PRAVILNIK
O SADRŽINI, FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA
GODIŠNJIH, POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH
IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA
("Sl. glasnik RS", br. 14/2012)
Član 1
(1) Ovim pravilnikom se uređuje sadržina, forma i način objavljivanja:
1. Godišnjih izveštaja svih javnih društava;
2. Polugodišnjih izveštaja javnih društava čijim se hartijama od vrednosti
trguje na posebnom segmentu regulisanog tržišta koji nije listing i
3. Kvartalnih i polugodišnjih izveštaja javnih društava čijim se hartijama od
vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta.

Član 2
(1) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1. Komisija je Komisija za hartije od vrednosti;
2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011).

Sadržina periodičnih izveštaja
Član 3
(1) Godišnji izveštaj javnog društva sadrži:
1. Finansijske izveštaje i to:
- Bilans stanja,
- Bilans uspeha,
- Izveštaj o tokovima gotovine,
- Izveštaj o promenama na kapitalu,
- Napomene uz finansijske izveštaje;
2. Izveštaj o reviziji, u celini;
3. Izveštaj o poslovanju društva koji sadrži najmanje podatke propisane
članom 50, stav 3. Zakona;
4. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja koja sadrži podatke
propisane članom 50, stav 2, tačka 3. Zakona;

5. Odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja;
6. Odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka.
(2) U slučaju da odluka iz stava 1. tačka 5. ovog člana nije doneta, do isteka roka
propisanog za objavljivanje godišnjeg izveštaja, sastavni deo godišnjeg izveštaja čini
napomena da isti nije usvojen.

Član 4
(1) Polugodišnji i kvartalni izveštaji sadrže:
1. Finansijske izveštaje, i to:
- Bilans stanja,
- Bilans uspeha,
- Izveštaj o tokovima gotovine,
- Izveštaj o promenama na kapitalu,
- Napomene uz finansijske izveštaje.
2. Polugodišnji, odnosno kvartalni izveštaj o poslovanju društva koji sadrži
podatke propisane članom 52. stav 3. tačka 6. Zakona;
3. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izvještaja koja sadrži podatke
propisane članom 52. stav 3. tačka 7. Zakona;
(2) Napomene uz finansijske izveštaje sadrže samo značajne poslovne događaje,
promene računovodstvenih politika u odnosu na poslednje objavljene godišnje
finansijske izveštaje i objašnjenja neophodna za razumevanje značajnih promena u
finansijskim izveštajima.
(3) U slučaju da je vršena revizija polugodišnjih finansijskih izveštaja, javno društvo je
obavezno da objavi i revizorski izveštaj u celini, a ukoliko nije, onda u polugodišnjem
izveštaju mora dati izjavu o tome.

Član 5
(1) Polugodišnji izveštaj javnih društava, čijim se hartijama od vrednosti trguje na
posebnom segmentu regulisanog tržišta koji nije listing se sastavlja za prvih šest
meseci poslovne godine.
(2) Javna društava čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog
tržišta sastavljaju samo kvartalne izveštaje i to za prvo, drugo i treće tromesečje
poslovne godine.
(3) Kvartalni izveštaj za drugo tromesečje javnih društava iz stava 2. ovog člana,
sadrži istovremeno i podatke za prvih šest meseci poslovne godine.

Objavljivanje i forma izveštaja
Član 6

(1) Javno društvo je dužno da godišnji izveštaj objavi na svojoj internet stranici
najkasnije četiri meseca nakon završetka poslovne godine i da ga istovremeno
dostavi Komisiji i regulisanom tržištu, odnosno MTP, ukoliko su njegove hartije od
vrednosti uključene u trgovanje.
(2) Javno društvo je dužno da obezbedi da objavljeni izveštaj iz stava 1. ovog člana
bude dostupan najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Član 7
(1) Javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na posebnom segmentu
regulisanog tržišta koji nije listing, dužna su da polugodišnji izveštaj sačine najkasnije
u roku od dva meseca nakon završetka prvih šest meseci poslovne godine i objave
ga na svojoj internet stranici i istovremeno dostave Komisiji i organizatoru
regulisanog tržišta na kome su uključene te hartije od vrednosti.
(2) Javna društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na listingu regulisanog tržišta,
dužna su da kvartalne izveštaje sastave, objave na svojoj internet stranici i
istovremeno dostave Komisiji i organizatoru tržišta na koje su uključene te hartije od
vrednosti, najkasnije 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće
poslovne godine.
(3) Javna društva su dužna da obezbede da su izveštaji iz stava 1. i 2. ovog člana
dostupni najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Član 8
(1) Javno društvo je dužno da godišnji izveštaj objavi kao celovit dokument u PDF
formatu i istovremeno ga dostavi Komisiji na način koji je predviđen posebnim
uputstvom.
(2) Za polugodišnji i kvartalni izveštaj se shodno primenjuje stav 1. ovog člana.

Član 9
(1) Javno društvo koje je obveznik izrade konsolidovanih finansijskih izveštaja, u
skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo, dužno je da pored pojedinačnih
godišnjih, odnosno polugodišnjih finansijskih izveštaja, dostavi i objavi i godišnje,
odnosno polugodišnje konsolidovane finansijske izveštaje.

Član 10
(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i
načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom
glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/06, 116/06 i 37/09).

Član 11
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom
glasniku Republike Srbije".

