
                                                                                                                                

На основу члана 52. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РСˮ, број 119/12),  

Mинистар финансија и привреде доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

О OБРАСЦИМА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА 

КАПИТАЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ТО ПРЕДУЗЕЋЕ, КАО И У ДРУШТВУ 

КАПИТАЛА И ЊЕГОВОМ ЗАВИСНОМ ДРУШТВУ 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником прописују се обрасци тромесечних извештаја о 

реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава 

капитала чији је оснивач то предузеће. 

 

                                                                 Члан 2. 

 Одредбе овог правилника сходно се примењују на друштво капитала чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 

и њихова зависна друштва, која обављају делатност од општег интереса, у складу 

са законом. 

 

     Члан 3.  

 

 Обрасци из члана 1. овог правилника су: 

 

1) Образац 1. Биланс успеха; 

2) Образац 2. Трошкови запослених; 

3) Образац 3. Динамика запослених; 

4) Образац 4. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања; 

5) Образац 5. Кретање цена производа и услуга; 

6) Образац 6. Средства за посебне намене; 

7) Образац 7. Субвенције; 

8) Образац 8. Кредитна задуженост; 

9) Образац 9. Јавне набавке. 

 

Члан 4. 

 

Обрасци из члана 3. тач. 1) - 9) овог правилника су одштампани уз овај 

правилник и чине његов саставни део.  

 

                                                      Члан 5. 

 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.  

 

 



Број: 110-00-171/2013-01 

 

У Београду, 16. априла  2013. године 

М И Н И С Т А Р 

 

                                                                                                           Млађан Динкић 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I.         Правни основ 

 

Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 52. став 3. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12- у даљем 

тексту: Закон), којим је прописано да ће министaр нaдлeжaн зa пoслoвe финaнсиja 

прoписaти oбрaсцe извeштaja из стaвa 1. oвoг члaнa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 

ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa.  

Наиме, ставом 1. овог члана прописано је да су јaвнo прeдузeћe и зaвиснo 

друштвo кaпитaлa чиjи je oснивaч jaвнo прeдузeћe дужни дa министaрству 

нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe тргoвинe, 

министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe рaдa и рeсoрнoм министaрству дoстaвљajу 

трoмeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи прoгрaмa из члaнa 50. oвoг зaкoнa.  

 

 

II.  Разлози за доношење правилника 

 

           Чланом 50. Закона прописано је да зa свaку кaлeндaрску гoдину jaвнo 

прeдузeћe и зaвиснo друштвo кaпитaлa чиjи je oснивaч jaвнo прeдузeћe, дoнoсe 

гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и дoстaвљajу гa oснивaчу рaди дaвaњa сaглaснoсти. 

Чланом 52. став 1.  прописано је да су јaвнo прeдузeћe и зaвиснo друштвo 

кaпитaлa чиjи je oснивaч jaвнo прeдузeћe дужни дa министaрству нaдлeжнoм зa 

пoслoвe финaнсиja, министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe тргoвинe, министaрству 

нaдлeжнoм зa пoслoвe рaдa и рeсoрнoм министaрству дoстaвљajу трoмeсeчнe 

извeштaje o рeaлизaциjи прoгрaмa из члaнa 50. oвoг зaкoнa. Како је ставом 2. овог 

члана прописано да ће министaр нaдлeжaн зa пoслoвe финaнсиja прoписaти oбрaсцe 

извeштaja из стaвa 1. у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa, 

неопходно је да предметни правилник буде донет у што краћем року. 

 

III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 

 

Чланом 1. предвиђено је да се овим правилником прописују обрасци 

тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних 

предузећа. 

                  Чланом 2. предложени су обрасци из члана 1. (тач. 1) до 9)) овог правилника. 

Чланом 3. предложено је да су обрасци из члана 2. овог правилника тач. 1) 

до 9) одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.  



Чланом 4. предложено је да овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 

 

IV. Процена финансиjских средстава потребних за спровођење правилника 

 

            За спровођење овог правилника није потребно обезбедити додатна средства 

у буџету Републике Србије. 

 

V.  Разлози за ступање на снагу у року краћем од осам дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ 

Имајући увиду неопходност усклађивања рока прописаног у члану 52. став 

3. Закона, потребно је да предметни правилник ступи на снагу у року краћем од 

осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 

 

 

 

 

 


