
Одлука ће почети да се примењује од финансијских извештаја који се 

састављају на дан 31. децембар 2021. године. 

(„Службени гласник РС”, бр. 129/21 од 28.12.2021. године) 

 

На основу члана 5а став 2. и члана 8. став 3. тачка 3. Закона о Агенцији за привредне 

регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 111/09 и 99/11), 

Управни одбор Агенције за привредне регистре, на седници одржаној 28. октобра 

2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о измени Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа 

Агенција за привредне регистре 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 

привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 

60/16, 75/18, 73/19, 15/20, 91/20, 11/21 и 66/21), члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32. 

Накнадa за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја износи, и то за: 

1. редовни годишњи финансијски извештај и Статистички извештај великих и средњих 

правних лица, осим великих и средњих других правних лица који примењују правилник 

који уређује признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у 

финансијским извештајима (у даљем тексту: Правилник), предузетника који су 

разврстани као велика или средња правна лица, свих јавних друштава и правних лица 

која имају обавезу састављања консолидованих годишњих финансијских извештаја, без 

обзира на величину, као и за консолидовани годишњи финансијски извештај, 3.500,00 

динара; 

2. редовни годишњи финансијски извештај и Статистички извештај великих и средњих 

других правних лица која примењују Правилник, свих малих правних лица и 

предузетника разврстаних у ту величину, као и микро правних лица, осим лица из тачке 

3. овог става, 1.400,00 динара; 

3. редовни годишњи финансијски извештај и Статистички извештај микро других 

правних лица која примењују Правилник и предузетника разврстаних у ту величину, 

550,00 динара; 



 

 

4. ванредни финансијски извештај, 500,00 динара. 

Накнада за обраду и јавно објављивање изјаве о неактивности, износи 300,00 динара. 

Накнада за обраду и јавно објављивање документације из члана 45. Закона о 

рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон), коју достављају 

обвезници ревизије, износи и то за: 

1. документацију уз редовни годишњи финансијски извештај великих и средњих 

правних лица, јавних друштава без обзира на величину, односно малих и микро правних 

лица која у складу са прописима састављају годишњи извештај о пословању, као и за 

документацију уз консолидовани годишњи финансијски извештај, 3.500,00 динара; 

2. документацију уз редовни годишњи финансијски извештај малих и микро правних 

лица, осим лица из тачке 1. овог става, као и предузетника без обзира на величину, 

2.500,00 динара. 

Ако обвезник ревизије уз документацију достави кориговани редовни, односно 

кориговани консолидовани годишњи финансијски извештај, поред накнаде из става 3. 

овог члана, дужан је да плати и накнаду из става 1. тач. 1. до 3. тог члана. 

За обраду и јавно објављивање добровољне ревизије, накнада износи 2.500,00 динара. 

За обраду и јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и 

документације веће групе правних лица, које доставља изузето поседовано матично 

правно лице у складу са чланом 32. став 4. тачка 5. Закона о рачуноводству, накнада 

износи 3.500,00 динара. 

За неблаговремено достављени финансијски извештај, изјаву о неактивности, односно 

документацију накнада из ст. 1. до 6. овог члана увећава се за 3.000,00 динара. 

За обраду и јавно објављивање замене финансијског извештаја у складу са прописима, 

плаћа се накнада из става 1. овог члана. 

Изузетно, за обраду и јавно објављивање замене редовног годишњег финансијског 

извештаја и прописане документације обвезника ревизије и правних лица и 

предузетника који су доставили добровољну ревизију, као и за замену консолидованог 

годишњег финансијског извештаја и прописане документације, поред накнаде из става 

1. овог члана, плаћа се и накнада из става 3. тог члана. 

Накнада за обраду и јавно објављивање замене Статистичког извештаја и замене 

документације, у складу са прописима, износи 1.000,00 динара.”. 

 



 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука се, по добијању сагласности Владе, објављује у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања, а почеће да се 

примењује од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2021. 

године. 

Број 10-5-32/21 

У Београду, 28. октобра 2021. године 

Управни одбор Агенцијa за привредне регистре 

Председник, 

Велибор Самарџић, с.р. 


