
Информација о обвезницима ревизије у складу са чл. 21. Закона о ревизији - 17. јул 

2014 

 

 

Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа обвезнике достављања финансијских 

извештаја, а нарочито потенцијалне обвезнике ревизије о почетку примене члана 21. 

Закона о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013), који је у примени почев од ревизије 

финансијских извештаја за 2014. годину. Сагласно ставу 1. поменутог члана Закона 

прописано је да обавези  ревизије редовних годишњих финансијских извештаја поред 

великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство и јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, 

подлежу и сва правна лица, односно предузетници чији пословни приходи остварени 

у претходној пословној години прелазе 4,4 милиона евра. 

У том смислу Агенција је на основу података из финансијских извештаја за 2013. годину, 

обезбедила информације о оним малим и микро правним лицима, односно предузетницима 

који су остварили пословни приход у 2013. години већи од 4,4 милиона евра, што по 

средњем курсу евра Народне банке Србије (НБС) на дан 31.12.2013. године износи 504.425 

хиљада динара. Ова информација је дата из разлога што су поменути субјекти, сагласно 

цитираној одредби Закона, обвезници ревизије финансијских извештаја за 2014. 

годину, тј. да би се они на време упознали са својим будућим обавезама по том основу и 

на време извршили избор друштва за ревизију (рок је: 30 септембар 2014. године). 

До ове важне информације правна лица и предузетници могу доћи на интернет страни 

Агенције, у одељку „Финансијски извештаји и бонитет“, линк „Објављивање 

финансијских извештаја“, уношењем матичног броја правног лица односно предузетника. 

За сва правна лица која су по подацима из финансијског извештаја за 2013. годину 

разврстана у 1 - микро правно лице или 2 -мало правно лице, уколико су остварила 

пословне приходе изнад наведеног износа, дата је следећа информација: 

„ Правно лице је у 2013. години остварило пословне приходе веће од 4,4 милиона 

евра, што по средњем курсу евра НБС на дан 31.12.2013. године износи 504.425 

хиљада динара“. 

Такође, за предузетнике који се сагласно закону који уређује рачуноводство сматрају 

микро правним лицима, а који су по подацима из финансијских извештаја за 2013. годину 

остварили пословни приход изнад наведеног износа, дата је следећа информација: 

„ Предузетник се у смислу члана 6. Закона о рачуноводству сматра микро правним 

лицем. Предузетник је у 2013. години остварио пословне приходе веће од 4,4 милиона 

евра, што по средњем курсу евра НБС на дан 31.12.2013. године износи 504.425 

хиљада динара“. 

Такође, Агенција подсећа и сва јавна предузећа која воде пословне књиге по систему 

двојног књиговодства и финансијске извештаје достављају Агенцији у складу са законом 

којим се уређује рачуноводство, да су они обвезници ревизије финансијског извештаја за 

2013. годину на основу Закона о јавним предузећима, без обзира на утврђену величину. 

Следствено томе, сва јавна предузећа укључујући и она која су разврстана као микро или 



мала правна лица обавезна су да Агенцији доставе извештај ревизора и осталу 

прописану документацију уз редовне годишње финансијске извештаје за 2013. годину, 

најкасније до 30. септембра 2014. године. 

 

Агенција за привредне регистре 

 


