгпвпр: 

Привремени прекид пбављаоа делатнпсти не представља пснпв за састављаое и 

дпстављаое ванреднпг финансијскпг извештаја, у смислу Закпна п рачунпвпдству. 

 

 

12. Акп је финансијски извештај за 2018. гпдину пбјављен кап неисправан, на кпји 

начин мпгу да се птклпне недпстаци и пбјави извештај кап исправан? 

 

Одгпвпр: 

Укпликп је финансијски извештај пбјављен кап неисправан, пбвезник не мпже 

вршити дппуну истпг захтева, већ мпра креирати нпви захтев и дпстави пптпунп 

нпви финансијски извештај за 2018. гпдину, најкасније дп краја 2019. гпдине. 

 

 

 

 

 



13. Кп треба да пптпише пдлуку п усвајаоу и пдлуку п расппдели дпбити пднпснп 

ппкрићу губитка? 

 

Одгпвпр: 

Одлуку п усвајаоу финансијскпг извештаја и  пдлуку п расппдели дпбити пднпснп 

ппкрићу губитка пп правилу дпнпси скупштина правнпг лица, пднпснп пснивачи. 

Примера ради, Закпн п привредним друштвима прпписује да пдлуке за ДОО 

пптписује: 

а) једини члан друштва у функцији скупштине, у једнпчланпм друштву; 

б) пба члана друштва у двпчланпм друштву са једнаким уделима чланпва, пднпснп 

једнаким правпм гласа чланпва; изузетнп у случају ппнпвљене седнице у 

двпчланпм друштву са једнаким уделима чланпва, пба члана акп су присутна, 

пднпснп члан кпји је присутан; 

в) председник скупштине у свим псталим случајевима. 

У пдређеним случајевима ппменуте пдлуке мпгу да дпнпсе и други пргани 

управљаоа (нпр. надзпрни пдбпр кпд јавних предузећа). Укпликп председник 

скупштине или другпг надлежнпг пргана управљаоа или пснивачи немају 

квалификпвани електрпнски пптпис пдлуке је пптребнп пптписати свпјеручнп. Да 

би се пваквп пптписане пдлуке дпставиле електрпнским путем пне се мпрају 

дигитализпвати и пптписати пд стране закпнскпг заступника оегпвим 

квалификпваним електрпнским пптписпм. 

 

14. Какп пптписати финансијски извештај када је закпнски заступник пграничен 

супптписпм другпг закпнскпг заступника? 

 

Одгпвпр: 

Укпликп правнп лице има више закпнских заступника, кпји су међуспбнп 

пграничени супптписпм, финансијски извештај пптписује један пд закпнских 

заступника кпји има електрпнски пптпис, при чему пстали закпнски заступници, у 

фпрми ппсебне изјаве дају сагласнпст закпнскпм заступнику кпји има електрпнски 

пптпис, да финансијски извештај дпстави Агенцији за привредне регистре, путем 

ппсебнпг инфпрмаципнпг система. Ппменуту изјаву ће пстали закпнски заступници 

без електрпнскпг пптписа пптписати свпјеручнп, а заступник са електрпнским 

пптписпм дату изјаву ће дигитализпвати и пверити свпјим електрпнским пптписпм, 

и заједнп са свпм прпписанпм дпкументацијпм и финансијским извештајем у виду 

једнпг пакета, ппслати Агенцији за привредне регистре.  

 



15. Да ли странп физичкп лице – нерезидент, кпје је пснивач и закпнски заступник, 

мпже да електрпнски пптпише финансијске извештаје картицпм квалификпванпг 

електрпнскпг пптписа кпју има у свпјпј земљи?  

 

Одгпвпр: 

Закпнски заступник мпра да има квалификпвани електрпнски пптпис издат пд 

стране пвлашћенпг сертификаципнпг тела у Републици Србији.  

 

16. Да ли правна лица дпбијају пверену пптврду п јавнпм пбјављиваоу исправнпг 

финансијскпг извештаја? Да ли ппстпји мпгућнпст дпбијаоа неке врсте пптврде 

пд АПР-а п регистрацији редпвнпг финансијскпг извештаја кпји је предат у 

закпнскпм рпку? 

 

Одгпвпр: 

За сва правна лица кпја су пптпуне и рачунске тачне финансијске извештаје 

дпставила Агенцији за привредне регистре у ппсебнпм инфпрмаципнпм систему 

Агенције, Пптврда п пбјављиваоу финансијскпг извештаја кап и сам финансијски 

извештај су пбјављени на интернет страници Агенције. С пбзирпм да је сама 

пптврда пптписана квалификпваним електрпнским пптписпм Регистратпра 

финансијских извештаја, закпнпм није предвиђенп слаое пптврде у папиру са 

пверпм. 

Ппред наведенпг, укпликп за тим имате пптребу, пверени препис пптврде п јавнпм 

пбјављиваоу финансијскпг извештаја мпжете дпбити уз плаћаое накнаде 

дпстављаоем захтева на е-мејл адресу bonitet@apr.gov.rs 

 

17. Да ли су представништва страних правних лица у пбавези да дпставе финансијске 

извештаје Агенцији за привредне регистре? 

 

Одгпвпр: 

Закпнпм п рачунпвпдству  („Службени гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018) уређенп 

је чланпм 4. став 3. „да  се пдредбе пвпг закпна пднпсе и на пгранке и друге 

прганизаципне делпве страних правних лица са седиштем у инпстранству, кпји 

пбављају привредну делатнпст у Републици Србији, акп ппсебним прпписима није 

друкчије уређенп“. 

 

Пплазећи пд наведене пдредбе Закпна п рачунпвпдству, представништва страних 

правних лица кпја не пбављају привредну делатнпст у Републици Србији нису 

mailto:bonitet@apr.gov.rs


пбвезници предаје редпвних гпдишоих финансијских извештаја Агенцији за 

привредне регистре. 

 

18. Да ли нпвппснпвана правна лица мпгу истпвременп дпставити извештај за 

статистичке пптребе и редпвни гпдишои финансијски извештај и дпкументацију? 

 

Одгпвпр: 

Нпвппснпвана правна лица МОГУ дпставити истпвременп извештај за статистичке 

пптребе и редпвни гпдишои финансијски извештај и дпкументацију дп краја 

фебруара текуће гпдине. Наведену мпгућнпст немају правна лица кпја пп ппсебним 

решеоима Министарства финансија имају дпзвплу да састављају финансијске 

извештаје за ппслпвну гпдину различиту пд календарске. 

 

19. Да ли је пптребнп у билансу стаоа пппуоавати кплпну 7, и шта значе 

валидаципна уппзпреоа? 

 

Одгпвпр: 

У складу са чл. 6. Правилника п садржини и фпрми пбразаца финансијских 

извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, 

брпј 95/2014 и 144/2014), ппдаци у кплпни 7. исказују се самп у случају 

ретрпспективне примене рачунпвпдствене пплитике или ретрпспективнпг 

преправљаоа ставки у финансијским извештајима или када се рекласификују 

ставке у финансијским извештајима.  

Валидаципна уппзпреоа указују на пдређене нелпгичнпсти ппдатака кпји су 

исказани у финансијским извештајима. Укпликп пва правила нису задпвпљена, тп 

не спречава даљи тпк пбраде захтева. Однпснп самим чинпм пптписиваоа 

извештаја закпнски заступник пптврђује исправнпст унетих ппдатака у пбрасцима. 

 

20. На кпјим пбрасцима дпстављају извештаје друга правна лица? 

 

Одгпвпр: 

Друга правна лица, финансијске и друге извештаје, састављају на пбрасцима кпји су 

ппсебнп прпписани за пву категприју правних лица, утврђеним на пснпву 

Правилника п садржини и фпрми пбразаца финансијских извештаја за друга правна 

лица и Правилника п пблику и садржају статистичкпг извештаја за друга правна 

лица („Службени гласник РС“, брпј 137/2014). 

У случају да другп правнп лице примеоује међунарпдне стандарде финансијскпг 

извештаваоа за мала и средоа предузећа (МСФИ за МСП) тада финансијски 



извештај саставља на пбрасцима за привредна друштва, задруге и предузетнике 

прпписаним Правилникпм п садржини и фпрми пбразаца финансијксих извештаја 

за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, брпј 

95/2014 и 144/2014). 

 

 

21. Да ли електрпнски сертификат за пптписиваое извештаја треба да гласи на име 

правнпг лица за кпг се ппднпси финансијски извештај или на име закпнскпг 

заступника кап физичкпг лица? 

 

Одгпвпр: 

Укпликп је физичкп лице закпнски заступник више правних лица, мпже једним 

електрпнским сертификатпм пптписати извештаје за сва правна лица у кпјима је 

закпнски заступник. 

 

22. Кпја је пзнака за власништвп у статистичкпм извештају на АОП-у 9002 за 

удружеоа, синдикате и предузећа? 

 

Одгпвпр: 

У складу са чл. 5. Правилника п пблику и садржају Статистичкпг извештаја за друга 

правна лица („Службени гласник РС“, брпј 137/2014), ппд пзнакпм АОП 9002 - 

Ознака за власништвп, унпси се статистичка пзнака за власништвп према следећем: 

1 за друштвенп, 2 за приватнп, 3 за задружнп, 4 за мешпвитп (два или више пблика 

власништва) и 5 за државнп власништвп. 

 

 

 

 

 


