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ОБАВЕЗА ДОСТАВЉЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АПР-У
Правна лица, односно предузетници дужни су да редовне годишње финансијске
извештаје за извештајну годину доставе Агенцији за привредне регистре ради јавног
објављивања, најкасније до 30. јуна наредне године.
Увидом у достављену представку, као и пратећа документа, установили смо да је
Агенција за привредне регистре (АПР) поднела пријаву надлежним органима у складу са
казненим одредбама Закна о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18),
услед чињенице да удружење „А“ није доставило АПР-у у одговарајућем року (најкасније
до краја фебруара 2015. године) изјаву о неактивности за 2014. годину.
С тим у вези, а са аспекта примене Закона, овим путем указујемо на следеће:
Законом се уређују обвезници примене овог закона, разврставање правних лица,
организација рачуноводства и рачуноводствене исправе, услови и начин вођења пословних
књига, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање,
достаављање и јавно објављивање финансијских извештаја и годишњег извештаја о
пословању, Регистар финансијских извештаја, Национална комисија за рачуноводство, као
и надзор над спровођењем одредби овог закона.
Правна лица, односно предузетници дужни су да редовне годишње финансијске
извештаје за извештајну годину доставе Агенцији, ради јавног објављивања, најкасније до
30. јуна наредне године, осим ако посебним законом није друкчије уређено.
Одредбама члана 33. став 2. Закона прописано је да је правно лице које није имало
пословних догађаја, нити у пословним књигама има податке о имовини и обавезама, дужно
да до краја фебруара наредне године достави АПР-у изјаву о неактивности која се односи
на извештајну годину.
У оквиру Регистра финансијских извештаја води се посебна база података за
статистичке и друге потребе из члана 35. овог закона. На основу података из става 1. овог
члана и збирних података из става 2. овог члана, података из других регистара и
евиденција које води АПР, као и података које јој достављају други надлежни органи и
заинтересовани корисници услуга, АПР у оквиру Регистра финансијских извештаја води
базу података о бонитету.
Одредбама члана 37. Закона уређена је садржина Регистра финансијских извештаја.
Регистар финансијских извештаја је централна, јавна, јединствена електронска база
података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације из чл.
33. и 34. овог закона.
Сагласно члану 38. Закона, АПР је, ради вођења Регистра финансијских извештаја,
овлашћена да прикупља, евидентира, обрађује, архивира и јавно објављује финансијске
извештаје и документацију из чл. 33. и 34. овог закона, дистрибуира податке из тих
извештаја, као и да управља базама података и осигура заштиту база података и
докумената који су архивирани. АПР води Регистар финансијских извештаја преко
регистратора именованог у складу са законом који уређује пословање АПР-а и одговорна
је за веродостојност електронског уноса података из финансијских извештаја, за
објављивање, као и за обраду других података и докумената који се евидентирају у
Регистру финансијских извештаја.
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Одредбом члана 46. став 1. тачка 20) Закона, између осталих, прописана је казнена
одредба у виду привредног преступа за правна лица која не доставе АПР-у финансијске
извештаје, годишњи извештај о пословању, ревизорски извештај и осталу документацију
из члана 34. овог закона ради објављивања, односно не достави податке за статистичке и
друге потребе у роковима прописаним овим законом (чл. 33-35).
Имајући у виду наведено, напомињемо да је АПР у обавези да ради вођења Регистра
финансијских извештаја и спровођења одредаба Закона и подзаконских аката донетих на
основу закона, обавља послове у обиму и на начин дефинисан овим законом, као и да
подноси одговарајуће пријаве надлежним органима у складу са казненим одредбама
Закона, уколико је дошло до поступања правних лица, односно предузетника противно
одредбама Закона. (Мишљење Министарства финансија, бр. 07-00-386/2018-16 од 24.
августа 2018)
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