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Београд, Таковска 2 

 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:  
ДАТУМ:             2017. године 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 104 
СКУПШТИНА 

 
 

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима („Службени гласник 
РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), члaна 27. Закона о рачуноводству („Службени 
гласник РС“, број 62/13),  члана 8.2 став 1. тачка 9) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд 
(„Службени лист Телеком Србија“, број 89/15 - пречишћен текст) и у складу са предлогом 
Надзорног одбора, Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд, на својој 52. редовној седници 
одржаној  дана ______2017. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

 
Тачка 1. 

 
Утврђује се да је Скупштина разматрала Консолидоване финансијске извештаје за 2016. 

годину, које чине финансијски извештаји Матичног друштва „Телеком Србија“ а.д. Београд и 
његових повезаних правних лица „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ 
а.д., Бања Лука, „TS:NET“ В.V., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „mts банка“ а.д., Београд, 
„mts“ д.о.о., Косовска Митровица, „GO4YU“ д.о.о., Београд и „mts AntenaTV“ д.о.о., Београд 
припремљене у складу са Међународним стандардимa финансијског извештавања и 
рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног 
одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, са предлогом да наведени извештаји буду усвојени од 
стране Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд и Извештај овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. 
Београд о ревизији Консолидованих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 
2016. годину. 

 
Тачка 2. 

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд усваја Консолидоване финансијске извештаје 
„Телеком Србија“ а.д. Београд за 2016. годину, припремљене у складу са Међународним 
стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и рачуноводственим прописима важећим у 
Републици Србији, са Извештајем овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд за 2016. годину, у 
тексту који је приложен овој oдлуци као њен саставни део. 

 
Тачка 3. 

 Ова одлука се примењује даном доношења. 
 
 

          О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина је, у складу са чланом 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15), надлежна да одлучује о усвајању 
финансијских извештаја, као и извештаја ревизора, ако су финансијски извештаји били предмет 
ревизије, што је утврђено и чланом 8.2 став 1. тачка 9) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд 
(„Службени лист Телеком Србија“, број 89/15 - пречишћен текст). 

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) чланом 27. предвиђено је да 
су правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, у складу са законом и са 
захтевима МСФИ, обавезна да састављају, приказују, достављају и обелодањују консолидоване 
финансијске извештаје. 

Чланом 33. Закона о рачуноводству прописано је да су правна лица која састављају 
консолидоване финансијске извештаје дужна да поменуте извештаје за претходну годину доставе 



Пословно/ИНТЕРНО 

 

 

Агенцији за привредне регистре најкасније до 31. јула текуће године. Чланом 34. Закона 
прецизирано да су обвезници ревизије дужни да, уз консолидоване финансијске извештаје, доставе 
поменутој агенцији, између осталог и оригинал извештаја ревизора о обављеној ревизији 
консолидованих финансијских извештаја, који је састављен у складу са законом и међународним 
стандардима ревизије, као и консолидовани годишњи извештај о пословању сачињен у складу са 
поменутим законом. 

Законом о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13) чланом 21. ст. 2. прописана је 
обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матична правна лица која састављају 
консолидоване финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство.  

У том смислу, Надзорни одбор је размотрио и утврдио Консолидоване финансијске 
извештаје „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2016. годину, као и извештај независног ревизора и 
Одлуком број 148980/7-2017 од 27.4.2017. године, предложио Скупштини усвајање наведених 
извештаја. 

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.  

 
 
 
 

                   ПРЕДСЕДНИК  
   
                 
                  Драган Ђоковић 
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