
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину 
јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра 

финансијских извештаја 

Члан 1. 

У Правилнику о условима и начину јавног објављивања финансијских 
извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник 
РС”, брoј 142/20), у члану 5. додају се ст. 7. и 8, који гласе: 

„Обвезници су дужни да електронска документа из ст. 4. и 5. овог члана 
потпишу применом посебне апликације Aгенције која се користи за 
потписивање електронских докумената, односно применом апликација које 
обезбеђују потпис у клауду. 

За коришћење апликације Агенције из става 7. овог члана не наплаћује се 
накнада.”. 

Члан 2. 

У члану 14. став 2. мења се и гласи: 

„Матично правно лице у случају из става 1. овог члана, уз одлуку о усвајању 
редовног годишњег финансијског извештаја и ревизорски извештај доставља 
и одлуку надлежног органа о спајању годишњег извештаја о пословању и 
консолидованог годишњег извештаја о пословању у један извештај.”. 

Члан 3. 

У члану 20. став 2. мења се и гласи: 

„Поред провера из става 1. овог члана, у Регистру се врши и провера да ли 
је финансијски извештај, односно документа достављена путем Посебног 
информационог система, у складу са Техничким упутством, да ли је плаћена 
накнада за јавно објављивање из члана 19. овог правилника, односно да ли 
је финансијски извештај састављен од стране правног лица или 
предузетника уписаног у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.”. 

Члан 4. 

У члану 21. став 1. тачка 7) мења се и гласи: 

„7) ако је рачуноводствена регулатива наведена у захтеву усаглашена са 
регулативом наведеном у напоменама уз финансијски извештај;”. 

Члан 5. 

У члану 26. став 7. брише се. 

Члан 6. 

После члана 27. додају се назив члана 27a и члан 27а, који гласе: 



„Поступање са финансијским извештајима састављеним од стране 
правног лица или предузетника који није уписан у Регистар 

пружалаца рачуноводствених услуга 

Члан 27а 

Ако се у поступку провере утврди да финансијски извештај обвезника није 
састављен од стране правног лица или предузетника уписаног у Регистар 
пружалаца рачуноводствених услуга, а обвезник је том лицу, односно 
предузетнику поверио вођење пословних књига и састављање финансијског 
извештаја у смислу члана 16. став 1. Закона, Регистар без одлагања дописом 
обавештава обвезника да такав финансијски извештај није састављен на 
начин прописан законом и да се јавно не објављује. 

Информацију о допису из става 1. овог члана, Регистар доставља обвезнику 
на начин из члана 26. став 3. овог правилника.”. 

Члан 7. 

Назив члана 30. и члан 30. мењају се и гласе: 

„Обрада података за статистичке потребе 

Члан 30. 

За потребе статистичке обраде, а ради сагледавања привредних кретања у 
Републици Србији, Регистар врши прелиминарну збирну обраду на основу 
података из образаца Биланс стања и Биланс успеха редовног годишњег 
финансијског извештаја и из Статистичког извештаја који се уносе у посебну 
базу за статистичке потребе. 

У базу из става 1. овог члана уносе се рачунски и логички усаглашени 
подаци из тог става, ако је редовни годишњи финансијски извештај 
потписан од стране законског заступника обвезника и ако је тај извештај 
састављен од стране правног лица или предузетника уписаног у Регистар 
пружалаца рачуноводствених услуга, када је том лицу, односно 
предузетнику поверено вођење пословних књига и састављање 
финансијског извештаја. 

База за статистичке потребе води се одвојено за сваку извештајну годину. 

База из става 3. овог члана закључује се најкасније до 31. маја наредне 
године, након чега се врши прелиминарна збирна обрада података за 
одређену извештајну годину. 

После закључивања базе у смислу става 4. овог члана, није дозвољен унос 
нових или мењање постојећих података у тој бази. 

Прелиминарна збирна обрада на основу података из базе за статистичке 
потребе врши се према врстама обвезника, величини обвезника, претежној 
делатности обвезника и територијалној припадности обвезника.”. 

Члан 8. 



После члана 30. додају се назив члана 30а и члан 30а, који гласе: 

„Коришћење података из базе за статистичке потребе 

Члан 30a 

Збирни подаци и показатељи који су израчунати на основу података из базе 
за статистичке потребе могу се јавно објављивати и уступати трећим 
лицима, односно користити за пружање услуга из Регистра. 

Појединачни подаци из базе за статистичке потребе не могу се јавно 
објављивати, нити се могу уступати трећим лицима. 

Изузетно, подаци из базе за статистичке потребе се, на изричит захтев, могу 
уступати органима наведеним у члану 57. ст. 1. и 2. овог правилника и 
надлежним министарствима, уколико су им ти подаци неопходни за 
обављање послова из њихове надлежности.”. 

Члан 9. 

У члану 37. став 1. запета и речи: „односно документацију из члана 12. овог 
правилника који су достављени у папирном облику” замењују се речима: „и 
прописану документацију који су састављени и достављени на начин из чл. 
27. и 27а овог правилника”. 

Члан 10. 

У члану 43. став 1. запета и речи: „а матично правно лице и замену 
посебних података из члана 32. став 3. овог правилника” бришу се. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Матично правно лице може да захтева замену посебних података из става 
4. овог члана, после јавног објављивања консолидованог годишњег 
финансијског извештаја као потпуног и рачунски тачног.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 11. 

У члану 51. став 4. тачка 2) реч: „прелиминарне” замењује се речима: 
„обраде података за статистичке потребе”. 

Члан 12. 

У члану 58. став 2. после речи: „тач. 1) до 3)” додају се речи: „и 5)”, а речи: 
„овереног и неовереног” замењују се речима: „папирног и електронског”. 

Члан 13. 

У називу члана 61. речи: „Евиденције корисника услуга и” замењују се 
речју: „Евиденција”. 

У члану 61. став 1. брише се. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 1, речи: „и посебну” бришу се. 



Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2023. године 


