
                                    
 

 

У П У Т С Т В О 

о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег 

програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је 

оснивач то предузеће 

 

Правилник о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег 

програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то 

предузеће (у даљем тексту: Правилник) објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 

36/13 и ступио је на снагу 20. априла 2013. године. 

Правилником су прописани обрасци тромесечних извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је 

оснивач то предузеће (у даљем тексту: Обрасци).  

Одредбе правилника сходно се примењују на друштва 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.  

У вези начина пријема и рокова за достављање поменутих образаца, даје се 

следеће упутство: 

Форма Oбразаца (у Еxcel формату) преузима се са веб сајта Министарства 

финансија и привреде (www.mfp.gov.rs ).  

Попуњени Обрасци се достављају на компакт диску (CD) у истом формату како 

су и преузети, уз пропратно писмо потписано од стране овлашћеног лица и оверено 

печатом, у року од 30 дана од дана завршетка тромесечја (до 30. априла, до 30. јула, до 

30. октобра текуће године и до 30. јануара наредне године). 

  Обрасце доставља: 

- јавно предузеће чији је оснивач Република Србија; 

- надлежни орган аутономне покрајине (за јавна предузећа чији оснивач је 

аутономна покрајина); 

- надлежни орган јединице локалне самоуправе (за јавна предузећа чији 

оснивач је јединица локалне самоуправе).  

 Обрасци  се  достављају: 

- Министарству финансија и привреде – организационој јединици Управе за 

трезор (у даљем тексту: Управа) према седишту јавног предузећа, односно 

према седишту надлежног органа, 

- Министарству надлежном за послове трговине, 

- Министарству надлежном за послове  рада и 

- ресорном министарству. 

По пријему Образаца, организациона јединица Управе, исте доставља 

електронским путем Министарству финансија и привреде - Сектору за јавна предузећа, 

у року од три радна дана од дана пријема образаца. 
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