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?Зашто баш

Зато што је прегледан и једноставан и не захтева никакву 
специјалну обуку за коришћење (user friendly).

Зато што је могућ приступ неограниченом броју 
докумената у току претплате.

Зато што има највећи број прописа, примера судске праксе, 
правних мишљења, модела и других докумената.

Зато што има претраживач који даје прецизно сортиране и брзе 
резултате претраге.

Зато што се документа – прописи и др. – могу претраживати путем 
одговарајућих синонима који се у правној пракси често користе.

Зато што је једини на тржишту који аутоматски бележи 
најпрегледаније документе сваког претплатника и издваја их 
на почетној страни.

Зато што има мејл-сервис који омогућава претплатницима да о 
новим прописима, новим примерима судске праксе, новим 
правним мишљењима и стручним коментарима и другим 
документима из области које претплатници сами изаберу, 
буду информисани путем мејла истог дана кад су 
објављени у бази.

Зато што ради са било ког рачунара на 
интернету, без икакве инсталације, а 
подржава рад и у интранет окружењу.

Зато што је увек ажуран (не захтева 
ажурирање од стране претплатника).

Зато што су текстови докумената и 
интерфејс доступни на ћирилици или 
латиници.

Зато што се једним кликом могу 
ископирати текстови у Wоrd или PDF 
формату.

Зато што има најсвеобухватнију и највећу 
базу судске праксе, са разгранатом 
структуром по одговарајућим правним 
гранама и правним институтима.

Зато што се из текста прописа једним 
кликом приступа повезаним документима.

Зато што се приликом претраживања 
појмова добијају већ понуђени резултати.
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Да вас мало разгалимо
– сатиричан поглед на мишљења –
Запослени каже: „Нећу да донесем рачун!”

Била сам сведок у ситуацији када је запослени рекао послодавцу: 
„Шта ме брига за мишљење Министарства финансија и Ваш нови пра-
вилник о рачуноводству, шта год то било, ја немам обавезу да доносим 
рачуне, нити да носим ПИБ предузећа на пумпу. Ако ми не исплатите 
накнаду, угрозили сте моја права као радника!” А суд је иза ћошка.

Који је онда циљ свежег мишљења Министарства финансија од 1. 2. 
2019. године? Да казни послодавца који поштује одредбе Закона о раду? 
И то да га казни тако што ће опорезовати накнаду за превоз на посао, 
коју мора да исплати, и то два пута: прво порезом на доходак грађана, а 
онда и порезом на добит, јер ће те „недокументоване” трошкове да изу-
зме из порески признатих расхода.

Не можемо натерати милионе људи да користе јавни превоз да не 
бисмо свој текући рачун оптеретили додатним порезом на накнаду за 
превоз, и то два пута.

У мањим радним срединама, са мирољубивим и послушним запосле-
нима, још би и било изводљиво да се запослени навикну и науче правила 
за достављање исправних рачуна, и то да гласе на послодавца, са исправ-
ним износом, својим именом на том истом рачуну или приложеним сли-
пом на ком се види да је баш он платио гориво. Међутим, онај запослени 
од малопре опет може да каже: „Ја немам возачку дозволу и на посао ме 
вози муж сопственим аутомобилом, који је регистрован на нашег сина, 
а кад заборавим картицу, он својом плати гориво које потрошимо када 
ме вози на посао!”

Ту се сада појављује и радник на пумпи који доживљава напад нерво-
зе када му неко тражи да сипа гориво за тачно 3.914 динара, јер толико 
послодавац исплаћује за превоз. Ни кап више!

Чини ми се као општа пометња.
А онда Марица из рачуноводства, која има списак од хиљаду људи 

којима, у складу са правилником о рачуноводству написаним у складу 
са мишљењем истог министарства из јуна 2016. године, треба да испла-
ти накнаду и да их „ујури” да јој донесу рачуне за гориво. Осим тога, 
она има двојну евиденцију накнаде за превоз коју ће да књижи: доку-
ментовану и недокументовану. А да, треба и да обрачуна и плати порез 
на доходак за ове друге. Марица добија хипертензију и на боловању је. 
Срећа у томе је то што је макар за себе мирна тог месеца јер накнаду не 
исплаћује и не мора да је правда. Али она и даље неће да се вози јавним 
превозом јер су је оџепарили пар пута, редовно касни на посао, а на ње-
ној линији укинут је дупли аутобус, па некада не може ни да уђе.

Због свега и директор од стреса добија хипертензију, па када су се 
Марица, радник на пумпи и он срели код лекара, Марица га је утешила 
речима да мишљења органа државне управе нису обавезујућа и да ће на 
Управном суду „добити” тужбу ако порески инспектор буде тренирао 
строгоћу поступајући у поступку контроле не по закону, него искључи-
во према овом свежем мишљењу. Наравно, за коју годину.

Размишља Марица да почне да иде пешке на посао. Пар километа-
ра – није страшно, таман да протегне ноге, а можда успут скине и који 
килограм. Али не, шта ће онда са накнадом, где је рачун за гориво или 
дневна карта за вожњу? А рече јој јутрос уз кафу Мирка, професор пра-
ва на неком факултету, да не може да се одрекне те накнаде по Уставу јер 
јој по закону припада. Можда је погрешила, па није читала праве књиге, 
какве везе има Устав са накнадом превоза на посао. Најбоље да оде код 
Зорке која „гледа у шољу”, можда тамо пише како ће се ова пометња рас-
петљати.

Срећа да је у њеној фирми само хиљаду запослених.

Др Маријана Жиравац Младеновић,
главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”
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НА ПРВИ ПОГЛЕД

АКТУЕЛНА ТЕМА

Поступак регистрације огранака – 
процедура, услови, надлежни органи

Изменама Закона о привредним друштвима 
(„Сл.  гласник  РС”,  бр.  44/2018)  промењене  су 
одредбе које се тичу регистрације огранака до-
маћег правног лица. Закон је ступио на снагу дан 
након објављивања, дакле 9. 6. 2018. године. До-
маћа привредна друштва у обавези су да до 8. 6. 
2019. године региструју огранке. 

РАЧУНОВОДСТВО

Пословање предузетника пекара

Предузетници пекари могу да обављају своју 
делатност као пекари који се баве производњом 
пекарских производа и трговином на велико и 
мало пекарских производа. С обзиром на то да 
је од 1. јануара 2019. године укинута могућност 
предузетницима да пословне књиге воде по си-
стему простог књиговодства, посао књиговође 
знатно се повећава не само због повећаног бро-
ја књижења него и због формирања нових/дру-
гачијих аналитичких евиденција. У овом чланку 
приказано је евидентирање пословних промена, 
документација у производном току и продаји и 
порески третман појединих производа.

Обезвређење вредности имовине

Рачуноводствени прописи и сва три оквира 
финансијског извештавања имају  за циљ да  се 
вредност имовине у пословним књигама искаже 
реално, односно да вредност имовине не буде 
прецењена,  што  се  постиже  обезвређењем. 
Друштва која примењују МСФИ за МСП и Правил-
ник за микро и друга правна лица, користе исти 
поступак за умањење вредности имовине као и 
правна лица која примењују МРС/МСФИ.

Рачуноводствено евидентирање трансакција 
у 2019. години које се односе на промет роба 
и услуга 2018. године

У пракси су честе ситуације да друштва доби-
јају фактуре и другу документацију за књижење 
након истека пословне године, при чему се исте 
односе на промет роба и услуга из претходне го-
дине. Рачуноводствено евидентирање наведе-
них трансакција зависи од тога да ли је друштво 
већ предало Агенцији за привредне регистре фи-
нансијске извештаје  за  јавно објављивање или 

није, с обзиром на то да је законски рок за њихо-
ву предају до краја јуна 2019. године. 

Састављање Годишњег извештаја о 
пословању за 2018. годину

Годишњи извештај о пословању саставља се 
у складу са чланом 29. Закона о рачуно водству, 
при чему је наведеним законом прописан и оба-
везан  садржај  поменутог  извештаја,  али  не  и 
његов  облик.  Годишњи  извештај  о  пословању 
обавезно  састављају  велика  правна,  али  и  сва 
јавна друштва, без обзира на разврставање пре-
ма одредбама Закона о рачуноводству. Микро, 
мала и  средња друштва не морају  састављати 
овај извештај, али у Напоменама уз финансијске 
извештаје наводе информацију о откупу сопстве-
них акција, односно удела.

Повећање основног капитала друштва из 
нераспоређене добити након усвајања 
финансијских извештаја за 2018. годину

Након  усвајању  финансијских  извештаја  за 
2018. годину акционарско друштво има обавезу 
да из исказане добити, остварене за ту или прет-
ходне године, најпре покрије евентуалне губитке 
из претходног периода. Након тога, расположи-
ва добит може да се распоређује за резерве, у 
складу са посебним законом или сопственим оп-
штим актом, за дивиденде, учешће запослених и 
чланова Управног и Надзорног одбора у добити, 
као и за повећање постојећег основног капитала. 

Питања претплатника на теме из 
Рачуноводства

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
рачуноводства:
● рад страног студента преко омладинске за-
друге;
● уговор између предузетника и „предузетни-
чке радње”;
● КЕП књига;
● застарелост обавеза према добављачу и њи-
хово приходовање;
● књижење некретнине намењене продаји.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање и подношење тромесечног 
извештаја о извршењу буџета (финансијског 
плана) за период јануар–март 2019.



4 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

НА ПРВИ ПОГЛЕД

Састављање и подношење тромесечних пери-
одичних извештаја о извршењу буџета законски 
је прописана обавеза како би у току године могло 
превентивно да се делује уколико се извршење 
утврђеног буџета и финансијског плана одвија 
неравномерно, а остварење  је у значајној дис-
пропорцији са планираним величинама како на 
приходној тако и на расходној страни. Индирект-
ни корисници буџетских средстава достављају 
овај извештај директном кориснику до 10. априла 
2019. године. Крајњи рок за предају периодичног 
извештаја о извршењу буџета за период јануар–
март 2019. године за директне кориснике је 22. 4. 
2019. године.

Коментар прилива и одлива новчаних 
средстава путем евиденционих 
рачуна отворених у Управи за трезор и 
рачуноводствени аспект

У овом чланку биће речи о евиденцији послов-
них промена с аспекта наплате јавних прихода и 
примања буџета, као и о плаћањима из буџета. 
Извод са евиденционог рачуна служи управо за 
прокњижавање пословних промена и у Главној 
књизи корисника средстава у вези са насталим 
приходима и примањима, као и расходима и из-
дацима. Стање евиденционог рачуна на крају по-
словне године мора да буде затворено и салдо 
му је нула.

Истине и заблуде o интерној ревизији

Интерна ревизија је врло значајна функција у 
свакој организацији зато што интерни ревизор 
даје препоруке које додају вредност организаци-
ји. Успостављање интерне ревизије дефинисано 
је одредбама Закона о буџетском систему.

На који начин се врши избор субјеката 
инспекцијске контроле Буџетске инспекције – 
програм рада Буџетске инспекције

У броју 2/2019 овог часописа детаљно су пред-
стављене надлежности Буџетске инспекције, од-
носно ко су корисници јавних средстава и кога 
контролише Буџетска инспекција. У овом тексту 
детаљније је обрађена тема у вези са Програмом 
рада Буџетске инспекције, односно на који начин 
се врши избор субјеката инспекцијске контроле 
Буџетске инспекције, који подзаконски акти ре-
гулишу ову област, који критеријуми сe узимају 
у обзир приликом утврђивања Програма рада 

Буџетске инспекције и на који начин се врши њи-
хово вредновање.

Издавање у закуп непокретности у јавној 
својини – најчешће неправилности

У овом тексту биће указано на неправилности 
настале приликом издавања у закуп пословног 
простора од стране корисника буџетских сред-
става када је корисник буџетских средстава заку-
подавац и када је корисник буџетских средстава 
закупац.

Специфичности у рачуноводству 
здравствених установа са посебним освртом 
на привремене ситуације

У случају капиталних инвестиционих пројека-
та који се односе пре свега на услуге, тј. радове 
на изградњи, санацији објекта, монтажи прате-
ће опреме и др., због велике финансијске вред-
ности уговорених радова добављач доставља 
привремене ситуације, које се књиже другачије 
од стандардних фактура. Најчешће се на овакве 
примере наилази приликом финансирања наве-
дених пројеката од стране Министарства здра-
вља.

Искључиве надлежности Министарства 
финансија, односно Буџетске инспекције – 
први део

Буџетској  инспекцији Министарства  финан-
сија Законом о буџетском систему поверена је 
надлежност да врши послове инспекцијске кон-
троле примене закона у области материјално-фи-
нансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења  средстава  корисника  буџетских 
средстава,  организација,  предузећа,  правних 
лица и других субјеката из чл. 84. Закона о буџет-
ском систему.

ПОРЕЗИ

Најчешћа питања и недоумице у пракси 
приликом примене прописа којима је 
уређена материја пореза на додату вредност

У другом од три текста посвећених овој теми 
биће обрађене следеће ситуације које стварају 
недоумице у пракси: разлика између (финансиј-
ског)  бонуса  и  попуста,  регистрација  страних 
лица за ПДВ и утицај на домаће обвезнике, про-
мет добара без накнаде и одређивање накнаде 
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у износу од 1 динар, сразмерни порески одбитак, 
као и ПДВ третман транзита и реекспорта.

Порез на добит по одбитку и примена 
уговора о избегавању двоструког 
опорезивања – први део

Порез на добит по одбитку донекле је рогоба-
тан појам, који обухвата специфичан облик опо-
резивања (углавном) међународних трансакција 
које се одвијају између правних лица. Иако је у 
свакодневном пореско-финансијском изражава-
њу уобичајен скраћени назив – порез по одбитку, 
он ипак може да се примени и на друге пореске 
облике, при чему се првенствено мисли на поре-
зе који погађају доходак физичких лица, који се, 
као и порез који је предмет овог чланка, обуста-
вљају по одбитку приликом исплате.

Примена Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији

Праћење процесних  закона веома  је  важно, 
нарочито у ситуацијама спровођења инспекциј-
ског надзора, када се пословање друштва стави 
под лупу контроле. Важно је познавати одредбе 
два процесна закона на чијим је основама поста-
вљено вођење порескоправног поступка. Наиме, 
порескоправни однос је однос јавног права који 
обухвата права и обавезе у пореском поступку По-
реске управе, с једне, и правних и физичких лица, 
с друге стране. Сходно томе, у овом броју следи 
упознавање са одредбама Закона о пореском по-
ступку и пореској администрацији (ЗПППА) и то 
у делу који се бави питањем основних одредби 
Закона.

Питања претплатника на теме из пореза и 
ПДВ-а

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
пореза и ПДВ-а:
● уприходоване новчане позајмице предузетни-
ка;
● ПДВ на чланарину;
● давање непокретности у закуп без накнаде;
● порез на грађевинско земљиште.

ЗАРАДЕ

Новина у нашој пракси – исплата накнаде за 
радно ангажовање на сезонским пословима

Закон о поједностављеном радном ангажова-
њу на сезонским пословима у одређеним делат-
ностима, који је у примени од 7. 1. 2019. године, 
уређује  поједностављен  начин радног  ангажо-
вања лица и плаћања пореза и доприноса за рад 
на пословима који су сезонског карактера у по-
јединим  делатностима.  Сезонским  пословима 
сматрају се, у смислу Закона, послови који се у 
сектору пољопривреде, шумарства и рибарства 
обављају само у одређено време током године 
(садња, сетва, берба, жетва, заштита биља, при-
према земљишта, орезивање, чишћење, љушће-
ње, сортирање, шишање/стрижа, испаша и сл.).

Образац М-4 и пријава података за 
утврђивање стажа осигурања, зарада, 
односно основице осигурања и висине 
уплаћеног доприноса за 2018. годину

Сходно члану 51. Закона о изменама и допу-
нама Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању („Сл. гласник РС”, бр. 73/2018), обрасци 
прописани актом Владе у складу са чланом 126. 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
који престају да се примењују 1. јануара 2019. го-
дине, примењиваће се и даље за период осигу-
рања завршен закључно са 31. децембром 2018. 
године. Од 1. јануара 2019. године податке од зна-
чаја за вођење матичне евиденције Републички 
фонд ПИО преузима директно, у електронској 
форми, од органа и организација који тим пода-
цима располажу.

Одсуство са рада и исплате запосленима 
поводом предстојећих празника у месецу 
априлу и мају

У складу са Законом о државним и другим пра-
зницима у Републици Србији („Сл. гласник РС”, 
бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011 – даље: Закон), у 
току месеца априла и маја славе се следећи пра-
зници: 1) ускршњи празници – за католике и при-
паднике других хришћанских верских заједница, 
почев од Великог петка 19. априла, закључно са 
другим даном Ускрса у понедељак 22. априла; 2) 
васкршњи празници, који су нерадни дани за све 
запослене у Републици, а празнују се ове године 
почевши од 26. априла – Великог петка, закљу-
чно са другим даном Васкрса – понедељком 29. 
априлом; 3) Празник рада, који се празнује 1. и 2. 
маја, који ове године падају у среду и четвртак. 
Православни верници који славе Ђурђевдан, као 
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први дан своје крсне славе, празнују овај верски 
празник у понедељак 6. маја. Државни празник 
Дан победе (9. мај) празнује се радно. 

Питања претплатника на теме из области 
зарада

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
области зарада:
● услуге пружене од стране физичког лица нере-
зидента ван територије Републике Србије;
● уплата добровољног пензијског осигурања;
● породиљско одсуство предузетнице.

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Увод у анализу финансијских извештаја – ко, 
коме и зашто

Без обзира на корисника информација које су 
исход анализе финансијских извештаја, њен нај-
већи значај огледа се у томе што омогућава по-
ређење финансијског положаја и рентабилности 
предузећа у времену (са самим собом), у просто-
ру (са другим предузећима, конкуренцијом и про-
секом гране делатности, што је можда и најбољи 
стандард за поређење) и са стандардима (првен-
ствено са постављеним пословним планом). На-
равно, са оперативног аспекта одмах се намеће 
питање ко је задужен да изради анализу финан-
сијских извештаја и задовољи потребе корисника: 
власника, директора, банака, добављача.

Анализа приносног, имовинског и 
финансијског положаја

Три  сегмента  финансијске  анализе,  која  се 
међусобно прожимају и допуњују,  јесу анализа 
приносног, имовинског и финансијског положа-
ја предузећа. Бонитет предузећа не може да се 
утврди без претходно спроведених поменутих 
анализа. Анализа ће бити урађена на основу по-
датака из Биланса стања и успеха друштва, уз до-
датне информације из помоћне књиговодствене 
евиденције. На исти начин предузеће анализира и 
податке из биланса изабраног предузећа за упо-
ређивање или збирног биланса за делатност, а 
затим врши поређење.

Анализа пословања предузећа помоћу 
коефицијената/рација

У овом чланку приказане су основе финансиј-
ске анализе помоћу коефицијената који се изво-
де из Биланса стања и Биланса успеха, као што 
су коефицијенти ликвидности, коефицијенти фи-
нансијске полуге (зовемо их и коефицијентима 
задужености), коефицијенти покрића, коефици-
јенти активности и коефицијенти профитабилно-
сти.

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

На крају издања налази се Календар пореских 
и других обавеза за април 2019. године и Извод из 
актуелних мишљења Министарства финансија.

П С

3
DECENIJE
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Увод

До сада је остављено привредним друштвима 
на избор да ли ће регистровати огранке у АПР-у 
или не. Обавезност регистрације била је пропи-
сана једино у случајевима из члана 569. Закона о 
привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), 
уколико је у питању:
1) огранак домаћег привредног друштва, ако има 
заступника различитог од  заступника друштва 
или је то прописано посебним законом као услов 
за обављање делатности;
2) огранак страног привредног друштва.
Члан 569. Закона претрпео је измене које су из-
брисале разлику у регистрацији између домаћег 
и страног правног лица, па сада гласи:

Огранак домаћег и страног привредног дру-
штва региструје се у складу са законом о ре-
гистрацији. У регистру се региструју промене 
података и престанак, односно брисање огран-
ка из регистра, у складу са законом о регистра-
цији.

ëНа овај начин уведена је обавезност ре-
гистрације огранака привредних дру-

штава у року од годину дана од дана почетка 
примене овог закона (члан 157 (С3)). Закон је 
ступио на снагу дан након објављивања, дакле 
9. 6. 2018. године. Домаћа привредна друштва 
у обавези су да до 8. 6. 2019. године региструју 
огранке.

Приликом  регистрације  огранака  потребно 
је обратити пажњу на више момената јер само 

Саша Павловић, дипломирани правник

Поступак регистрације огранака 
– процедура, услови, надлежни 
органи
Изменама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 44/2018) про-
мењене су одредбе које се тичу регистрације огранака домаћег правног лица. 
Закон је ступио на снагу дан након објављивања, дакле 9. 6. 2018. године. Дома-
ћа привредна друштва у обавези су да до 8. 6. 2019. године региструју огранке.

спровођење промене у Агенцији за привредне 
регистре није и једина радња коју је потребно из-
вршити, иако је најважнија.

Поступак у Агенцији за привредне 
регистре

Да би пријава за регистрацију огранака била 
поднета, прво  је потребно да постоји усвојена 
одлука привредног друштва о образовању истих. 
Орган који доноси наведену одлуку одређен је 
интерним актом, односно статутом или одлуком 
о оснивању. Уколико није одређено у интерном 
акту, потребно  је да одлуку донесе Скупштина 
привредног друштва, као и да она буде потписа-
на, печатирана и заведена у књизи одлука.

Овде је потребно упознати се са чланом 568. 
Закона (поготово став 2), који гласи:

Огранак се образује одлуком коју доноси Скуп-
штина, односно ортаци или комплементари, ако 
оснивачким актом, односно статутом није дру-
гачије одређено.

Одлука из става 1. овог члана садржи нарочи-
то:
1) пословно име и матични број друштва;
2) адресу огранка;
3) претежну делатност огранка, која се може ра-
зликовати од претежне делатности друштва;
4) лично име, односно пословно име заступника 
огранка и обим овлашћења заступника, ако је 
заступник огранка различит од заступника дру-
штва.

Веома је добро и то што се на сајту АПР-а на-
лазе модели за различите врсте одлука, између 
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осталих, и за образовање огранака, који могу да 
се искористе.

Поред одлуке, Агенцији за привредне реги-
стре подноси се и регистрациона пријава проме-
не података и регистрације/објаве докумената 
субјеката  уписаних  у  Регистар  привредних  су-
бјеката, заједно са додатком 17 – Упис/брисање 
огранака, као и са додатком 30 – Ограничења 
овлашћења за заступање уколико се врши огра-
ничење заступника супотписом. Уз све ово иде и 
такса за регистрацију огранка која се наплаћује 
у износу од 2.800,00 динара (износ таксе на дан 
6. 3. 2019) по огранку, тако да се овај износ мно-
жи са бројем огранака који се региструју и онда 
уплаћује АПР-у.

Битно је напоменути праксу Агенције за при-
вредне регистре и како она тумачи одредбе За-
кона.

Члан 570. каже:
Ако је заступник огранка регистрован у скла-

ду са законом о регистрацији, то лице сматра 
се заступником целог привредног друштва и на 
питања у вези са дејством ограничења овлашће-
ња за заступање према трећим лицима сходно се 
примењују одредбе члана 33. овог закона.

Члан 33. каже:
Заступник је дужан да поступа у складу са 

ограничењима својих овлашћења која су утврђена 
актима друштва или одлукама надлежних органа 
друштва.

Ограничења овлашћења заступника не могу се 
истицати према трећим лицима.

Изузетно од става 2. овог члана, ограничења 
овлашћења заступника у виду заједничког засту-
пања, односно обавезног супотписа могу се исти-
цати према трећим лицима, ако су регистрована 
у складу са законом о регистрацији.

Дакле, уколико се региструје одређено лице 
за заступника привредног друштва и не постави 
му се ограничење супотписом, оно може да за-
кључују све уговоре у име и за рачун целокупног 
привредног друштва, а не само огранка чији је за-
ступник. Потенцијално може да закључи и штетне 
уговоре по друштво, које иначе не би ни имало 
право да закључи.

Овакво решење Закона није баш најсрећније, 
али се правда заштитом права трећих лица.

Из тог разлога велики број привредних дру-
штава уноси ограничење супотписом како би се 
ограничили и контролисали заступници огранака. 
Ово углавном важи за случај када су заступник 

огранка и заступник привредног друштва две ра-
зличите особе.

Приликом постављања ограничења потребно 
је обратити пажњу на његову формулацију  јер, 
уколико није формулисано у облику заједничког 
заступања два или више лица, односно обавезног 
супотписа, може да се дође у ситуацију да АПР 
региструје огранке и њихове законске заступни-
ке без уписаног ограничења. Дакле, постојао би 
несклад између ситуације која је уписана у АПР-у 
(заступник без ограничења) и онога што је права 
воља и интенција привредног субјекта (заступник 
са ограничењем). 

Због тога би упутно било отићи до правне слу-
жбе АПР-а како би се у директном контакту са 
правницима разрешиле све дилеме. 

Ово је списак документације која се подноси 
АПР-у ради регистрације огранака. Након под-
ношења захтева АПР је у обавези да у року од 
5 радних дана одлучи о захтеву и изврши упис 
огранака, заједно са објављивањем на сајту и из-
давањем решења.

Било би пожељно да се преконтролишу сви 
подаци који су уписани јер увек постоји вероват-
ноћа да и АПР нешто прескочи приликом уписа. 
За разлику од ситуације када је у питању грешка 
на страни привредног субјекта и када се доноси 
решење о одбацивању, уз рок од 7 дана да се 
поднесе исправка са уплатом пола таксе која је 
првобитно уплаћена, када је у питању грешка у 
АПР-у, довољно је послати мејл и у јако кратком 
року службе АПР-а провериће наводе, исправити 
грешку (нпр. нису уписали ограничење супотпи-
сом) и издати решење о исправци грешке.

Једна од дилема која се јавља у овом тренутку 
јесте да ли постоји обавеза евидентирања закон-
ских заступника огранака и у Регистру понуђача 
за она привредна друштва која су се регистро-
вала у РП. Одговор је да не постоји обавеза еви-
дентирања законских  заступника у наведеном 
регистру.

Након регистровања огранака постоји још пар 
инстанци и радњи које је потребно урадити како 
би се промене испратиле свуда.

Поступак у ЦРОСО-а

Прво, сви запослени пријављени су преко једне 
пријаве и поседују М образац који је идентичан по 
питању послодавца. Када се региструју огранци, 
потребно  је  извршити промену  за  сваког  запо-



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 9

АКТУЕЛНА ТЕМА

сленог који ће радити у пословној  јединици,  тј. 
огранку. На самом обрасцу пријаве преко порта-
ла ЦРОСО-а постаје активно поље 26, са падајућим 
менијем из кога је потребно изабрати одговара-
јући огранак и на тај начин пријавити запосленог.

У  погледу  постојећих  запослених  најпре  је 
потребна одјава са осигурања под шифром 24 
(остали разлози престанка), па да се са следећим 
даном изврши пријава са одабиром огранка под 
тачком 26. пријаве.

Приликом израде пријаве потребно је да се у 
поље које се односи на пословну јединицу унесу 
адресни подаци нове пословне јединице. Сваки 
следећи пут када се израђује пријава на новодо-
дату пословну  јединицу, иста ће моћи да буде 
одабрана избором „лупе”. Занимљиво је да адре-
сни подаци старих огранака, који више не посто-
је, остају у систему, тј. није могуће избрисати их. 
Уколико постоји већи број огранака, то може да 
буде помало непрегледно приликом пријаве.

Препорука је да се ове промене обаве у року 
од пар дана након добијања решења од стране 
АПР-а. Не постоји нигде рок за пријаву када  је 
овако специфична ситуација у питању, али је по-
требно да се уради у најкраћем могуће року.

Овде је потребно обратити пажњу на то да се 
приликом одјаве са шифром 24 одјављују и сва 
осигурана лица (деца, супружници), као и да је 
потребно и њих пријавити након пријаве осигу-
раника. Проблем који овде може да се јави јесте 
да портал ЦРОСО-а неће дозволити да се у истом 
дану  пријаве  и  осигураници  и  осигурана  лица 
(нпр. уколико се изврши одјава са данашњим да-
ном са шифром 24, пријава осигураника врши се 
са сутрашњим даном и ту нема проблема). Ме-
ђутим, када постоји покушај да се на ову пријаву 
„прикаче” осигурана лица, то неће бити дозвоље-
но, већ ће бити потребно да се сачека сутрашњи 
дан како би се на активну пријаву, која важи од 
тог дана, регистровала и осигурана лица.

Ово је обавеза коју је потребно испунити како 
би се стање на порталу ЦРОСО-а ускладило са 
тренутном ситуацијом. 

Исто тако, осим за инспекцију рада, промена 
и упис огранка на М обрасцу битни су и уколико 
се учествује у неким програмима у вези са којима 
се аплицира као пословна јединица (нпр. програм 
стручне праксе НСЗ захтева да, уколико се апли-
цира  као  пословна  јединица,  приликом доста-
вљања креденцијала за ментора исти мора бити 
пријављен на пословну јединицу).

Уговор о раду

Са радноправне стране потребно је да се са 
заступницима огранка закључи анекс уговора о 
раду који ће да обухвати и све обавезе законског 
заступника. Дакле, треба да се формалноправно 
покрије и рад запосленог као законског заступ-
ника огранка.

Поступак у филијали Пореске управе

Постоји и одређена обавеза обавештавања 
надлежне филијале Пореске управе о образова-
њу огранака привредног друштва. Како је проце-
дура различита од филијале до филијале, није на 
одмет да се контактира надлежна филијала и за-
тражи списак документације коју јој је потребно 
доставити.

Углавном се документација своди на одлуку о 
образовању огранака, решење АПР-а и евентуал-
но нови извод из АПР-а. Све ово достављало би се 
надлежној филијали према седишту привредног 
друштва, праћено дописом на меморандуму.

Промене приликом учествовања у 
поступцима јавних набавки

Потребно је обратити пажњу и на члан 75. За-
кона о јавним набавкама, који каже:

Понуђач у поступку јавне набавке мора дока-
зати:
1) да је регистрован код надлежног органа, одно-
сно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;
3) (брисана)
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и дру-
ге јавне дажбине у складу са прописима Републи-
ке Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне на-
бавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом.

Наручилац  је дужан да од понуђача или кан-
дидата захтева да при састављању својих понуда 
изричито наведу да су поштовали обавезе које 
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произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делат-
ности која је на снази у време подношења понуде.

У  овој  ситуацији  наручилац  ће  тражити  по-
тврде о измиреним порезима, доприносима и 
другим  јавним дажбинама и од свих локалних 
филијала пореских управа где се налазе огранци 
привредног друштва. 

Ово  је  један  од  сегмената  који  веома  лако 
може да се превиди приликом регистрације огра-
нака и првог учествовања у поступцима јавних на-
бавки одмах након промене.

Као што се види из изложеног, потребно  је 
сагледати поступак са свих страна и извршити 
промене пред свим органима.

П С

организује        САВЕТОВАЊЕ        на тему: 

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
– практична примена поступака и алата за анализу –

БЕОГРАД, у сали 6 Београдске пословне школе, у Београду, Улица краљице Марије 73,  
16. април 2019. године

Без обзира на корисника информација које су исход анализе финансијских извештаја, њен највећи значај 
је тај што омогућава поређење финансијског положаја и рентабилности предузећа у времену (са самим 
собом), у простору (са другим предузећима, конкуренцијом и просеком гране делатности, што је можда 
и најбољи стандард за поређење) и са стандардима (првенствено са постављеним пословним планом). 
Наравно, са оперативног аспекта одмах се намеће питање ко је задужен да изради анализу финансијских 
извештаја и задовољи потребе корисника: власника, директора, банака, добављача и сл.

Теме:
● финансијски извештаји: информациона моћ, ризици и последице;
● корисници финансијских извештаја;
● анализа приносног, имовинског и финансијског положаја;
● рацио анализа финансијских извештаја;
● Алтманов модел предвиђања банкрота.

Агенда:
09.30–10.00:   Долазак и регистрација учесника
10.00–11.30:   Информациона моћ финансијских извештаја, анализа приносног, имовинског  
 и финансијског положаја
11.30–12.00:   Пауза 
12.00–14.00:   Рацио анализа финансијских извештаја, Алтманов модел предвиђања банкрота

Предавач:
др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Претплатници часописа „Пословни саветник” имају право да бесплатно присуствују семинару  
(1 учесник).

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822,  
путем факса: 011/2836-474 или нам пишите на мејл: savetovanje@ingpro.rs. 

На семинар можете да се пријавите преко формулара на www.propisi.net/savetovanje-analiza-finansijskih-
-izvestaja-prakticna-primena-postupaka-i-alata-za-analizu/
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Увод – вршење пекарске делатности

Уредбом  о  Класификацији  делатности  („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/2010) наведено ја да се поједи-
не делатности, у које спадају оне које се обављају у 
пекарама, посластичарницама или месарама које 
продају своје производе, сматрају прерађивачком 
делатношћу, иако је реч о трговини на мало прои-
зводима произвођача који поседују своје радње. 
Истом уредбом даље је прописано да пекарска де-
латност спада у сектор Ц, област 10 – Производња 
прехрамбених производа, грана 10. 7 – Производ-
ња пекарских производа и тестенине.

- Пекарска делатност може да се обавља на 
више начина као производња пекарских 

производа, продаја својих готових производа на 
велико и продаја на мало крајњим потрошачима 
(из продавнице, киоска или сличног објекта).

Што се тиче начина вођења пословних књига, 
од ове године предузетник нема право избора 
између простог и двојног књиговодства. Оно што 
остаје као опција у ређим случајевима јесте па-
ушално опорезивање и вођење само пословне 
књиге о оствареном промету. 

У складу са чланом 40. Закона о порезу на дохо-
дак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001…113/2017, 
у даљем тексту: ЗПДГ):

Обвезник пореза на приходе од самосталне 
делатности уписан у регистар код надлежног ор-
гана, односно организације, који с обзиром на окол-
ности није у стању да води пословне књиге, осим 
пословне књиге о оствареном промету, или коме 
њихово вођење отежава обављање делатности, 

има право да поднесе захтев да порез на приходе 
од самосталне делатности плаћа на паушално 
утврђен приход (у даљем тексту: паушално опо-
резивање). 

Право на паушално опорезивање не може се 
признати обвезнику из става 1. овог члана:
1) који обавља делатност из области: рачуновод-
ствених, књиговодствених и ревизорских посло-
ва, послова пореског саветовања, рекламирања и 
истраживања тржишта;
2) који обавља делатност из области: трговине 
на велико и трговине на мало, хотела и ресто-
рана, финансијског посредовања и активности у 
вези с некретнинама;
3) у чију делатност улажу и друга лица;
4) чији је укупан промет у години која претходи 
години за коју се утврђује порез, односно чији је 
планирани промет када почиње обављање делат-
ности – већи од 6.000.000 динара;
5) који је евидентиран као обвезник пореза на до-
дату вредност у складу са законом којим се уре-
ђује порез на додату вредност.

Изузетно од одредбе става 2. тачка 2) овог 
члана, обвезнику који трговинску или угоститељ-
ску делатност обавља у киоску, приколици или 
сличном монтажном или покретном објекту, 
може се, на његов захтев, одобрити да порез 
плаћа на паушално утврђен приход.

Право на паушално опорезивање сагласно ст. од 
1. до 3. овог члана може да оствари обвезник који 
врши производњу и продају искључиво сопстве-
них производа у оквиру обављања делатности.

Делатности из ст. 2. и 3. овог члана опредељу-
ју се у складу са прописима којима се уређује кла-
сификација делатности.

Др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Пословање предузетника пекара
Предузетници пекари могу да обављају своју делатност као пекари који се баве 
производњом пекарских производа и трговином на велико и мало пекарских 
производа. С обзиром на то да је од 1. јануара 2019. године укинута могућност 
предузетницима да пословне књиге воде по систему простог књиговодства, по-
сао књиговође знатно се повећава не само због повећаног броја књижења него 
и због формирања нових/другачијих аналитичких евиденција. У овом чланку 
приказано је евидентирање пословних промена, документација у производ-
ном току и продаји и порески третман појединих производа.



12 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

- Дакле, осим испуњавања услова прописа-
них чланом 40. ЗПДГ-а, пекар може бити 

паушално опорезиван (и у складу са тим води-
ти поједностављене евиденције) искључиво у 
случају да своју трговинску или угоститељску 
делатност обавља у киоску, приколици или 
сличном монтажном или покретном објекту, 
при чему врши производњу и продају искључи-
во сопствених производа у оквиру обављања 
делатности.

О томе је мишљење дало и Министарство фи-
нансија, а извод из Мишљења бр. 011-00-1162/2015-
04 од 20. 9. 2016. године, као одговор на питање 
да ли постоји могућност паушалног опорезива-
ња прихода по основу делатности која би, према 
класификацији  делатности,  била  разврстана  у 
оквиру групе 10.71 – Производња хлеба, свежег 
пецива и колача, наведен је у наставку:

Према Класификацији делатности у оквиру 
сектора Ц – Прерађивачка индустрија, област 
10 – Производња прехрамбених производа, грана 
10.7 – Производња пекарских производа и тесте-
нине, група 10.71 – Производња хлеба, свежег пе-
цива и колача, обухвата производњу пекарских 
производа: - хлеба и пецива, - слаткиша, колача, 
пита, палачинки, вафли, кифли итд. Не обухвата 
производњу: - свих дуготрајних пекарских прои-
звода, дел. 10.72 – Тестенине, дел. 10.73 – Пекар-
ских производа за тренутно конзумирање, дел. 
56. Дакле, предузетник који обавља делатност 
из групе 10.71 – Производња хлеба, свежег пецива 
и колача, која обухвата само производњу пекар-
ских производа, и то хлеба и пецива, слаткиша, 
колача, пита, палачинки, вафли, кифли итд., без 
обављања продаје истих, може бити паушално 
опорезован сагласно члану 40. Закона. Поред тога, 
уколико се предузетник бави само продајом на-
ведених производа (које иначе набавља од другог 
лица које се бави њиховом производњом) и то у 
киоску, приколици или сличном објекту, може 
бити паушално опорезован. Међутим, преду-
зетник који се бави производњом хлеба, свежег 
пецива и колача и уједно и њиховом продајом, не 
испуњава услове у складу са чланом 40. Закона за 
паушално опорезивање. У том случају предузет-
ник је дужан да води пословне књиге.

С обзиром на то да је мишљење дато пре из-
мена у члану 40. ЗПДГ-а из 2017. године, када је 
додат став 4: Право на паушално опорезивање, са-
гласно ст. од 1. до 3. овог члана, може да оствари 

обвезник који врши производњу и продају искљу-
чиво сопствених производа у оквиру обављања 
делатности, сматрамо да је услов испуњен када 
је у питању пекар који производи пекарске прои-
зводе и продаје их у киоску, приколици или сли-
чном објекту.

У наставку текста акценат је стављен на преду-
зетника пекара који пословне књиге води у скла-
ду са Законом о рачуноводству.

Пословне књиге и евиденције

Евиденције које води предузетник пекар су:
● Главна књига и Дневник финансијског књиго-
водства;
● аналитичка евиденција (по количини и вредно-
сти) за сваку врсту материјала, готовог производа, 
сопственог готовог производа у малопродајном 
објекту и робе, ако уз своје производе продаје и 
туђу робу – материјално, погонско и робно књи-
говодство;
● магацинска евиденција (по врсти и количини) за 
сваку врсту материјала, готовог производа и робе;
● КЕП књигу за своје производе  (и робу) које 
продаје у малопродајном објекту.

Погонско књиговодство = 
аналитичка евиденција производње

Правилником о Контном оквиру и садржини 
рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и  предузетнике  („Сл.  гласник РС”, бр. 
95/2014) – чланом 66. дефинисано је следеће: 

Правна лица и предузетници који обављају 
производну делатност у класи 9 обавезно воде 
основне рачуне 900, 902, групе рачуна 95 и 96 и ра-
чуне 980, 982 и 983.

Остале рачуне предвиђене у класи 9, лица из 
става 1. овог члана воде у складу са својим потре-
бама и начином обрачуна трошкова и учинака.

Правна лица и предузетници који не обавља-
ју производну делатност нису обавезни да воде 
евиденцију у оквиру рачуна класе 9.

- Изузетно,  правна  лица  и  предузетници 
који  немају залихе  недовршене  прои-

зводње и готових производа у току и на кра-
ју обрачунског периода,  када  се  комплетна 
производња прода наручиоцу, односно када је 
познат купац за ког се обавља производња го-
тових производа, нису обавезни да производ-
њу исказују на рачунима класе 9.
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У вези са тим у наставку следи Мишљење Ми-
нистарства финансија бр. 023-02-0223/2008-16 од 
15. 7. 2008. године:

Да ли су угоститељски објекти регистровани 
за припрему јела дужни да врше обрачун прои-
зводње (обрачун трошкова и учинака) на рачуни-
ма класе 9?

…Имајући у виду да код угоститељских обје-
ката регистрованих за припремање јела постоје 
одређене специфичности у односу на друге де-
латности тако што недовршена производња 
практично и не постоји јер се произведене коли-
чине продају у току дана, односно припремљена 
јела се не задржавају на залихама, према мишље-
њу Министарства финансија ови угоститељски 
објекти нису у обавези да воде обрачун трошко-
ва и учинака у класи 9 у смислу члана 65. наведе-
ног правилника. Такође, Министарство финансија 
указује на то да су ова предузећа обавезна да воде 
евиденцију на рачунима групе 10, Залихе материја-
ла, као и да рачуноводствено вредновање залиха 
материјала врше у складу са МРС 2 Залихе.

Робно књиговодство =
аналитичка евиденција готових производа

У складу са чланом 11. Закона о рачуноводству 
(„Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018), пословне 
књиге су Дневник, Главна књига и помоћне књиге. 

Помоћне књиге које се односе на имовину у 
материјалном облику исказују се у количинама и 
новчаним износима. 

Материјално књиговодство =
аналитичка евиденција сировине и материјала

Финансијско књиговодство подразумева да 
књиговођа бележи све вредносне промене на 
имовини,  обавезама,  капиталу,  приходима  и 
расходима  фирме  које  настану  у  оквиру  књи-
говодствених  конта  (рачуна).  У  финансијском 
књиговодству  бележе  се  промене  у  укупном 
износу и по групама имовине. Дакле, у њему се 
може наћи информација колико укупно вреди сва 
роба у продавници, а такође може да се сазна и 
вредност укупно набављене или продате робе у 
неком периоду.

Трговинска и производна предузећа, поред 
финансијског, воде и посебно робно књиговод-
ство. У њему се води аналитичка евиденција по 
вредности и количини за сваки артикал. Сваки 
артикал води се посебно, тако да у сваком тре-
нутку књиговођа може да из робног књиговод-

ства пружи информацију колико  је количински 
и вредносно неког артикла набављено, продато 
или колико га тренутно има на стању. 

Свака промена у количини и вредности робе 
евидентира се и у финансијском и у робном књи-
говодству  и  стање робе  у  ове  две  евиденције 
увек мора бити исто. Разлика је у томе што робно 
књиговодство пружа информацију о количинама 
и новчаним износима, а финансијско само о вред-
носним.

КЕП

У складу са чланом 2. став 3. Правилника о еви-
денцији промета („Сл. гласник РС”, бр. 99/2015 и 
44/2018 – други пропис), правна лица и предузет-
ници (трговци) који обављају трговину на мало 
дужни су да воде евиденцију промета. Књига еви-
денције промета води се на обрасцу КЕП. 

Образац КЕП води се за свако продајно место 
– објекат, а у њега се уносе све пословне промене 
у оквиру промета у малопродаји и то као задуже-
ња (колона 4) и раздужења (колона 5).

Разумевање целог тока документације – од 
набавке материјала  за  производњу  пекарских 
производа до издавања фискалног рачуна и про-
даје крајњем потрошачу – засновано је на струк-
тури пекарске делатности, коју приказује слика 1.

Слика 1: Структура пословног процеса код преду-
зетника пекара

 
 

ПРОИЗВОДЊА 

Добављачи 

складиште материјала 

складиште готових 
производа 

малопродаја  

КУПЦИ 

ИЛИ 

ИЛИ 

У табели 1 приказани су документи и евиден-
ције за сваку пословну промену у процесу прои-
зводње и продаје пекарских производа.
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Табела 1: Документи и евиденције

Фаза Место Пословна 
промена Опис промене Документ Веза Евиденција/

књижење

1)

Магацин 
материјала

Улаз 
материјала

Задужење 
магацина 
материјала

Обрачун набавке 

Пријемница 
материјала 
у магацин 
материјала

Отпремница 
и фактура 
добављача

Финансијско књигов.
Залихе материјала
Обавезе према 
добављачу
Материјално књигов.
Аналитичка картица 
материјала – улаз

Излаз 
материјала у 
производњу

Раздужење 
магацина 
материјала

Издатница 
материјала

Требовање 
производње
Радни налог – 
рецепти

Финансијско књигов.
Залихе материјала
Трошкови 
материјала 
Материјално књигов.
Аналитичка картица 
материјала – излаз 

2)

Магацин 
готових 
производа

Улаз готовог 
производа

Задужење 
магацина готових 

производа

Пријемница 
готовог 

производа у 
магацин ГП

Издатница из 
производње или 
предајница у 
магацин ГП

Робно књигов.
Картица производа 
– упис предајнице – 
улаз 

Излаз 
готовог 

производа

Раздужење 
магацина готових 
производа и 
продаја купцу 

Фактура купцу/
отпремница

Калкулација 
продајне цене

Наруџбеница Финансијско књигов.
Потраживања од 
купца
Приходи од продаје
Робно књигов.
Картица производа 
– упис отпремнице – 
излаз 

Раздужење 
магацина готових 
производа и 

пренос у сопствену 
продавницу

Интерни пренос Требовање 
продавнице

Робно књигов.
Картица производа 
– упис предајнице 
у сопствену 
продавницу – излаз 

3)

Сопствена 
малопродаја 
– продавница

Улаз робе 
(сопствених 
производа)

Пријем сопствених 
производ из 
магацина ГП

Интерни пренос 
производа

Калкулација 
продајне цене

Требовање 
продавнице

Финансијско књигов.
Роба у промету на 
мало
Приходи од 
активирања 
производа и услуга
КЕП
Робно књигов.
Картица производа 
– упис преноса у 
малопродају – улаз 

Излаз робе 
(сопствених 
производа) 

Продаја крајњим 
потрошачима

Фискални рачун Финансијско књигов.
Приходи од продаје
Благајна
КЕП
Робно књигов.
Картица производа 
– упис дневног 
извештаја фискалне 
касе – излаз 

Ако се готов производ предаје одмах у малопродају, након фазе 1 евиденције се воде одмах у 
фази 3.
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У наставку је приказано евидентирање у фи-
нансијском, материјалном и робном књиговод-
ству кроз поједине фазе пословања – од набавке 
материјала  до  продаје  сопствених  производа 
крајњим потрошачима. На крају текста дата  је 
напомена у вези са неким поједностављењима 
у погледу књижења у финансијском књиговод-
ству за мале пекаре код којих се производња и 
продаја налази у оквиру истог објекта, а немају 
магацин готових производа нити залихе готових 
производа на крају дана, док  је књиговодство 
поверено другом  привредном друштву,  одно-
сно предузетнику, у складу са чланом 14. Закона 
о рачуноводству.

Евидентирање материјала за 
производњу

Материјал  је обртно средство предузећа, а 
према сврси коју има у процесу пословања пре-
дузећа може да се подели у следеће групе:
● основни материјал – основна супстанца за про-
изводњу производа предузећа;

● помоћни  материјал  –  улази  у  састав  прои-
звода, али нема доминантно учешће у његовом 
саставу, при чему доприноси одређеним карак-
теристикама производа или чува одређена свој-
ства производа;
● остали материјал – улази посредно у процес 
производње и пословања предузећа (нпр. гори-
во, мазиво, резервни делови и сл.).

Кретање материјала у евиденцијама предузет-
ника приказује слика 1.

У документацију која се јавља у вези са пове-
ћањем (количинским и/или вредносним) зали-
ха материјала спадају: фактура и отпремница 
добављача, пријемница, повратница матери-
јала  из  производње,  комисијски  записник  са 
књижним задужењем итд. Документација која 
се јавља у вези са смањењем залиха материја-
ла јесте: требовање производње, записник са 
књижним одобрењем, записник о попису – кон-
статовање мањка итд.

Слика 1: Кретање материјала у евиденцијама

Обавља се 
вредносно и 
количински. 
 
Служи за праћење 
стања у магацину. 
 
Омогућава 
контролу 
рачунополагача. 
 

Аналитичка 
евиденција. 
 
Евиденција се 
води за сваку 
врсту материјала, 
вредносно и 
количински. 

 

Класа 1 
Синтетичка евиденција. 
Евиденција се води 
вредносно. 
Повећања: 
  - набавке, 
  - повраћај из производње, 
  - вишкови и сл. 
Смањења: 
  - издавања у производњу, 
  - продаја, 
  - отпис, мањкови. 
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Набавка материјала
Материјал се вреднује по набавној вредности 

или по трошковима израде (цене коштања). На-
бавну вредност чине:
● нето фактурна вредност која је назначена на 
фактури добављача по одбитку евентуалних по-
пуста, рабата и сличних ставки, при чему порез 
на додату вредност не улази у састав нето фак-
турне вредности, осим у случају када улазни ПДВ 
не може да се користи као одбитна ставка при 
обрачунавању обавеза за ПДВ, а у том случају 
ПДВ који предузеће плаћа приликом набавке ма-
теријала улази у састав нето фактурне вредности;

● зависни трошкови набавке – трошкови који на-
стају због довођења залиха на њихово садашње 
место и стање, а ту спадају: увозне дажбине и 
друге таксе које се плаћају приликом увоза робе, 
царине, затим трошкови утовара, истовара и дру-
ги манипулативни трошкови, као и посреднички 
трошкови,  шпедитерски  трошкови,  трошкови 
пратње  превоза  специјалних  роба,  трошкови 
кала, растура, лома у транспорту и сл.

Рачун 100 – Обрачун набавке залиха материја-
ла, резервних делова, алата и инвентара – служи 
за формирање набавне вредности купљеног ма-
теријала, резервних делова, алата и инвентара. 
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Употреба овог рачуна није обавезна. Књижење 
набавке материјала врши се задуживањем овог 
рачуна за нето фактурну вредност купљеног ма-
теријала без ПДВ-а, као и за зависне трошкове 
добављача без ПДВ-а. Такође, дугује рачун 270 – 
ПДВ у примљеним фактурама – за износ улазног 
ПДВ-а  који предузеће плаћа приликом набавке 
материјала (само када се за износ плаћеног ПДВ-а 
умањују обавезе за ПДВ које предузеће обрачуна-

ва), док потражују одговарајући рачуни 435 – До-
бављачи у земљи.

Пренос материјала на залихе врши се заду-
живањем рачуна 101 – Материјал, док потражује 
рачун 100 – Обрачун набавке залиха материјала.

Пример: Набавка материјала

Предузетник Кифлица набавио је материјал од 
добављача Брзи као што је приказано у табели 2.

Табела 2: Набавка материјала 

Назив Јед. 
мере Количина Цена  

(без ПДВ-а)
Вредност 

(без ПДВ-а)
Цена са 
ПДВ-ом

Вредност са 
ПДВ-ом

Брашно Т-400 кg 270 12,70 3.429,00 13,97 3.771,90
Шeћeр бeли кристал kg 150 32,00 4.800,00 35,20 5.280,00
Квасац kg 50 47,80 2.390,00 57,36 2.868,00
Укупно вредност    10.619,00  11.919,90

ПДВ по општој стопи  478,00
ПДВ по посебној стопи 822,90

Укупно ПДВ 1.300,90
УКУПНО ЗА УПЛАТУ 11.919,90

Фактура превозника износила је 2.400 динара 
(2.000 динара плус ПДВ).

Обрачун набавке и пренос на залихе матери-
јала књижен је у финансијском књиговодству на 
следећи начин:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

100 Обрачун набавне вред-
ности залиха материја-
ла, резервних делова, 
алата и инвентара 10.619,00

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по општој 
стопи 478,00

271 ПДВ у примљеним 
фактурама по посебној 
стопи 822,90

435 Добављачи у земљи 11.919,90
- за набавку материјала

2.

100 Обрачун набавне вред-
ности залиха материја-
ла, резервних делова, 
алата и инвентара 2.000,00

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по општој 
стопи 400,00

435 Добављачи у земљи 2.400
- за превозне трошкове

3.

101 Материјал 14.319,90
100 Обрачун набавне вред-

ности залиха материја-
ла, резервних делова, 
алата и инвентара 14.319,90

- за пренос на залихе материјала

Осим  књижења  у  финансијском  рачуно-
водству,  неопходно  је  да  се  у  материјалном 
књиговодству  евидентира  улаз  материјала  на 
материјалној картици, односно аналитичкој кар-
тици материјала, као у илустрацији 11, која је дата 
на крају чланка (ред. бр. 55).

Аналитичку евиденцију залиха материјала по-
требно је водити из више разлога:
● да може да се докаже утрошак залиха према 
нормативима утрошка материјала;
● да може да се упореди пописано – стварно ста-
ње залиха с књиговодственим стањем;
● да може да се утврди евентуална одговорност 
радника за мањак;
● да може да се докаже допуштени мањак, кало, 
квар, растур и лом, који није опорезив ПДВ-ом;
● да порески обвезник има правовремену ин-
формацију о евентуалној потреби набавке нових 
залиха;
● да би порески обвезник имао ажурну инфор-
мацију о  стању залиха које  се дуго не мењају, 
постале су некурантне или чак можда и неупо-
требљиве и др.

Издавање материјала у производњу

Издавање материјала  у  производњу  књиго-
водствено се евидентира задуживањем рачуна 
511 – Трошкови материјала, док потражује рачун 
101 – Материјал – за вредност издатог материјала 
у производњу. 
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- Евидентирање се врши на основу требо-
вања, чиме се иницира издавање матери-

јала из магацина у производњу. Документом 
под  називом  „Издатница”  доказује  се  да  је 
материјал  издат  из  магацина,  а  документом 
„Повратница” доказује се повраћај неискори-
шћеног материјала из производње у магацин.

Када се залихе материјала воде по набавној 
цени, поставља се питање избора цене материја-
ла за обрачун вредности издатог материјала из 
магацина у производњу. Овај проблем се јавља 
зато што се цене по којима се материјал набавља 
у току године мењају. Због тога се приликом об-
рачуна трошкова материјала најчешће користе 
ФИФО метода и метода просечне цене.

ФИФО – прва улазна цена једнака је првој из-
лазној цени. По овом методу, приликом обра-
чуна трошкова материјала најпре се узима прва 
набавна цена. Уколико утрошак материјала, тј. 

потребна количина материјала за производњу, 
наведена у требовању, премашује количину која 
је набављена у оквиру прве набавке, остатак се 
обрачунава по наредној набавној цени.

Методом просечне цене утврђује се просечна 
цена за јединицу утрошка материјала и то деље-
њем укупне вредности материјала на залихама и 
укупне количине материјала. Тако добијена цена 
множи се са утрошком материјала наведеним у 
требовању.

Пример: Издавање материјала у производњу 
– ФИФО метода

У магацин материјала је 5. 4. 2019. дато требо-
вање бр. 48 за издавање материјала за производ-
њу 200 векни хлеба – „Хлеб бели 0,600 kg”.

Према рецептури, требовање бр. 48 приказа-
но је у илустрацији 1, на основу чега су подаци уне-
сени и у аналитичку картицу сировина (пример 
приказује илустрација 2).

Укупна вредност  
1.391,74 динара.

Илустрација 1: Требовање бр. 48 – ФИФО метода

Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

Датум: 5. 4. 2019.

ТРЕБОВАЊЕ Бр. 48

Производ: хлеб бели 0,600 kg
Количина: 200

Назив 
репроматеријала

Јед. 
мере

Количина по:
Цена Вредност

рецептури требовању
Брашно Т-400 kg 0,44 88,00 12,79 1.125,10
Квасац kg 0,005 1,00 47,90 47,90
Со kg 0,001 0,20 8,29 1,66
Адитив kg 0,006 1,20 180,90 217,08

Илустрација 2: Аналитичка картица материјала брашно Т-400 (за унос требовања) – ФИФО метода
Самостални предузетник Кифлица

На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

Назив материјала: брашно Т-400

КОЛИЧИНА ВРЕДНОСТ
Ред. 
бр. Датум Опис Јед. мере Количина Цена Вредност употреба стање употреба стање

54.        50  642,50

55. 30. 3. 2019. набавка kg 270 12,70 3.429,00 0 320 0 4.071,50

56. 5. 4. 2019. требовање kg 88   88 232 1.125,10 2.946,40

           

50 × 12,85 = 642,50
38 × 12,70 = 482,60
УКУПНО = 1.125,10
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Књижење  у  финансијском  књиговодству  је 
следеће:

Конто Опис Дуг. Потр.

511 Трошкови материјала за 
израду 1.391,74

101 Материјал 1.391,74

- за књижење требовања бр. 48

Пример: Издавање материјала у производњу 
– просечна цена

Према требовању број 48, које је дато у прет-
ходном примеру, утрошак материјала Кифлица 
евидентира на начин приказан у илустрацији 3, 
ако користи методу просечне цене.

Илустрација 3: Аналитичка картица материјала брашно Т-400 (за унос требовања) – метода просечне 
цене
Самостални предузетник Кифлица

На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

Назив материјала: брашно Т-400

КОЛИЧИНА ВРЕДНОСТ

Ред. 
бр. Датум Опис Јед. 

мере Количина Цена Вредност употреба стање употреба стање

54.        50  642,50

55. 30. 3. 2019. набавка kg 270 12,7 3.429,00 0 320 0 4.071,50

56. 5. 4. 2019. требовање kg 88   88 232 1.119,66 2.951,84

           

Просечна цена 30. 3. 2019. износи 
12,723 динара за килограм брашна 

(4.071,50/320).
Књижење  у  финансијском  књиговодству  је 

следеће:
Конто Опис Дуг. Потр.

511 Трошкови материјала за 
израду 1.386,00

101 Материјал 1.386,00

- за књижење требовања бр. 48

Готови производи

Евиденција о почетном стању, повећању или 
смањењу вредности залиха недовршене прои-
зводње, полупроизвода и делова, као и недовр-
шених услуга, води се по цени коштања, односно 
нето продајној цени, ако је она нижа на крају об-
рачунског периода. Сам начин евиденције води 
се у зависности од примењеног контног оквира:
● код  контног  оквира  заснованог  на  функци-
оналном принципу евиденција ових  средстава 
води се у Главној књизи и Дневнику главне књиге 
финансијског књиговодства;
● код контног оквира заснованог на билансном 
принципу евиденција ових средстава води се у:
а) финансијском књиговодству: у Главној књизи 
и Дневнику главне књиге,
б)  погонском књиговодству  (на  класи 9)  – об-
рачун  трошкова  и  учинака:  у  Главној  књизи  и 

Дневнику главне књиге класе 9 и у аналитичким 
евиденцијама недовршене производње и гото-
вих производа.

У нашој земљи званични контни оквир засно-
ван је на билансном принципу, тако да се евиден-
ција залиха недовршене производње и готових 
производа води на два места: у финансијском и у 
погонском књиговодству – обрачун трошкова и 
учинка, рачуни класе 9.

У финансијском књиговодству евиденција о 
залихама недовршене производње,  полупрои-
звода, делова и недовршених услуга води се пре-
ко рачуна 110 – Недовршена производња, док се 
евиденција о залихама готових производа води 
преко рачуна 120 – Готови производи.

- Рачуни 110 и  120 су „мирујући”  јер се на 
њима у току године књижи почетно ста-

ње на почетку године, као и повећање или сма-
њење вредности залиха тих средстава на крају 
пословне године. На овим рачунима се у току 
обрачунског  периода  не  спроводе  никаква 
књижења. Књижења која се односе на почетак 
процеса производње, завршетак процеса  прои-
зводње, пријем готових производа у складиште,
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продају готових производа, мањкова, вишкова 
и сл., спроводе се у погонском књиговодству 
(обрачун трошкова и учинака – класа 9).

Рачун 110 – Недовршена производња – јесте 
рачун на коме се књижи стање залиха на почетку 
обрачунског периода, као и промене у вредности 
залиха недовршене производње на крају обра-
чунског  периода. Повећање  вредности  залиха 
недовршене производње књижи се задужењем 
овог рачуна, док потражује рачун 630 – Повећа-
ње вредности залиха недовршене производње, 
готових производа и недовршених услуга.

Смањење вредности залиха књижи се задуже-
њем рачуна 631 – Смањење вредности залиха не-
довршене производње, готових производа, док 
потражује рачун 110 – Недовршена производња.

На рачуну 120 – Готови производни – књижи 
се почетно стање на готовим производима, као 
и промене тог стања на крају пословне године. 
Повећање вредности стања готових производа 
књижи се задуживањем овог рачуна, док потра-
жује  рачун  630  –  Повећање  вредности  залиха 
недовршене производње, готових производа и 
недовршених услуга.

Смањење вредности залиха готових произво-
да књижи се задужењем рачуна 631 – Смањење 
вредности залиха недовршене производње, го-
тових производа, док потражује рачун 120 – Го-
тови производи.

С обзиром на то да је цео чланак заснован на 
претпоставци да предузетник пекар нема зали-
хе готових производа, на овом месту неће бити 
детаљнијег приказивања обрачуна у погонском 
књиговодству.

Калкулација цене коштања готовог 
производа – без „деветке”

Код предузетника пекара радни налог по пра-
вилу не садржи податке о општим трошковима 
израде и управе (нпр. амортизација опреме, тро-
шак електричне енергије, закуп пословног про-
стора, трошкови зарада и сл.). 

ëБез обзира на то, за пекара је важно да 
састави што тачнију калкулацију продај-

не  цене  произведеног  пекарског  производа, 
при чему треба свакако да узме у обзир и опште 
трошкове израде и управе како не би дошло до 
нетачног  утврђивања продајне цене  јер нису

узети у обзир сви  трошкови настали у прои-
зводњи поједине врсте пекарског производа, 
што може да изазове и губитке у пословању.

За обликовање продајне цене препоручљива 
је употреба методе преткалкулације. Претходна 
калкулација, тј. преткалкулација саставља се пре 
него што се приступи производњи. При утврђи-
вању цене коштања у преткалкулацији у обрачу-
нима се користе предвиђени трошкови, што овој 
калкулацији даје карактер приближног обрачуна. 

Осим тога преткалкулацијом се утврђује цена 
коштања тренутка, а не трајна цена коштања за 
одговарајући временски период, нпр. за годину 
дана, као што је случај код стандардних трошко-
ва,  односно  калкулације  по  стандардним  тро-
шковима. Иако се при изради преткалкулације 
директни трошкови материјала и рада утврђују 
на  основу  технички  прорачунатих  количина  – 
норматива материјала и рада на изради, ипак се 
припадајући општи трошкови утврђују предвиђа-
њем на основу просечне вредности из прошло-
сти, искуства и очекиваних промена.

Пример: Цена коштања Кифличиних 
производа

Кифлица израђује калкулацију цене коштања 
за своје производе на основу нормативног утро-
шка материјала и поделом припадајућих осталих 
трошкова израде и управе, како би проверила 
одрживост постављених продајних цена у рани-
јем периоду.

Према подацима из прошле године, уз претпо-
ставку да се и у наредној години задржава исти 
ниво продаје, Кифлица прво анализира трошко-
ве претходне године и на основу тога врши ра-
според на поједини производ, као што приказује 
табела 3.

Врста трошкова Укупно Трошкови 
израде Остали

Материјал за израду 48.261 48.261 0

Гориво и енергија 9.013 7.210 1.803

Зараде 25.849 18.094 7.755

Производне услуге 8.030 7.227 803

Амортизација 1.361 1.089 272

Нематеријални 
трошкови 17.321 6.928 10.393

УКУПНО 109.835 88.810 21.025
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Материјал за израду алоциран је на поједини 
производ у складу са стварним утрошком мате-
ријала, који је дефинисан нормативима. Остали 
директни трошкови израде и остали трошкови 
алоцирани су на производ по кључу – његовом 
учешћу у укупном планском капацитету.

Губици у производњи пекарских производа

Приликом  производње  пекарских  произво-
да уобичајено ја да настаје технолошки мањак 
сировина. Технолошки мањак настао у процесу 
производње пекарских производа сматра се по-
реско признатим мањком до висине  утврђене 
нормативима.

Нормативом из Уредбе о количини расхода 
(кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа по-
рез на додату вредност („Сл. гласник РС”, број 
124/2004 – у даљем тексту: Уредба) прописан је 
проценат  за  утврђивање  расхода  добара  који 
није предмет опорезивања ПДВ-ом. С обзиром 
на то да производња пекарских производа није 
обухваћена нормативом, количина дозвољеног 
расхода утврђује се нормативом обвезника ако 
надлежни порески орган не утврди другу коли-
чину (нпр. у поступку контроле). То значи да пре-
дузетник пекар мора да има акт о дозвољеном 
расходу.

ëПрема томе, за конкретан порески пе-
риод (месечни или тромесечни) дозво-

љени расход обвезника ПДВ-а (предузетника 
пекара) утврђује се применом процента пред-
виђеног нормативом обвезника на количину 
робе (добара) која је у том пореском перио-
ду произведена,  независно  од  тога  да  ли  је 
расход добара утврдио непосредно пошто је 
расход настао, односно редовним или ванред-
ним пописом робе у складишту, стоваришту, 
магацину,  продавници  или  другом  сличном

Табела 3: Распоред трошкова на производе
Производ Хлеб Кифла Земичка Паштета Укупно

Годишњи план продаје (комада) 1.000 5.000 2.550 2.000 10.550

Учешће у производном/планском капацитету 9,5% 47,4% 24,2% 19,0%  

у динарима

Материјал за израду (по нормативу) 10.900 19.000 9.945 8.400 48.245

Распоред осталих директних трошкова израде 3.843 19.217 9.801 7.687 40.549

Распоред осталих трошкова 1.993 9.965 5.082 3.986 21.025

УКУПНО трошкови 16.736 48.182 24.828 20.073 109.819

Цена коштања 16,7 9,6 9,7 10,0  

објекту, и без обзира на то да ли је вршио је-
дан или више пописа у току пореског периода. 

Обвезници ПДВ-а који током године у окви-
ру пореског периода НИСУ утврђивали расход 
на наведени начин, обавезни су да на укупан 
расход по годишњем попису обрачунају и 
плате ПДВ, осим за расход добара за послед-
њи порески период за који имају могућност да 
примене проценат из норматива обвезника на 
количину робе (добара) која је у том пореском 
периоду произведена.

За правилно утврђивање технолошког мањка 
потребно је располагати подацима из производ-
них спецификација, норматива и рецептура, које 
треба упоредити с подацима који су уписани у 
радне налоге за производњу пекарских произво-
да у обрачунском периоду.

Код  пекара  је  утврђивање  мањка  посебно 
сложен посао јер се мањак не односи само на го-
тове пекарске производе, већ и на сировине од 
тренутка истовара па до растура у процесу прои-
зводње, али и на амбалажу потребну за паковане 
пекарске производе.

- Из наведених разлога потребно је да се 
сировине,  материјал  и  амбалажа  еви-

дентирају  по  врсти,  количини  и  вредности  у 
аналитичким  евиденцијама  (нпр.  евиденци-
ја  о  набавци  и  употреби  репродукционог  и 
потрошног  материјала,  аналитичка  картица 
материјала)  како  би  што  једноставније  мо-
гла  да  се  утврди  допуштена  висина  мањка. 
Неопходно  је  одвојено  пратити  утрошак  си-
ровине,  материјала  и  амбалаже  у  процесу 
производње  пекарских  производа,  затим 
саму производњу пекарских производа (нпр. 
помоћу  радног  налога),  произведене  гото-
ве пекарске производе по врсти, количини и
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вредности у аналитичким евиденцијама (нпр. 
евиденција о производњи готових производа, 
аналитичка картица готовог производа), као и 
продају готових пекарских производа.

Продаја пекарских производа

Након завршетка производње пекарских про-
извода пекар своје готове производе продаје на 
велико другим правним или физичким особама 
(нпр. угоститељима, трговцима и др.), а притом 
их најчешће и доставља купцима. Ипак, највећи 
број малих пекара своје готове производе про-
даје директно на мало крајњим потрошачима – 
грађанима из својих продавница, киоска, преко 
покретних продаваца и сл.

Продаја пекарских производа на велико

Трговина на велико (велепродаја, велетргови-
на) представља скуп свих пословних активности у 
вези са продајом робе/услуга лицима која купују 
ради даље продаје или коришћења у пословне 
сврхе.

Пекар  који  продаје  пекарске  производе  на 
велико треба да води и аналитичку евиденцију 
о набавци и продаји робе – пекарског производа 
по врсти, количини и вредности, која се обично 
води по набавним ценама.

Евидентирање пословних промена мора да 
буде засновано на веродостојним документима 
који прате робу у појединим фазама, а односе се 
на улазне и излазне рачуне (нпр. пријемница, от-
премница, повратница, одобрење, записник о до-
звољеном калу, квару, растуру и лому, записник о 
промени цена, међускладишница и сл.).

За  произведене  пекарске  производе  пекар 
који продаје пекарске производе на велико из-
рађује калкулацију набаве цене произведеног пе-
карског производа. Калкулација трошка набавке 
робе обухвата све издатке у вези са набавком 
робе и набавну цену робе. Дакле,  у  трошкове 
набавке укључују се сви трошкови настали ради 
довођења робе у одговарајуће стање и у веле-
продајни магацин.

Обвезници ПДВ‑а у набавну вредност не укљу-
чују обрачунати ПДВ по улазним рачунима, већ 
остварују право на претпорез ако су задовоље-
ни услови прописани Законом о порезу на додату 
вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… 30/2018 
– у даљем тексту: Закон о ПДВ-у). Разлика између 

продајне и набавне цене робе јесте остварена ра-
злика у цени, тј. зарада. У табели 4 дат је могући 
изглед калкулације продајне цене робе у тргови-
ни на велико.
Табела 4: Калкулација продајне цене робе у трго-
вини на велико за пекарске производе

Ред. 
бр. Опис

1. Трошак производње или набавна цена

2. Зависни трошкови набавке (превоз, утовар, 
истовар, претовар, складиштење, паковање и сл.)

3. Цена произведеног пекарског производа (1 + 2)

4. Разлика у цени – маржа (зарада)

5. Продајна цена без ПДВ-а (3 + 4)

6. 10% или 20% ПДВ-а

7. Продајна цена са ПДВ-ом (5 + 6)

У аналитичкој евиденцији роба се евидентира 
на основу веродостојних докумената по коли-
чини и вредности за сваку врсту робе. Након ис-
поруке/продаје пекарских производа на велико 
пекар раздужује аналитичку евиденцију пекар-
ског производа по врсти, количини и вредности 
испорученог пекарског производа.

Приликом продаје пекарских производа у тр-
говини на велико пекар – обвезник ПДВ‑а мора 
да испостави рачун, уз који прилаже и примерак 
отпремнице, која служи за раздужење аналити-
чке евиденције за продате пекарске производе. 
Приликом  продаје  пекарских  производа  у  тр-
говини на велико пекар – обвезник ПДВ‑а, који 
током обрачунског периода континуирано испо-
ручује производе, може да их испоручи само уз 
отпремницу, а рачун испоставља крајем обрачун-
ског периода, у складу са чланом 12а. Правилника 
о одређивању случајева у којима нема обавезе 
издавања рачуна и о рачунима код којих се могу 
изоставити поједини подаци („Сл. гласник РС”, 
бр. 123/2012, 86/2015 и 52/2018).

У трговини на велико пекарским производи-
ма пекар може да одобрава и попусте, који могу 
бити редовни и накнадно одобрени попусти.

Редовни попусти одобравају се купцу у тре-
нутку испостављања рачуна, а  у пореску осно-
вицу не улазе снижења и попусти који се купцу 
одобре у моменту вршења промета добара (члан 
17. Закона о ПДВ‑у).

Накнадно одобрени попусти код обвезника 
ПДВ‑а умањују пореску обвезу само ако су дати 
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у директном међусобном односу између куп-
ца и добављача, уз услов да добављач сме да 
умањи обавезу за ПДВ тек након што га купац 
писмено обавести да  је исправио претпорез 
(члан 21. став 3. Закона о ПДВ‑у).

Пример: Продаја пекарских производа на 
велико уз накнадни попуст

Кифлица  је одобрила купцу Здрав живот д. 
о. о. каса-сконто од 5% због плаћања рачуна пре 
доспећа. Рачуни по којима Кифлица одобрава по-
пуст износе укупно 110.000 динара (100.000 прои-
зводи + 10.000 ПДВ).

Обрачун попуста = 110.000 × 5% = 5.500 динара, 
од чега је нето износ одобрења 10.000 динара, а 
износ ПДВ-а 500 динара.

За одобрени попуст Кифлица шаље књижно 
одобрење:
Самостални предузетник 
Кифлица

Здрав живот д. о. о.

На сунчаној страни бр. 7, 
Драгоград

У зеленом гају 25, 
Драгоград

ПИБ: 112548147825 ПИБ: 3528748153

Драгоград, 22. 4. 2019.

Књижно одобрење бр. 12/19
По рачунима бр. 100/2019 од 28. 2. 2019. и 105/2019 од 31. 
3. 2019. у укупном износу од 110.000 динара одобравамо 
вам 5% каса-сконта, што на укупну вредност наведених 
рачуна износи 5.500 динара.
Пореска 
основица:

5.000

ПДВ 10%: 500
Укупно: 5.500

Молимо вас да након пријема овог књижног одобрења 
исти проведете у својим књигама и оверите Изјаву купца 
коју шаљемо уз ово одобрење и један примерак Изјаве 
вратите на нашу адресу.

Шеф рачуноводства:

Изјава купца
Потврђујемо да смо на основу књижног одобрења број 
12/19 од 22. 4. 2019. године за примљени каса-сконто у 
износу од 5.500 динара у својој пореској евиденцији 
извршили исправак (умањење) претпореза за износ 500 
динара у периоду 1. 4 – 30. 4. 2019. године.

У Драгограду, 27. 4. 2019. 
године

Овлашћена особа:

Име и презиме

Исправак пореске основице мора да се извр-
ши у периоду опорезивања у коме је основица 
измењена, што је у датом примеру април 2019. 
године.

Продаја пекарских производа на мало

Трговина на мало (малопродаја) представља 
продају робе/услуга потрошачима ради задовоља-
вања личних потреба или потреба домаћинства.

Приликом продаје  пекарских  производа  на 
мало пекари своје производе најчешће продају 
крајњим потрошачима из сопствене продавнице, 
која је обично смештена непосредно уз сам про-
изводни погон. Пекари – произвођачи пекарских 
производа, који своје пекарске производе прода-
ју на тржишту изван свог седишта, нису обавезни 
да се региструју за трговину на мало јер не прода-
ју робу на трговачки начин (куповина ради даље 
продаје), већ сопствене пекарске производе. 

Пекар који своје сопствене пекарске произво-
де продаје на мало треба да води и Књигу еви-
денције промета на обрасцу КЕП и аналитичку 
евиденцију о набавци и продаји робе на мало – 
пекарског производа по врсти, количини и мало-
продајној вредности.

Евидентирање пословних промена мора да 
буде  засновано  на  веродостојним  исправама 
које прате робу у појединим фазама, а односе се 
на улазне и излазне рачуне (нпр. пријемница, от-
премница, повратница, пријемница–калкулација, 
малопродајна калкулација, одобрење, записник 
о дозвољеном калу, квару, растуру и лому, запи-
сник о промени цена, међускладишница и сл.).

- За сопствене произведене пекарске 
производе које продаје на мало пекар 

израђује калкулацију малопродајне цене пе-
карског производа. Исто важи и за набављену 
робу уколико, осим својих производа, продаје 
и другу робу.

Роба у малопродаји (у продавници) евиден-
тира  се  по малопродајној  цени  са  урачунатим 
ПДВ-ом. Евидентирање се врши на основу калку-
лације, а Правилником о евиденцији прописана је 
и обавеза вођења КЕП књиге. 

Роба се продаје за готов новац, за чекове, али 
и путем преноса новца, а свака продаја мора да 
буде регистрована путем фискалне касе. 

У  трговини  на  мало  исправа  о  задужењу 
робом (калкулација малопродајне цене и сл.) 
саставља се на основу веродостојног улазног 
документа и то обавезно пре него што роба 
почне да се продаје.
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Задужење за укупну малопродајну вредност 
са укљученим ПДВ‑ом уписује се у колону 4 об-
расца КЕП.

За сопствене произведене пекарске прои-
зводе које продаје на мало пекар спроводи и 
евидентирање по малопродајној цени и у ана-
литичкој евиденцији робе – произведени пе-
карски производи у трговини на мало.

У складу са чланом 13. Правилника о Контном 
оквиру  и  садржини  рачуна  у  Контном  оквиру 
за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(„Сл. гласник РС”, бр. 95/2014):

Правна лица и предузетници који обављају 
производну делатност која на рачуну 912 – Про-
изводи и роба у продавницама произвођача, воде 
евиденцију о стању, улазу, набавци и продаји 
залиха производа и робе, на рачунима групе 13 – 

Роба, воде евиденцију о почетном стању залиха 
робе и промене вредности на дан биланса.

Изузетно од става 19. овог члана, правна лица 
и предузетници који обављају производну де-
латност и који врше продају производа и робе у 
сопственим малопродајним објектима, могу вр-
шити пренос залиха сопствених производа на 
рачун 134 – Роба у промету на мало, задужењем 
тог рачуна у корист рачуна 621 – Приход од ак-
тивирања или потрошње производа и услуга за 
сопствене потребе. 

Пример: Калкулација или пријемница – 
задужење за сопствену робу

Након  завршеног  производног  процеса Ки-
флица прима произведене сопствене производе 
из магацина готових производа у малопродајни 
објекат и сачињава документ „Пријемница” као 
што је приказано у илустрацији 5.

Илустрација 4: Пријемница – задужење за сопствене производе
Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград
ПИБ: 112548147825

Пријемница за сопствене произведене пекарске производе бр. 89/2019 од 5. 4. 2019.

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере
Коли-
чина

Цена 
коштања

Укал. 
разлика у 

цени

Укал. 
ПДВ МПЦ МПВ

1. Хлеб црни ком. 100 27,00 13,00 4,00 44,00 4.400,00

2. Погачица са чварцима ком. 80 24,36 12,00 3,64 40,00 3.200,00

3. Бурек – месо kg 5 250,00 150,00 40,00 440,00 2.200,00

4. УКУПНО       9.800,00

Укалкулисана  разлика  у  цени  књижи  се  на  потражној 
страни рачуна 134 (нпр. 1349). Овај рачун припада групи 
корективних рачуна. Остварена разлика у цени књижи 
се на дуговној страни рачуна, а утврђује се приликом ре-
ализације.

Напомена: Ако се готов производ прима ди-
ректно из производње, што је веома чест случај, 
аналитичка евиденција произведених и испоруче-
них готових производа води се у производњи.

За сваки примљени сопствени производ на ње-
гову аналитичку картицу уноси се улаз производа 
у малопродајни објекат, као у илустрацији 13 која 
је дата на крају чланка (ред. бр. 24), а у аналити-
чку картицу готовог производа у магацину гото-
вих производа уноси се излаз, односно пренос у 
малопродајни објекат, као што је приказано у илу-
страцији 12 на крају чланка (унос на ред. бр. 25).

Осим тога, задужује се за примљене произво-
де и образац КЕП, као у илустрацији 14 која је дата 
на крају чланка (став 155).

Кифлица  књижи  у  финансијском  књиговод-
ству:

Конто Опис Дуг. Потр.

1340 Роба у промету на мало 9.800,00  

1344 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало  890,88

1349 Укалулисана разлика у 
цени у промету на мало  3.010,00

621 Приход од активирања 
или потрошње производа 
и услуга за сопствене 
потребе  5.899,12

- за пријем сопствених производа у малопродајни објекат
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Приликом продаје  пекарских  производа  на 
мало пекар на крају сваког радног дана укупан 
износ дневног промета на основу износа евиден-
тираног преко наплатних (фискалних) уређаја по 
готовинским рачунима евидентира у  колони 5 
(раздужење) обрасца КЕП. Порески обвезници 
који обављају промет добара на мало, односно 
пружају  услуге физичким лицима, дужни су да 
врше евидентирање сваког појединачно оства-
реног промета преко фискалне касе, у складу са 
одредбама Закона о фискалним касама („Сл. гла-
сник РС”, бр. 135/2004 и 93/2012).

Пример: Продаја пекарских производа  
и књижење пазара

Претпоставља се да је Кифлица продала све 
произведене производе по Пријемници за соп-
ствене  произведене  пекарске  произведе  бр. 
89/2019 од 5. 4. 2019. из претходног примера.

На основу Дневног извештаја фискалне касе 
уноси у књигу КЕП раздужење, у колону 5, у изно-
су од 9.800 динара.

Кифлица  књижи  у  финансијском  књиговод-
ству:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

243 Благајна 9.800,00  

614 Приходи од продаје произв. и усл. на 
дом. трж.  8.909,12

476 Обавезе за ПДВ по основу продаје за 
готовину  890,88

- за уплату пазара – књижење Дневног извештаја из фискалне касе

2.

621 Приход од актив. или потрошње 
произв. и услуга за сопствене потребе 5.899,12  

1340 Роба у промету на мало  9.800,00

1344 Укалкулисани ПДВ у промету на мало 890,88  

1349 Укалулисана разлика у цени у промету 
на малом 3.010,00  

- за корекцију преноса залиха сопствених производа за ПДВ и разлику у цени

Приликом реализаци-
је продаје укалкулиса-
на РУЦ се остварује, а 
приказана је у оквиру 
прихода од продаје.

У складу са чланом 3. Закона о обављању 
плаћања  правних  лица,  предузетника  и  фи-
зичких лица која не обављају делатност („Сл. 
гласник РС”, бр. 68/2015), правна лица и преду-
зетници дужни су да динаре примљене у гото-
вом по било ком основу уплате на свој текући 
рачун у року од седам радних дана.

У вези са тим неопходно  је да сваки преду-
зетник пекар поседује одлуку о висини депозита 
за сваки малопродајни објекат и сваку фискал-
ну касу (ако их у оквиру  једног малопродајног 
објекта има више). У наставку је дат и исечак из 
Мишљења Министарства финансија бр. 430-00-
00210/2017-04 од 30. 8. 2018. године:

Према томе, у вези са вашим питањем које се 
односи на депозит за потребе враћања кусура 
на почетку радног дана који би се обезбеђивао 
подизањем готовине код пословне банке на осно-
ву одлуке о висини депозита која би предвиђала 
укупан износ депозита за конкретну продавницу, 
мишљења смо да у циљу правилног поступања са 

готовим новцем ради обезбеђивања депозита за 
потребе враћања кусура обвезници могу доне-
ти одлуку о укупном износу депозита на нивоу 
конкретне продавнице којом би се прецизира-
ла висина депозита који би био у главној благај-
ни (трезору) и појединачни депозити по свакој 
фискалној каси (уколико их има више), при чему 
напомињемо да свако наплатно место, односно 
фискална каса у малопродајном објекту мора 
имати копију одлуке о депозиту којом је преци-
зиран и појединачни депозит по свакој фискалној 
каси (уколико их има више). Одлука о депозиту је 
акт привредног друштва, па, сходно томе, фор-
ма није прописана одредбама које регулишу еви-
дентирање промета преко фискалне касе.

Читајте најновија мишљења
 Министарства финансија на

propisi.net
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Пример: Одлука о износу депозита

Аналитичка евиденција о набавци и продаји 
робе – произведених пекарских производа – за 
продају на мало предузетнику пекару служи и за 
утврђивање  дозвољене висине кала,  растура, 
квара и лома према Уредби. У складу са Уредбом, 
у трговини на мало норматив губитака износи 
0,5% за пециво свих врста, производе од брашна 
(двопек, мрвице, кекс), од количине робе која је 
у одређеном пореском периоду набављена, пре-
рађена, произведена или продата.

У  члану  2. Правилника о  утврђивању  услуга 
предаје  јела и пића за конзумацију на лицу ме-
ста за сврху одређивања места промета услуга, 
у смислу Закона о ПДВ-у („Сл. гласник РС”, бр. 
21/17), којим је утврђено шта се сматра услугама 
предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, 
прописано је да се додатним услугама које омо-
гућавају тренутну потрошњу хране и пића не сма-
трају услуге сервирања и послуживања хране и 
пића у објекту пекаре. 

У складу с тим, услугом предаје  јела и пића 
за конзумацију на лицу места, у смислу Закона о 
ПДВ-у, не сматра се сервирање хране и пића за 
конзумацију у објектима пекаре, што значи да се 
продаја, као и сервирање и послуживање пецива 
и бурека у објектима пекаре, сматра прометом 
пецива и бурека који се опорезује посебном сто-
пом ПДВ-а од 10%.

Мишљење Министарства финансија бр. 413-01-
212/2017-04 од 20. 11. 2017. године:

Предаја, односно испорука пекарских прои-
звода опорезује се ПДВ-ом у складу са Законом о 
порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 
84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 

У складу са чланом 3. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не 
обављају делатност („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), Здравко Кифлица (ПИБ 112548147825), власник пекаре 
„Кифлица”, На сунчаној страни бр. 7, Драгоград, дана 30. 12. 2015. године доноси

Одлуку о износу депозита

Утврђује се висина депозита за пекару у целини у износу од 5.000 динара, односно 2.500 динара по поје-
диној фискалној каси у оквиру објекта.

Износ дневног пазара, који се утврђује на крају радног дана, одговорна особа полаже на жиро рачун 
пекаре најкасније следећег радног дана.

Одлука се примењује од 1. 1. 2016. године.
Власник пекаре:

Здравко Кифлица 

68/14 – др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16 – у даљем 
тексту: Закон). У зависности од тога да ли је реч 
о промету добара или о промету услуга примењу-
је се општа стопа ПДВ-а од 20% или посебна стопа 
ПДВ-а од 10%…

На промет и увоз пекарских производа ПДВ се 
обрачунава по посебној стопи од 10%. Правилни-
ком о утврђивању добара и услуга чији се промет 
опорезује по посебној стопи ПДВ-а („Сл. гласник 
РС”, бр. 108/04… 109/16) уређено је која се добра 
сматрају пекарским производима.

Сагласно наведеном, када обвезник ПДВ-а у 
објекту који се не сматра пекаром изврши пре-
дају пекарских производа уз додатне услуге које 
омогућавају њихову тренутну потрошњу (серви-
рање, послуживање и др.), реч је о промету услуга 
који се опорезује по општој стопи ПДВ-а од 20%. 
Међутим, ако се предаја тих пекарских произво-
да врши без додатних услуга које омогућавају њи-
хову тренутну потрошњу, у том случају реч је 
о промету добара који се опорезује по посебној 
стопи ПДВ-а од 10%.

Непродати пекарски производи

На крају дана хлеб, пециво и други пекарски 
производи који су у сопственој продавници оста-
ли непродати, а за исте рок трајања не допушта 
продају током наредног дана, веродостојним до-
кументом – повратницом враћају се у складиште 
готових производа и евидентирају у аналитичкој 
евиденцији  готових  производа као  улаз,  сада 
као непродати пекарски производи или отпад 
пекарских производа. Повратница као веродо-
стојан документ треба да садржи врсту враћених 
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пекарских производа, њихову количину и мало-
продајну цену.

На малопродајном месту потребно је да се, 
на основу записника о поврату пекарских прои-
звода или повратнице, за малопродајну вредност 
враћених пекарских производа смањи (сторни-
ра) задужење у колони 4. обрасца КЕП.

Како би пекари лакше пратили и контроли-
сали  враћене  количине  пекарских  производа, 
препоручује се да враћене количине пекарских 
производа евидентирају на аналитичким евиден-
цијама готових производа по врсти, количини и 
вредности.

Пример: Непродати пекарски производи – 
поврат у магацин готових производа

Следи  наставак  примера  предузетника Ки-
флице. Након преузимања сопствених произво-
да у малопродајни објекат, на крају дана остало 
је непродатих 20 комада црног хлеба, 14 комада 
погачица са чварцима и 1,5 kg бурека са месом. 
Ти производи не могу да се продају сутрадан. 
Продавац,  одговорно  лице  из малопродајног 
објекта, сачињава повратницу којом наведену 
количину непродатих производа враћа у мага-
цин готових производа, као што приказује илу-
страција 5.

Илустрација 5: Повратница из малопродајног објекта у складиште готових производа

Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград
ПИБ: 112548147825

Повратница за сопствене произведене пекарске производе бр. 89-П/2019 од 5. 4. 2019.

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Колич. Цена 
коштања

Укал. 
разлика у 

цени
Укал. ПДВ МПЦ МПВ

1. Хлеб црни ком. 20 27,00 13,00 4,00 44,00 880,00

2. Погачица – чварци ком. 14 24,36 12,00 3,64 40,00 560,00

3. Бурек – месо кг 1,5 250,00 150,00 40,00 440,00 660,00

4. УКУПНО       2.100,00

У складишту готових производа Повратница 
се уноси у аналитичку картицу готовог произво-
да – магацин, као на илустрацији 12, ред. бр. 26 на 
крају чланка.

С обзиром на то да је у финансијском књиго-
водству примљена роба по основу Пријемнице 
– задужења за сопствене производе укупне вред-
ности 9.800 динара, са укалкулисаном разликом 
у цени (3.010 динара) и укалкулисаним ПДВ-ом 
(890,88 динара), у корист рачуна 621 евиденти-
рано је 5.899,12 динара.

Пошто је Кифлица продала само део примље-
них сопствених производа, тај део књижи у фи-
нансијском књиговодству по Дневном извештају 
из фискалне касе, а остатак враћа у складиште 
готових производа.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

614 Приходи од продаје 
производа и услуга на 
домаћем тржишту  7.000,00

476 Обавезе за ПДВ по 
основу продаје за 
готовину  700,00

- за уплату пазара – књижење Дневног извештаја из 
фискалне касе

2.

621 Приход од активирања 
или потрошње 
производа и услуга за 
сопствене потребе 4.643,02  

1340 Роба у промету на 
мало  7.700,00

1344 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 699,98  

1349 Укалкулисана разлика у 
цени у промету на мало 2.357,00  

- за корекцију преноса залиха сопствених производа за 
ПДВ и разлику у цени – за продате производе

Одговарамо на питања  
претплатника!

Поставите нам питање  
путем обрасца на страници

poslovnisavetnik.net

????????

243 Благајна 7.700,00  
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

621 Приход од активирања 
или потрошње 
производа и услуга за 
сопствене потребе 1.256,10

1340 Роба у промету на 
мало  2.100,00

1344 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 190,90  

1349 Укалулисана разлика у 
цени у промету на мало 653,00  

- за пренос робе – сопствених производа у складиште 
готових производа

Поврат непродатих производа у магацин го-
тових производа Кифлица евидентира и у КЕП 
обрасцу као на илустрацији 6, ред. бр. 157.

Илустрација 6: Поврат непродатих производа – 
унос у КЕП образац

Самостални предузетник Кифлица Образац КЕП
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. 
бр.

Датум 
евиденције 

(дан и месец)

Опис евидентиране промене 
(назив, број и датум документа)

Износ динара

задужење раздужење

155. 5. април Пријемница за сопствене 
произведене пекарске произведе 
бр. 89/2019 од 5. 4. 2019. 9.800,00  

156. 5. април Дневни извештај из фискалне 
касе бр. 125418/19 од 5. 4. 2019.  7.700,00

157. 5. април Повратница за сопствене 
произведене пекарске произведе 
бр. 89-П/2019 од 5. 4. 2019. -2.100,00  

     

У  пракси  пекарске  делатности  често  се  по-
ставља  питање  како  поступити  са  непродатим 
производима (хлеб, пециво и остали пекарски 
производи).  Прихваћено  решење  у  пословној 
пракси јесте поврат пекарских производа из соп-
ствене продавнице и продаја као „старог хлеба” 
за прехрану животиња. Друга могућност је јед-
ноставно бацање, односно уништење непродате 
количине као отпада. 

Ако се враћени производи продају као „ста-
ри хлеб” за прехрану животиња, препоручљиво 
је да се воде као посебан артикал, уз обликова-
ње посебне цене за тај артикал. Уобичајено је 
обликовање цене по врећи или килограму ста-
рог хлеба. 

Гледајући праксу у окружењу примећује се 
да пекари често, како би успели да приходују 
макар одређени проценат, пред крај радног 
дана  објављују  акцијску  продају  производа 
за које процењују да ће до краја радног дана 
остати непродати.

Без обзира на то о ком продајном подстицају 
се ради, трговац мора да се придржава одређе-
них правила, односно да:
● уради попис робе која се тако нуди и излаже 
продаји;
● сачини одговарајуће калкулације (нивелације) 
цена те робе;
● калкулације (нивелације) цена евидентира у 
пословној документацији;
● снижене цене меморише у фискалној каси;
● робу нуди и продаје по цени која  је нижа од 
основне – претходно утврђене цене, као и да на 
недвосмислен, лако уочљив и читак начин истакне 

цену која  се примењивала пре 
умањења и умањену цену.

Препоручљиво је да се пе-
карски производи који ће се 
нудити  по  акцијским  услови-
ма воде по посебним шифра-
ма  артикала,  како  у  робном 
књиговодству (на картицама) 
тако и у фискалној каси.

Пример: Распродаја 
непродатих производа на 

крају дана

У наставку следи наставак примера предузет-
ника – пекара „Кифлица” – који пред крај радног 
дана констатује да има непродатих још 20 кома-
да црног хлеба, 14 комада погачица са чварцима 
и 1,5 kg бурека са месом. Кифлица сачињава по-
пис тих производа које ће да изложи продаји по 
акцијској цени.

Часопис
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

препоручите и другима!



28 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград
ПИБ: 112548147825

Попис сопствених производа који ће се изложити акцијској 
продаји бр. 89-АКЦИЈА/2019 од 5. 4. 2019.

Ред. 
бр.

Назив готовог 
производа

Јед. 
мере Кол. Цена 

коштања Вредност

1. Хлеб црни ком. 20 27,00 540,00
2. Погачица – чварци ком. 14 24,36 341,04
3. Бурек – месо kg 1,5 250,00 375,00
4. УКУПНО    1.256,04

Одговорно лице:
   

Еустахије Брзић

На основу пописа Кифлица израђује 
калкулацију за властите производе, као 
у илустрацији 7, а затим и записник о про-
мени цене  због  акцијске  продаје  (илу-
страција 8), на основу којег ће извршити 
и корекцију у КЕП обрасцу (илустрација 
14 на крају чланка).

Илустрација 7: Калкулација за властите 
произведене пекарске произведе за ак-
цијску продају

Самостални предузетник Кифлица

На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

ПИБ: 112548147825

Калкулација за властите произведене пекарске производе за АКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ бр. 89-АКЦИЈА/2019 од 5. 4. 2019.

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Колич. Цена 
коштања

Укал. 
разлика у 

цени

Укал. 
ПДВ МПЦ МПВ

1. Хлеб црни ком. 20 22,73 0,00 2,27 25,00 500,00

2. Погачица – чварци ком. 14 18,18 0,00 1,82 20,00 280,00

3. Бурек – месо kg 1,5 181,82 0,00 18,18 200,00 300,00

4. УКУПНО       1.080,00

Илустрација 8: Записник о промени цена због акцијске продаје
Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград
ПИБ: 112548147825

Записник о промени цена због АКЦИЈСКЕ продаје бр. 89-АКЦИЈА/2019 од 5. 4. 2019.

Малопродајна цена Малопродајна вредност
Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Колич. Стара Нова Стара Нова Разлика

1. Хлеб црни ком. 20 44,00 25,00 880,00 500,00 380,00
2. Погачица – чварци ком. 14 40,00 20,00 560,00 280,00 280,00
3. Бурек – месо kg 1,5 440,00 200,00 660,00 300,00 360,00
4. УКУПНО 2.100,00 1.080,00 1.020,00

5. ПДВ 92,72
Одговорно лице:

   
Еустахије Брзић

У  примеру  овог  записника  о  промени  цена 
због  снижења  малопродајних  цена  пекарских 
производа уочљиво је да је укупна нова малопро-
дајна цена мања за 1.020,00 динара, од чега ПДВ 
износи 92,72 динара.

У финансијском књиговодству евидентира се 
нивелација цена на основу обрачуна приказаног 
у табели:
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Табела 5: Обрачун нивелације цена за акцијске производе

Назив робе Јед. 
мере Кол.

Цена коштања Укалкулисани 
ПДВ

Укалкулисана 
РУЦ Разлика

стара нова стара нова стара нова цена 
коштања

укал. 
ПДВ укал. РУЦ

Хлеб црни ком. 20 540,00 454,54 80,00 45,46 260,00 0,00 -85,46 -34,54 -260,00
Погачица – 
чварци

ком. 14
341,04 254,49 50,90 25,45 168,00 0,00 -86,55 -25,45 -168,00

Бурек – месо kg 1,5 375,00 272,73 60,00 27,27 225,00 0,00 -102,27 -32,73 -225,00
УКУПНО 1.256,04 981,76 190,90 98,19 653,00 0,00 -274,28 -92,72 -653,00

Конто Опис Дуг. Потр.

1340 Роба у промету на мало –1.020,00
1344 Укалкулисани ПДВ у промету 

на мало –92,72
1349 Укалулисана разлика у цени у 

промету на мало –653,00
621 Приход од активирања или 

потрошње производа и 
услуга за сопствене потребе –274,28

- за корекцију цена за производе на акцији

На основу записника о промени цена прили-
ком снижења малопродајних цена за разлику се 
смањује (сторнира) задужење у колони 4 у об-
расцу КЕП, приказаном у илустрацији 14 на крају 
чланка, под редним бројем 156.

Дневни извештај се књижи целовито, а у на-
ставку је, због практичнијег приказа, дат одвоје-
но за редовне и акцијске вредности.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

614 Приходи од продаје 
производа и услуга на 
домаћем тржишту  7.000,00

476 Обавезе за ПДВ по 
основу продаје за 
готовину  700,00

- за уплату пазара – књижење Дневног извештаја из 
фискалне касе (део редовна продаја)

2.

234 Благајна 1.080,00  

614 Приходи од продаје 
производа и услуга на 
домаћем тржишту  981,76

476 Обавезе за ПДВ по 
основу продаје за 
готовину  98,19

- за уплату пазара – књижење Дневног извештаја из 
фискалне касе (део акцијска продаја)

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

621 Приход од активирања 
или потрошње 
производа и услуга за 
сопствене потребе  -5.624,84

1340 Роба у промету на 
мало  8.780,00

1344 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 798,16  

1349 Укалулисана разлика 
у цени у промету на 
мало 2.357,00  

- за корекцију преноса залиха сопствених производа за 
ПДВ и разлику у цени – за продате производе

У датом примеру може да се види да је почет-
ни пренос залиха сопствених производа на ана-
литичким контима у оквиру рачуна 134 на крају 
дана, односно након евидентирања продаје тих 
артикала „анулиран” контраставом.

На крају остаје још да се размотри случај када 
ни након акцијске продаје пекарских производа 
сви нису продати до краја радног дана, а прода-
ја наредног дана није могућа јер производ губи 
вредност и немогуће га је продати (бајатог). То 
значи да расходовани/бачени пекарски произво-
ди немају вредност. Ако расходована средства 
(или друга отписана добра) немају вредност, при-
ликом уништавања тих добара не постоји ни оба-
веза обрачунавања и плаћања ПДВ-а (зато што је 
основица за обрачунавање ПДВ-а у том случају 
једнака нули, а не због тога што се уништавање 
предметних добара не сматра предметом опо-
резивања).

Друго  је  питање  колико  често  се  у  пракси 
јавља случај да расходована  средства која  се 
уништавају имају неку вредност (може се прет-
поставити да немају  вредност иначе их обве-
зник не би  уништавао,  али обвезник мора да 

243 Благајна 7.700,00  
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обезбеди доказе да  предметна добра немају 
вредност – нпр. као секундарна сировина и сл.). 
У Правилнику о утврђивању секундарних сиро-
вина и услуга које су непосредно повезане са 
секундарним  сировинама  („Сл.  гласник  РС”, 
бр. 107/2012 и 74/2013) пекарски производи нису 
наведени на списку сировина које се сматрају 
секундарним сировинама.

Извод из Мишљења Министарства финансија 
број 413-00-03762/2010-04 од 11. 1. 2011. године:

На промет добара без накнаде (слање на 
уништавање), која је обавезник ПДВ-а заменио 
у гарантном, односно вангарантном року јер је 
утврђено да су неисправна, при чему је при на-
бавци предметних добара обвезник ПДВ-а могао 
да оствари право на одбитак претходног пореза, 
ПДВ се обрачунава по прописаној пореској стопи и 
плаћа у складу са Законом. У овом случају, основи-
цу за обрачунавање ПДВ-а чини набавна цена тих 
или сличних добара у моменту промета, у коју 
није урачунат ПДВ. Набавном ценом, као основи-
цом за обрачунавање ПДВ-а, сматра се цена по 
којој се таква или слична добра могу набавити у 

моменту слања на уништавање, а која не садржи 
ПДВ, при чему напомињемо да, ако је реч о добри-
ма која немају вредност, у том случају не постоји 
обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ-а.

Поред тога указујемо на то да, када обвезник 
ПДВ-а шаље на уништавање добра која су после 
употребе постала опасан отпад у складу са про-
писима којима се уређује управљање отпадом, 
ПДВ се не обрачунава и не плаћа, с обзиром да 
предметна добра, према нашем мишљењу, не-
мају вредност.

Пример: Непродати производи  
на крају дана – бацање

Претпоставља се да Кифлица ни након акциј-
ске понуде пред крај радног дана није успео да 
прода све производе и да је остало 10 векни цр-
ног хлеба. Непродати хлеб је бачен.

Кифлица саставља записник о расходовању 
непродатих сопствених производа као што при-
казује  илустрација  9. На основу  тог  записника 
сторнира се задужење у обрасцу КЕП, у колони 
4, као – 250,00 динара.

Илустрација 9: Записник о расходовању непродатих сопствених производа

Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград
ПИБ: 112548147825

Записник о расходовању непродатих сопствених производа бр. 89-З/2019 од 5. 4. 2019.

Ред. бр. Назив робе Јед. 
мере Колич. Цена 

коштања
Укал. разлика 

у цени Укал. ПДВ МП цена МП вредност

1. Хлеб црни ком 10 22,73 0,00 2,27 25,00 250,00
         
2. УКУПНО       250,00

Одговорно лице:
   

Еустахије Брзић

Записник  је основа за евидентирање излаза 
на аналитичкој картици производа „Хлеб црни” 
у малопродајном објекту, што је приказано у илу-
страцији 13 на крају чланка (унос на ред. бр. 28).

Расходовање  по  записнику  у  финансијском 
књиговодству евидентира се на следећи начин:

Конто Опис Дуг. Потр.

1344 Укалкулисани ПДВ у промету на 
мало

22,70

Конто Опис Дуг. Потр.

621 Приход од активирања или 
потрошње производа и услуга 
за сопствене потребе

-227,30

1340 Роба у промету на мало 250,00

На контима Главне књиге, након продаје по 
редовним  ценама,  затим  акцијске  продаје  на 
крају  радног  дана  и  расходовања  непродатих 
сопствених производа на крају дана, стање је као 
што приказује илустрација 10.
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Илустрација 10: Кифличина Главна књига на крају 5. априла 2019. године
1340 1344 1349

ПЗ 9.800,00  890,88 ПЗ  3.010,00 ПЗ
Н -1.020,00  -92,72 Н  -653,00 Н

 8.529,92 ПР ПР 775,43 ПР 2.357,00
  250,03 РАС РАС 22,73       

8.780,00 8.779,95 798,16 798,16 2.357,00 2.357,00

  -227,30 РАС            
0,00 0,00 0,00 7.754,48 0,00 775,43 8.529,92 0,00

Легенда: ПЗ – пренос залиха сопствених прои-
звода; Н – нивелација цена (акцијска продаја); ПР 
– продаја сопствених производа крајњим потро-
шачима; РАС – расходовање (бацање) непродатих 
пекарских производа на крају дана.

Након расходовања непродатих сопствених 
производа ефекат на биланс успеха је расход у 
висини обрачунатог ПДВ-а на бачене производе.

Шта од документације мора да се налази у 
продавници?

У продавници, уз образац КЕП, морају да се 
воде и чувају документа о улазу и излазу арти-
кала (робе и производа):
● Калкулација малопродајне цене – пријемни-
ца туђе трговачке робе набављене од добавља-
ча;
● пријемница сопствених производа – интерна 
калкулација малопродајне цене – добијених из 
магацина готових производа или директно из 
производње;
● Записник о нивелацији цена, Пописна листа, 
Записник о калу и отпису и други ако их има;
● Књига дневних извештаја фискалне касе и 
Дневни извештаји фискалне касе у њој;
● дупла трака фискалне касе за протекли пе-
риод;
● Одлука о износу депозита.

Какав је статус пекарских производа у 
систему ПДВ-а?

Пекари – обвезници ПДВ‑а на своје готове пе-
карске производе примењују две пореске стопе 
и то:
● 10% за хлеб и пекарске производе дефиниса-
не чланом 2. Правилника о утврђивању добара и 

услуга чији се промет опорезује по посебној сто-
пи ПДВ-а;
● 20% за све остале пекарске производе.

У складу са чланом 23. Закона о ПДВ-у:
Општа стопа ПДВ-а за опорезиви промет до-

бара и услуга или увоз добара износи 20%.
По посебној стопи ПДВ-а од 10% опорезује се 

промет добара и услуга или увоз добара, и то:
1) хлеба и других пекарских производа, млека и 
млечних производа, брашна, шећера, јестивог 
уља од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и 
маслине, јестиве масноће животињског и биљног 
порекла и меда…

Према члану 2. Правилника о утврђивању до-
бара и услуга чији се промет опорезује по посеб-
ној стопи ПДВ-а („Сл. гласник РС”, бр. 108/2004, 
130/2004,  140/2004,  65/2005,  63/2007,  29/2011, 
95/2012, 113/2013, 86/2015 и 109/2016 и 48/2018):

Хлебом, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) За-
кона, сматрају се све врсте хлеба, независно од 
назива, облика, тежине и паковања, укључујући 
и тост хлеб.

Пекарским производима, у смислу члана 23. 
став 2. тачка 1) Закона, сматрају се све врсте пе-
цива, укључујући и пуњена пецива, бурек – пита, 
симит, погачице, крофне и слични производи, ме-
кике и слични производи, переце и ђевреци, гри-
сини, пењерлије, коре за питу и коре за гибаницу.

Ако се производи из става 2. овог члана ста-
вљају у промет у оригиналном паковању, сма-
трају се пекарским производима ако им је рок 
трајања до седам дана.

Пекарским производима сматрају се и прои-
зводи из ст. 2. и 3. овог члана када се стављају у 
промет у смрзнутом стању, независно од рока 
трајања.

621 614 476 243
 5.899,12 ПЗ  7.754,48 ПР  775,43 ПР ПР 8.529,92
 -274,28 Н    
 -5.397,54 ПР    
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Илустрација 11: Аналитичка картица материјала брашно Т-400 
Самостални предузетник Кифлица Просечна цена
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

Аналитичка картица материјала

Назив материјала: брашно Т-400

КОЛИЧИНА ВРЕДНОСТ
Ред. 
бр. Датум Опис Јед. 

мере Количина Цена Вредност употреба стање употреба стање

54.        50  642,5
55. 30. 3. 2019. набавка kg 270 12,70 3.429,00 0 320 0 4.071,50
56. 5. 4. 2019. требовање kg 88  12,72  88 232 1.119,66 2.951,84
           

Илустрација 12: Аналитичка картица производа у магацину готових производа: хлеб црни
Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

Аналитичка картица готовог производа у магацину

Назив готовог производа: хлеб црни

КОЛИЧИНА ВРЕДНОСТ
Ред. 
бр. Датум Опис Јед. 

мере Количина Цена Вредност промена стање промена стање

23.        0  0
24. 5. 4. 2019. пријем из 

производње
ком. 100 27,00 2.700,00 100 100 0 2.700,00

25. 5. 4. 2019. издавање у 
малопродајни 
објекат

ком. 100 27,00 2.700,00 -100 0 -2.700,00 0,00

26. 5. 4. 2019. повратница из 
малопродаје

ком. 20 27,00 540,00 20 20 540,00 540,00

Илустрација 13: Аналитичка картица сопственог производа у малопродајном објекту: хлеб црни
Самостални предузетник Кифлица
На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

Аналитичка картица сопственог производа у малопродаји 

Назив готовог производа: хлеб црни

КОЛИЧИНА ВРЕДНОСТ
Ред. 
бр. Датум Опис Јед. 

мере Количина Цена Вредност промена стање промена стање

23.        0  0
24. 5. 4. 2019. пријем из 

магацина ГП
ком. 100 44,00 4.400,00 100 100 0,00 4.400,00

25. 5. 4. 2019. продаја ком. 80 44,00 3.520,00 -80 20 3.520,00 880,00
26. 5. 4. 2019. нивелација 

цене
ком. 20 25,00 500,00  20 -380,00 500,00

27. 5. 4. 2019. продаја ком. 10 25,00 250,00 -10 10 -250,00 250,00
28 5. 4. 2019. расходовање 

– бачено
ком. 10 25,00 250,00 -10 0 -250,00 0,00
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Илустрација 14: Образац КЕП

Самостални предузетник Кифлица Образац КЕП

На сунчаној страни бр. 7, Драгоград

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. 
бр.

Датум евиденције 
(дан и месец)

Опис евидентиране промене 
(назив, број и датум документа)

Износ динара

задужење раздужење

155. 5. април Пријемница за властите произведене пекарске производе  
бр. 89/2019 од 5. 4. 2019. 9.800,00  

156. 5. април Записник о промени цена због АКЦИЈСКЕ продаје  
бр. 89-АКЦИЈА/2019 од 5. 4. 2019. -1.020,00  

157. 5. април Дневни извештај из фискалне касе бр. 125418/19 од 5. 4. 2019.  8.530,00

158. 5. април Записник о расходовању непродатих сопствених производа 
бр. 89-З/2019 од 5. 4. 2019. -250,00  

Поједностављење уместо закључка

Најчешћа је пословна пракса да мали пекарски 
обрти поверавају вођење пословних књига дру-
гом привредном друштву (предузетнику) које има 
регистровану претежну делатност за пружање ра-
чуноводствених услуга. Када предузетник пекар 
достави свом књиговођи требовање материјала, 
радни налог за производњу пекарских произво-
да претходног дана (и пријемницу произведених 
сопствених производа у малопродајни објекат, на 
основу које је урађена калкулација малопродајне 
цене пре почетка продавања производа), дневни 
извештај фискалне касе, евентуалну нивелацију 

малопродајне цене због акцијске продаје на крају 
дана (и попис/записник пекарских производа који 
су изложени на акцији) и записник о расходова-
њу (бацању) непродатих производа на крају дана, 
најчешће се у финансијском књиговодству не еви-
дентира пренос залиха сопствених производа на 
рачуне 134/621 и касније раскњижавање на крају 
дана, када се фактички стање залиха сопствених 
производа своди на нулу. Уместо тога, по основу 
дневног извештаја фискалне касе евидентирају се 
приходи од продаје производа на домаћем тржи-
шту и настале обавезе за ПДВ. На основу рецепту-
ре књижи се утрошак материјала који је наведен 
и у требовању.  П С

Електронски часопис Пословни саветник налази се на интернет страници www.poslovnisavetnik.net и 
користи се путем корисничког имена и лозинке.

Сви чланци могу да се претражују на различите начине: по речима у називу или самом чланку, областима или 
ауторима, а дат је и преглед најчитанијих чланака у току месеца. Такође, на једном месту налази се и архива 
свих бројева од почетка објављивања. Чланци могу да се штампају и копирају.

Е л е к т р о н с к и   ч а с о п и с 

ПОСЛОВНИ  САВЕТНИК 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Мр Милица Бјелић, овлашћени интерни и екстерни ревизор

Обезвређење вредности имовине
Рачуноводствени прописи и сва три оквира финансијског извештавања имају 
за циљ да се вредност имовине у пословним књигама искаже реално, односно 
да вредност имовине не буде прецењена, што се постиже обезвређењем. Дру-
штва која примењују МСФИ за МСП и Правилник за микро и друга правна лица, 
користе исти поступак за умањење вредности имовине као и правна лица која 
примењују МРС/МСФИ.

Увод

Неколико МРС/МСФИ регулише питање ума-
њења вредности имовине, али због значаја коју 
има умањење вредности имовине донесен је по-
себан Међународни рачуноводствени стандард, 
МРС 36 – Умањење вредности имовине („Сл. гла-
сник РС”, бр. 35/2014 – у даљем тексту: МРС 36). 
Међународни стандард финансијског извештава-
ња за мала и средња правна лица („Сл. гласник 
РС”, бр. 83/2018 ), као и Правилник о начину при-
знавања, вредновања, презентације и обелода-
њивања позиција у појединачним финансијским 
извештајима микро и других правних лица („Сл. 
гласник  РС”,  бр.  118/2013  и  95/2014),  прописујe 
обавезу умањења вредности имовине ако се за 
то испуне одређени услови. Имајући у виду да се 
ти услови подударају са одредбама из МРС 36, 
значи да друштва која примењују МСФИ за МСП 
и Правилник за микро и друга правна лица, кори-
сте исти поступак за умањење вредности имови-
не као и правна лица која примењују МРС/МСФИ. 

Књижење обезвређења имовине прописано 
је Правилником о Контном оквиру и садржини 
рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и  предузетнике  („Сл.  гласник РС”, бр. 
95/2014 – у даљем тексту: Правилник), по коме се 
расходи по основу умањења вредности имови-
не исказују преко групе рачуна 58 – Расходи по 
основу обезвређења имовине које се вреднује 
по фер вредности кроз Биланс успеха, а укидање 
умањења вредности имовине исказује се преко 
групе рачуна 68 – Приходи од усклађивања вред-
ности имовине. 

Према члану 47. Правилника, на рачунима гру-
пе 58 – Расходи по основу обезвређења имовине 
које се вреднује по фер вредности кроз Биланс 
успеха  –  исказују  се  негативни  ефекти  вред-

носних  усклађивања  нематеријалних  улагања, 
некретнина,  постројења, опреме и биолошких 
средстава, дугорочних и краткорочних финан-
сијских пласмана, залиха, хартија од вредности 
и потраживања у складу са МРС 36 и другим ре-
левантним МРС и рачуноводственом политиком 
према називима рачуна ове групе.

Индикатори умањења вредности 
имовине

Када се процењује има ли било каквих назнака 
да је дошло до умањења вредности неког сред-
ства односно имовине, друштво треба да узме у 
обзир најмање следеће назнаке из екстерних и 
интерних извора информација.

Екстерни извори информација:
(а) уочљиве назнаке о значајном паду тржишне 
вредности средства у току периода, много веће 
него што би се то очекивало, као резултат прото-
ка времена или уобичајене употребе;
(б) значајне промене, са негативним дејством на 
друштво, настале у току периода или ће настати 
у блиској будућности у технолошком, тржишном, 
економском  или  законском  окружењу  у  коме 
друштво послује или на тржишту коме  је дато 
средство намењено.

Интерни извори информација:
(е) постојање расположивих доказа о застарело-
сти или физичком оштећењу средства;
(ф) настанак значајних промена са негативним деј-
ством на друштво у току периода или очекивање 
да ће такве промене настати у блиској будућности, 
при чему ове промене подразумевају престанак 
коришћења средства,  планове  за обустављање 
или реструктурирање пословања јединице којој 
дато средство припада или планове за отуђивање 
средства пре претходно очекиваног датума итд.; 
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(г) постојање расположивог доказа на основу ин-
терних извештаја који указује на то да је економ-
ски учинак средства лошији или ће бити лошији 
од очекиваног.

Поступак обезвређења у складу са 
МРС  36

МРС 36 примењује се на следећа средства: 
● нематеријалну имовину; 
● некретнине, постројења и опрему; 
● финансијска средства класификована као ула-
гања у зависна правна лица, улагања у придруже-
на правна лица и улагања у заједничке подухвате.

МРС 36 прописује поступак који друштво при-
мењује ради обезбеђења да се имовина не књи-
жи по вредности која је већа односно мања од 
надокнадивог износа. 

Губитак због умањења вредности  настаје 
када  књиговодствена  вредност  средства  пре-
вазилази надокнадиви износ. Ако и само ако је 
надокнадиви  износ  средства мањи  од његове 
књиговодствене вредности, друштво треба да 
смањи књиговодствену вредност на надокнади-
ви износ. 

Надокнадива вредност представља фер вред-
ност умањену за трошкове продаје или употреб-
ну вредност средства, у зависности од тога која 
је од ове две вредности већа. 

Фер вредност умањена за трошкове прода-
је јесте износ који може да се добије продајом 
неког средства или јединице која генерише гото-
вину у независној трансакцији између упознатих 
вољних страна, умањен за трошкове отуђења. 

Употребну вредност чини садашња вредност 
процењених будућих нето новчаних токова који 
се очекују од континуираног коришћења сред-
ства и од његове продаје на крају корисног века 
трајања. 

Није  увек  неопходно  да  се  утврђује  и  фер 
вредност умањена за трошкове отуђења сред-
ства, као и његова употребна вредност. Ако било 
који од ова два износа премашује књиговодстве-
ну вредност, вредност средства није умањена и 
није неопходно вршити процену другог износа.

Поступак умањења вредности некретнина, 
постројења и опреме

Приликом вредносног усклађивања некрет-
нина, постројења и опреме примењује се начело 
ниже вредности, што значи да се упоређује књи-

говодствена вредност, односно нето (садашња) 
књиговодствена вредност, са надокнадивим из-
носом тог средства. У поступку умањења вред-
ности некретнина, постројења и опреме прво се 
утврђује да ли постоји неко средство код којег 
има индиција да је обезвређено и ако се утврди 
да постоји, врши се процена вредности тог сред-
ства која може да се поврати. 

Процењени износ средства који може да се 
поврати упоређује се са садашњом вредности 
тог средства која се води у пословним књигама и 
ако је утврђена вредност средства која може да 
се поврати мања од садашње вредности, утврђу-
је се разлика између те две вредности, односно 
утврђује се износ који треба књижити као расход 
по основу обезвређивања некретнина построје-
ња и опреме. Пре евидентирања разлике између 
процењене вредности средства која може да се 
поврати и садашње вредности тог средства, утвр-
ђује се да ли се средство у пословним књигама 
води по ревалоризованој вредности. 

Ако се наведено средство не води по ревало-
ризованој вредности, цео износ утврђене разли-
ке књижи се на терет рачуна 582 – Обезвређење 
некретнина, постројења и опреме у корист одго-
варајућих аналитичких рачуна исправке вредно-
сти некретнина, постројења и опреме по основу 
обезвређења у групи рачуна 02. 

Пример: Обезвређење некретнине

Друштво поседује пословни простор чија  је 
набавна вредност била 5.000.000 динара. Након 
неколико година, због промене тржишних усло-
ва долази до пада цене грађевинских објеката у 
зони града у којој се налази пословни простор, 
тако да исти вреди 3.500.000 динара.

Конто Опис Дуг. Потр.

582 Обезвређење некретнина, 
постројења и опреме  1.500.000   

0292 Исправка вредности 
грађевинских објеката   1.500.000 

- за смањење вредности некретнина

У случају да се наведено средство води по ре-
валоризованој вредности, губитак по основу ума-
њења вредности грађевинског објекта упоређује 
се са износом ревалоризације тог средства који 
је евидентиран на аналитичком рачуну у оквиру 
рачуна 330 – Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине, некрет-
нина, постројења и опреме. 
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Ако  је  утврђени  износ  губитка  због  умање-
ња вредности средства мањи или једнак износу 
ревалоризоване  вредности  тог  средства,  цео 
износ се књижи на терет рачуна ревалоризаци-
оних резерви, у корист рачуна исправке вредно-
сти некретнина, постројења и опреме по основу 
умањења у групи рачуна 02. 

Ако је утврђени губитак због умањења вред-
ности основног средства већи од износа ревало-
ризационих резерви тог средства, износ изнад 
ревалоризационих резерви признаје се у Билансу 
успеха као расход и евидентира се преко рачуна 
582, а износ у висини ревалоризационих резер-
ви тог средства књижи се на терет аналитичког 
рачуна 330. 

Укупан  износ  губитка  због  умањења  вред-
ности средства књижи се у корист рачуна 029 – 
Исправка вредности некретнина, постројења и 
опреме. 

Пример: Обезвређење опреме

Правно лице је пре пет година набавило те-
ретни  камион  чија  набавна  вредност  износи 
4.000.000 динара. Вредност опреме се, у складу 
са актом о рачуноводственим политикама, мери 
по моделу  ревалоризације.  Припадајућа  рева-
лоризациона резерва на дан биланса је 200.000 
динара.

Стање у књигама на дан биланса је:

набавна вредност  4.400.000 

исправка вредности  2.200.000 

садашња вредност  2.200.000 

У марту 2019. године утврђено је да је вред-
ност  теретног  камиона  умањена  и  да  вреди 
2.000.000  динара.  Разлика  између  вредности 
која се води у пословним књигама и тржишне 
вредности износи 200.000 динара. Губитак по 
основу овог умањења једнак је 0 динара зато што 
ово средство има расположиве ревалоризацио-
не резерве у износу од 200.000 динара, које ће 
бити укинуте. 

Конто Опис Дуг. Потр.

3301 Ревалоризационе 
резерве опреме 

200.000   

0293 Исправка вредности 
опреме 

 200.000 

- за обезвређење

Поступак обезвређења нематеријалне 
имовине

Према одредбама МРС 36, на сваки датум би-
ланса друштво треба да процени да ли постоји 
неки показатељ да вредност одређеног средства 
може бити умањена (смањење тржишне вредно-
сти, технолошка застарелост или физичко оште-
ћење и сл.). 

Ако се утврди да је надокнадиви износ сред-
става  мањи  од  књиговодствене  вредности, 
књиговодствену  вредност  треба  умањити  до 
надокнадивог износа. То смањење представља 
губитак по основу умањења вредности. 

Поред захтева наведених у МРС 36, обезвре-
ђивање  нематеријалне  имовине  врши  се  и  на 
основу посебних захтева из МРС 38. 

Према  одредбама  МРС  38,  друштво  врши 
најмање  једном  годишње  обрачун  надокнади-
вог износа нематеријалне имовине ако је његов 
корисни век трајања дужи од двадесет година, 
рачунајући од дана када  је друштво ставило у 
употребу ту имовину. 

Књижење обезвређења нематеријалне имо-
вине врши се на терет рачуна 330 – Ревалоризаци-
оне резерве и 581 – Обезвређење нематеријалне 
имовине, у корист рачуна 019 – Исправка вред-
ности нематеријалне имовине. Укидање обезвре-
ђења књижи се на терет рачуна 019, а у корист 
рачуна 681 – Приходи од усклађивања вредности 
нематеријалне имовине и рачуна 330 – Ревалори-
зационе резерве. 

Пример: Обезвређење лиценце

Правно  лице  на  основу  уговора  о  лиценци 
користи  технолошки  поступак  за  производњу 
свог производа. Лиценца је плаћена за пет годи-
на у износу од 10.000.000 динара. Крајем треће 
године, због појаве новог технолошког процеса 
производње, правно лице напушта стари техно-
лошки процес и на основу одлуке о вредносном 
усклађивању нематеријалне имовине врши отпис 
неамортизоване вредности старе лиценце. 

Стање у књигама: 

1. Набавна вредност  10.000.000 

2. Амортизована вредност  6.000.000 

3. Садашња вредност (неотписана)  4.000.000 
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Књижење: 
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

581 Обезвређење 
нематеријалне 
имовине  4.000.000   

0191 Исправка вредности 
нематеријалне 
имовине – 
обезвређење 
лиценце   4.000.000 

- за вредносно усклађивање по одлуци органа

2.

0190  Исправка вредности 
нематеријалне 
имовине – лиценце  6.000.000   

0191  Исправка вредности 
нематеријалне 
имовине – 
обезвређење 
лиценце  4.000.000   

011 Концесије, патенти, 
лиценце, робне и 
услужне марке   10.000.000 

- за искњижавање лиценце из књиговодствене евиденције

Поступак обезвређења дугорочних 
финансијских пласмана и других хартија од 
вредности расположивих за продају

На рачуну 583 – Обезвређење дугорочних фи-
нансијских пласмана и других хартија од вред-
ности расположивих за продају – обухватају се 
износи  вредносних  усклађивања  дугорочних 
финансијских пласмана (дугорочне финансијске 
имовине – књижене на групи рачуна 04). За износ 
вредносних усклађивања не смањује се директ-
но вредност дугорочних финансијских пласмана, 
него се одобрава рачун 049 – Исправка вредно-
сти дугорочних финансијских пласмана. 

У финансијске инструменте расположиве за 
продају, у складу са МРС 39, спадају улози у за-
висна и придружена правна лица, остали улози 
и акције и дужнички инструменти (обвезнице и 
слично). 

Акције и улози у зависна правна лица исказу-
ју се у појединачним финансијским извештајима 
матичног правног лица по набавним ценама или 
у складу са МСФИ 9, односно МРС 39 (с обзиром 
на то да МСФИ 9 није преведен). 

Вредновање у складу са МРС 39 значи да на-
ведени улози који се котирају на берзи у поје-
диначним финансијским извештајима матичног 
правног лица могу да се вреднују по тржишној, 
односно фер вредности. Реч је о финансијским 

инструментима којима се тргује на организова-
ном финансијском тржишту  (берзе),  за  које  је 
позната тржишна вредност. Добици и губици по 
основу промене фер (тржишне) вредности фи-
нансијских средстава расположивих за продају 
исказују се у оквиру ревалоризационих резерви 
све до продаје или отуђења тих средстава, када 
се нето добитак или губитак исказан у оквиру ре-
валоризационих резерви преноси у приходе или 
расходе. 

Финансијски инструменти расположиви за 
продају, чију фер вредност није могуће поузда-
но утврдити јер се не котирају на тржишту, воде 
се по набавној вредности. На датум билансирања 
врши се процена да ли њихова вредност може 
да се надокнади у складу са МРС 36. Ако се том 
приликом утврди обезвређење, исто се евиден-
тира кроз биланс на  терет рачуна  583 – Обез-
вређење дугорочних финансијских пласмана и 
других хартија од вредности расположивих за 
продају, у корист рачуна 049 – Исправка вредно-
сти дугорочних финансијских пласмана. Када се 
установи да обезвређење више не постоји, врши 
се  укидање обезвређења  књижењем на  терет 
рачуна 049  – Исправка  вредности дугорочних 
финансијских пласмана, у корист рачуна 683 – 
Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају. Повећање надокнади-
ве вредности изнад набавне вредности не еви-
дентира се у пословним књигама све до отуђења 
или продаје финансијског средства. 

Пример: Обезвређење учешћа у капиталу 
зависног правног лица

Правно лице има учешће у капиталу код за-
висног правног лица у вредности од 2.000.000 
динара.  На  датум  састављања  кварталних фи-
нансијских извештаја, поређењем са тржишном 
вредношћу, утврђено је да пласмане треба ума-
њити  за  500.000  динара  јер  је  нова  вредност 
1.500.000 динара.

Конто Опис Дуг. Потр.

583 Обезвређење дугорочних 
финансијских пласмана и 
других хартија од вредности 
расположивих за продају  500.000   

049 Исправка вредности 
дугорочних финансијских 
пласмана   500.000 

- за обезвређење вредности учешћа у капиталу зависног 
правног лица
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Поступак обезвређења залиха
Залихе се мере по набавној вредности, одно-

сно по нето остваривој (продајној) цени, ако је 
она нижа. 

Нето остварива, односно продајна вредност 
јесте процењена цена продаје у оквиру редовног 
пословања, умањена за процењене трошкове до-
вршења и процењене трошкове неопходне за ре-
ализацију продаје. 

Набавна вредност, односно цена коштања за-
лиха можда неће моћи да се надокнади ако су:
● залихе оштећене, 
● ако су потпуно или делимично застареле, 
● ако је дошло до пада продајних цена, 
● ако  је дошло до повећања процењених тро-
шкова довршења или процењених трошкова који 
ће настати да би се обавила продаја. 

Пракса свођења залиха испод њихове набав-
не вредности/цене коштања до нето оствариве 
цене  у  складу  је  са  принципом да  имовина  не 
треба да се евидентира по износима вишим од 
износа чије се остварење очекује њеном прода-
јом или употребом. Из тог разлога на дан биланса 
упоређује се набавна, односно цена коштања за-
лиха са њиховим нето продајним ценама. Ако је 
нето продајна цена нижа, неопходно је спровести 
обезвређење залиха. 

Залихе  се  обично  своде  на  нето  оствариву 
вредност по принципу ставка по ставка. Међу-
тим, у неким околностима може да буде оправ-
дано груписање сличних или повезаних ставки. 
То може бити случај са залихама артикала исте 
производне линије, са сличном наменом или крај-
њом употребом, које се производе и продају на 
истом географском подручју и не могу да се про-
цењују одвојено од других ставки из те производ-
не линије. 

При процени нето оствариве вредности пола-
зи се од најпоузданијих доказа расположивих у 
време процене износа по којима залихе могу да 
се реализују. Ове процене узимају у обзир флук-
туације цена или трошкова директно повезаних 
са догађајима након завршетка периода у мери 
у којој такви догађаји потврђују околности које 
постоје на крају периода. 

У складу са МРС 2, основни и помоћни матери-
јал који се држи ради коришћења у производњи 
залиха не отписује се испод набавне вредности/
цене коштања ако се очекује да ће се готови про-
изводи у којима ће они бити садржани продавати 
по цени која је једнака цени коштања или виша 

од ње. Међутим, када пад цене материјала ука-
зује на то да ће цена коштања готовог производа 
бити већа од нето оствариве вредности, матери-
јал се отписује до нето оствариве вредности. У 
таквим околностима трошак замене материјала 
може бити најбоље расположиво мерило његове 
нето оствариве вредности. 

Кад више не постоје околности које су рани-
је условљавале свођење залиха испод набавне 
вредности/цене коштања или кад постоје јасни 
докази о повећању нето оствариве вредности 
услед промењених економских околности, от-
писани износ се враћа (овакво враћање ограни-
чено је на износ првобитног отписа), тако да је 
нова књиговодствена вредност једнака набав-
ној вредности/цени коштања или промењеној 
нето остваривој вредности, у зависности од тога 
која је нижа. Ово се дешава, на пример, када се 
ставка залиха која је исказана по нето оствари-
вој  вредности,  због  смањења  њене  продајне 
цене још увек налази у складишту у наредном 
периоду,  али  је дошло до повећања продајне 
цене. 

Свођење на нижу нето продајну вредност за-
лиха врши се на терет рачуна 584 – Обезвређење 
залиха материјала и робе, у корист одговарајућег 
рачуна исправке вредности залиха (109 и 139). 

Укидање  обезвређења  залиха  које  настаје 
због повећања нето продајне вредности књижи 
се на терет рачуна 109 и 139, а у корист рачуна 684 
– Приходи од усклађивања вредности залиха. 

Књижење обезвређења залиха недовршене 
производње и готових производа врши се на ра-
чунима тих залиха у групама 95 – Носиоци тро-
шкова и 96 – Готови производи, као и на рачуну 
983 – Отписи. 

Пример: Обезвређење залиха материјала – 1 

У поступку процене вредности залиха матери-
јала на дан биланса друштво је констатовало да 
треба извршити обезвређење одређених залиха 
материјала:

Мате-
ријал 

Процењена 
вредност

Књиговодствена 
вредност 

Износ исправке 
вредности

А  80.000 100.000 20.000

Б  100.000 140.000 40.000

Укупно: 60.000

Претходно стање рачуна 109 10.000

Износ додатног обезвређења 50.000
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Мр Милица Бјелић, овлашћени интерни и екстерни ревизор

Рачуноводствено евидентирање 
трансакција у 2019. години које 
се односе на промет роба и услуга 
2018. године
У пракси су честе ситуације да друштва добијају фактуре и другу документацију 
за књижење након истека пословне године, при чему се исте односе на промет 
роба и услуга из претходне године. Рачуноводствено евидентирање наведених 
трансакција зависи од тога да ли је друштво већ предало Агенцији за привредне 
регистре финансијске извештаје за јавно објављивање или није, с обзиром на то 
да је законски рок за њихову предају до краја јуна 2019. године.

Евидентирање рачуна након јавног 
објављивања финансијских извештаја 
за 2018. годину

Пример: Рачун добављача

Друштво  је до краја фебруара 2019.  године 
предало Агенцији за привредне регистре исто-
времено финансијске извештаје за статистичке 
потребе и јавно објављивање. Након предаје фи-
нансијских извештаја стигла  је фактура за одр-
жавање пословног простора, издата од стране 
предузетника који није у систему ПДВ-а, у износу 
од 40.000 динара.

Конто Опис Дуг. Потр.

584 Обезвређење залиха 
материјала и робе 50.000  

109 Исправка вредности 
материјала 50.000

- за обезвређење залиха материјала

Пример: Обезвређење залиха материјала – 2

Правно лице је у поступку процене вредности 
залиха готових производа и материјала на дан 
биланса  установило да  се  на  залихама налази 
производ чија цена коштања по комаду износи 
10.000 динара, као и да у цени коштања тог про-
извода учествује материјал у вредности од 5.000 
динара. 

Проценом је утврђено да нето продајна цена 
готовог производа износи 9.000 динара по кома-
ду, односно за 10% ниже (10.000 x 10% = 1.000), што 
значи да и цена материјала треба да се обезвре-
ди за 10%. Пописом је утврђено да се на залиха-
ма овог материјала налази 2.000.000 динара по 
набавној вредности, као и да та вредност залиха 
треба да се обезвреди за 10%, односно за 200.000 
динара.

Конто Опис Дуг. Потр.

584 Обезвређење залиха 
материјала и робе 200.000  

109 Исправка вредности 
материјала 200.000

- за обезвређење залиха материјала на дан биланса

П С

Конто  Опис Дуг. Потр.

592 Расходи по основу исправки 
грешака из ранијих година које 
нису материјално значајне  40.000   

435 Добављачи у земљи   40.000 

– исправка материјално безначајне грешке за фактуру из 
ранијег периода

Књижење ће се вршити на рачуну 592 јер се 
ради о нематеријалном износу и неће се књижи-
ти на рачуне групе 55 јер се ради о трошку који се 
односи на претходну годину.
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Пример: Фактура купцу

Након предаје финансијских извештаја за јав-
но објављивање за 2018. годину, које је друштво 
предало у марту, друштво  је утврдило да није 
прокњижена фактура за услуге пружене у децем-
бру 2018. године, у износу од 100.000 динара плус 
ПДВ у износу од 20.000 динара. С обзиром на то 
да грешка није материјално значајна, признат је 
приход из ранијих година.

Конто Опис Дуг. Потр.

204 Купци у земљи  120.000   

470  Обавезе за порез на додату 
вредност по издатим 
фактурама по општој стопи   20.000 

692  Приходи по основу исправки 
грешака из ранијих година 
које нису материјално значајне   100.000 

– за приходе из ранијих година који нису материјално 
значајни

Књижење ће се вршити на рачуну 692 јер се 
ради о нематеријалном износу и неће се књижи-
ти на рачуне групе 61 јер се ради о приходу који 
се односи на претходну годину.

Евидентирање грађевинских ситуација 
које се односе на 2018. годину, а 
обавеза за ПДВ настаје у 2019. години

Због временског трајања радова у грађеви-
нарству неопходно је да се на крају обрачунског 
периода, а и краће, испоставе привремене грађе-
винске ситуације. 

У погледу привремених грађевинских ситуа-
ција не долази до испоруке грађевинског објек-
та, већ до пресека изведених радова, који треба 
да се наплате до коначне ситуације оверене од 
стране надзорног органа. 

Привремена грађевинска ситуација може да 
се испостави инвеститору радова тек након ове-
ре од стране надзорног органа. 

Због такве процедуре, привремену ситуацију 
за грађевинске радове који су изведени у децем-
бру текуће године надзорни орган може да ове-
ри после истека те године, односно у наредној 
години. Без обзира на то, ова грађевинска ситуа-
ција мора да се прокњижи у пословним књигама 
за текућу годину ако друштво још увек није јавно 
објавило финансијске извештаје, јер се иста од-
носи на пресек радова у претходној години.

Одредбом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о 
ПДВ-у прописано  је да  се пореским дужником 
сматра  прималац  добара  и  услуга  из  области 
грађевинарства, обвезник ПДВ-а, односно лице 
из члана 9. став 1. овог закона, за промет извр-
шен од стране обвезника ПДВ-а, под следећим 
условима:
● ради се о промету добара и услуга који је ак-
том министра финансија (Правилник о утврђива-
њу добара и услуга из области грађевинарства за 
сврху одређивања пореског дужника за порез на 
додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015)) 
дефинисан као промет добара и услуга из обла-
сти грађевинарства у складу са Законом о ПДВ-у; 
● промет добара и услуга врши обвезник ПДВ-а 
и 
● прималац добара или услуга је обвезник ПДВ-а 
или лице из члана 9. став 1. Закона о ПДВ-у (Ре-
публика Србија и њени органи, органи терито-
ријалне аутономије и локалне самоуправе, као и 
правна лица основана Законом, односно актом 
органа Републике, територијалне аутономије или 
локалне самоуправе у циљу обављања послова 
државне управе или локалне самоуправе). 

Пример: Привремена грађевинска ситуација

Привредно друштво – извођач грађевинских 
радова – издало је инвеститору привремену си-
туацију за извршене грађевинске услуге која је 
оверена  од  стране  надзорног  органа  1.  марта 
2019. године, за радове који се односе на новем-
бар и децембар 2018. године. Вредност радова 
износи 5.000.000 динара. Привремена ситуација 
о изведеним грађевинским радовима у претход-
ној  2018.  години  испостављена  је  пре  одобре-
ња финансијских извештаја  за  ту  годину и код 
инвеститора и код извођача радова, па сходно 
томе треба извршити књижење код  грађевин-
ског друштва и код инвеститора у 2018. години. 
Инвеститор је, као порески дужник, обрачунао 
ПДВ у марту 2019. године на основу привремене 
ситуације. У овом примеру ради се о изведеним 
радовима у 2018. години по основу којих су код 
извођача радова настали трошкови у тој години, 
тако да по том основу треба да се утврди приход 
за 2018. годину, у складу са начелом настанка по-
словног догађаја и начелом узрочности прихода 
и расхода. 

Књижење у 2018. години 
а) код извођача радова 
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Конто Опис Дуг. Потр.

204 Купци у земљи  5.000.000   

614 Приходи од продаје 
производа и услуга на 
домаћем тржишту 

 5.000.000 

– за изведене радове у 2018. години по привременој 
грађевинској ситуацији која је оверена од стране 
надзорног органа у 2019. години

С обзиром на то да извођач радова нема оба-
везу да обрачуна ПДВ, већ обрачун врши инве-
ститор  као  порески  дужник,  извођач  у  својим 
књигама  на  дан  биланса  врши  само  књижење 
прихода и потраживања јер су радови извршени 
у новембру и децембру 2018. године. У 2019. годи-
ни извођач радова у конкретном случају не врши 
никаква додатна књижења.
б) код инвеститора 
Конто Опис Дуг. Потр.
026  Некретнине, постројења и 

опрема у припреми  5.000.000   
2709  Порез на додату вредност 

у примљеним фактурама 
по општој стопи (осим 
плаћених аванса) – 
разграничени ПДВ  1.000.000   

435 Добављачи у земљи   5.000.000 
4709  Обавезе за порез на до-

дату вредност по издатим 
фактурама по општој 
стопи (осим примљених 
аванса) – разграничене 
обавезе за ПДВ   1.000.000 

– за примљене радове из 2018. године по привременој 
грађевинској ситуацији која је оверена од стране 
надзорног органа у марту 2019. године

Књижење у 2019. години код инвеститора

Конто Опис Дуг. Потр.

2701 Порез на додату вредност 
у примљеним фактурама по 
општој стопи (осим плаћених 
аванса)  1.000.000   

2709 Порез на додату вредност 
у примљеним фактурама по 
општој стопи (осим плаћених 
аванса) – разграничени ПДВ   1.000.000 

4709 Обавезе за порез на додату 
вредност по издатим 
фактурама по општој стопи 
(осим примљених аванса) – 
разграничене обавезе за ПДВ  1.000.000   

4701 Обавезе за порез на додату 
вредност по издатим 
фактурама по општој стопи 
(осим примљених аванса)   1.000.000 

- за обрачун ПДВ-а као порески дужник по пореској пријави за 
март 2019. године 

ëСкрећемо пажњу на то да су укинути ра-
чуни 287 – Разграничени порез на дода-

ту вредност и 497 – Разграничене обавезе за 
порез на додату вредност. Уместо ових рачу-
на, препорука је да обвезници отворе аналити-
чке подрачуне у оквиру одговарајућег рачуна 
група 27 и 47, на којима ће исказивати ПДВ по 
основу пословних промена које се, према рачу-
новодственим правилима, евидентирају у теку-
ћем обрачунском периоду, док обавеза за ПДВ, 
односно право на одбитак претходног пореза, 
у  складу  са  Законом о ПДВ-у,  доспева одно-
сно настаје у наредном обрачунском периоду.

Евидентирање накнадно одобреног 
(супер)рабата купцима на промет 
извршен у 2018. години

Одобрење накнадно одобрених суперрабата 
и других попуста купцима за промет извршен у 
текућој години најчешће се врши по истеку ка-
лендарске  године,  односно  у  јануару  наредне 
године. 

Накнадно одобрени попусти (каса-сконто, су-
перрабат, бонификације и сл.) односе се на рани-
је обављани промет за који је издат рачун у којем 
је исказан ПДВ и који је плаћен и исказан у ПП ПДВ 
за одговарајући период. Издавањем рачуна извр-
шена су и књижења у пословним књигама како 
код продавца тако и код купца, где су исказани 
трошкови, приходи и одговарајуће обавезе и по-
траживања. Накнадно одобрени попусти мењају 
наведена књижења у пословним књигама, као 
и основицу за промет добара и услуга који је 
опорезив ПДВ-ом, јер су и подаци о ранијем 
промету измењени. 

Ти попусти се врше на основу раније угово-
рених критеријума продаје, али они истовре-
мено утичу на већ обрачунат ПДВ по издатим 
фактурама за извршен промет робе и услуга. 

Према члану 4. ст. 1. и 2. Правилника о начину 
измене пореске основице за обрачунавање по-
реза на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 
86/2015), ако се основица за опорезиви промет 
добара или услуга накнадно смањи, обвезник 
ПДВ-а који је извршио промет добара или услу-
га, а који је порески дужник за тај промет у скла-
ду са Законом о ПДВ-у, може да смањи износ 
обрачунатог ПДВ-а ако обвезник ПДВ-а коме 
је извршен промет добара или услуга исправи 
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одбитак претходног пореза и о томе писмено оба-
вести испоручиоца добара или услуга. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако је промет 
добара  или  услуга  извршен  обвезнику  ПДВ-а, 
односно другом лицу које нема право на одби-
так претходног пореза, обвезник ПДВ-а може да 
смањи основицу и износ обрачунатог ПДВ-а ако 
поседује документ о смањењу основице издат у 
складу са правилником којим се одређују случа-
јеви у којима нема обавезе издавања рачуна и о 
рачунима код којих могу да се изоставе поједини 
подаци, односно други документ којим се дока-
зује да је смањена накнада за промет добара или 
услуга, издат од стране обвезника ПДВ-а који је 
извршио промет добара или услуга, а потврђен 
од стране примаоца добара или услуга. 

Из  Мишљења  Министарства  финансија  бр. 
011–00–1190/2014–04 од 14. 4. 2015. године:

Ако се основица за опорезиви промет добара 
и услуга накнадно измени – смањи, обвезник ПДВ-а 
који је извршио промет добара и услуга може изме-
нити износ ПДВ-а само ако обвезник ПДВ-а коме је 
извршен промет добара и услуга исправи одбитак 
претходног ПДВ-а и ако о томе писмено обавести 
обвезника ПДВ-а – испоручиоца добара и услуга. 
Дакле, обвезник ПДВ-а који је извршио опорезиви 
промет добара и услуга може да, после извршеног 
промета, смањи основицу за обрачунавање ПДВ-а 
и износ обрачунатог ПДВ-а, под условом да је об-
везник ПДВ-а коме је извршен промет добара и 
услуга исправио одбитак претходног пореза и да 
је о томе писмено обавестио обвезника ПДВ-а – 
испоручиоца добара и услуга. У случају смањења 
основице за обрачунавање ПДВ-а, обвезник ПДВ-а 
који је извршио опорезиви промет добара и услуга 
издаје документ у складу са чланом 15. Правилни-
ка о одређивању случајева у којима нема обавезе 
издавања рачуна и о рачунима код којих се могу 
изоставити поједини подаци („Сл. гласник РС”, 
бр. 123/2012 – даље: Правилник), који треба да 
садржи следеће податке: назив, адресу и ПИБ об-
везника – издаваоца документа, место и датум 
издавања и редни број документа, назив, адресу 
и ПИБ обвезника – примаоца документа, износ за 
који је смањена основица за обрачунавање ПДВ-а, 
пореску стопу која се примењује, износ за који је 
смањен износ обрачунатог ПДВ-а и број и датум 
издавања рачуна за извршени промет добара и 
услуга.

Дакле, ако је промет извршен пореском об-
везнику који има право на одбитак ПДВ-а за из-

вршен промет, измена пореске основице зависи 
и условљена је поседовањем обавештења да је 
прималац добара или услуга извршио исправку 
одбитка претходног пореза (ово обавештење 
купац може да дâ на самом документу из члана 
15. Правилника о одређивању случајева у којима 
нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 
којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. 
гласник РС”, бр. 123/2012 и 86/2015, 52/2018), који 
му је достављен од стране продавца).

Пример: Одобрени суперрабат

Привредно  друштво  –  продавац,  обвезник 
ПДВ-а, одобрава привредном друштву – купцу, 
обвезнику ПДВ-а, суперрабат за испоручену робу 
у току 2018. године – износ од 2.400.000 динара 
са ПДВ-ом. О томе продавац доставља купцу књи-
жно одобрење 27. фебруара 2019. године, којим 
га обавештава да попуст износи 2.400.000 дина-
ра, а да се 400.000 динара односи на ПДВ по оп-
штој стопи од 20%. Продата је сва роба на коју се 
односи рабат. 

Уз књижно одобрење достављен је и обрачун 
утврђеног суперрабата. У вези са добијеним књи-
жним одобрењем купац доставља продавцу по-
тврду о умањењу пренетог ПДВ-а по том основу 
у износу од 400.000 динара. 

Књижење на дан 31. 12. 2018. године 
а) код продавца: 
Конто Опис Дуг. Потр.

204 Купци у земљи  – 2.400.000   

604 Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту   – 2.000.000 

2709 Порез на додату 
вредност у примљеним 
фактурама по општој 
стопи (осим плаћених 
аванса) – разграничени 
ПДВ  400.000   

– за накнадно одобрен суперрабат

б) код купца: 

Конто Опис Дуг. Потр.

4709 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу сопствене 
потрошње по општој 
стопи – разграничене 
обавезе за ПДВ 

 400.000 

435 Добављачи у земљи   –2.400.000
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Конто Опис Дуг. Потр.

501 Набавна вредност 
продате робе 

– 2.000.000   

– за добијено књижно одобрење

Књижење у 2019. години 
а) код продавца: 
Конто Опис Дуг. Потр.

279 Потраживања за више 
плаћени порез на додату 
вредност  400.000   

2709 Порез на додату вредност 
у примљеним фактурама по 
општој стопи (осим плаћених 
аванса) – разграничени ПДВ   400.000 

– за пренос разграниченог ПДВ-а за књижно одобрење 
издато у фебруару 2019. године, које се односи на промет 
из 2018. године

б) код купца: 
Конто Опис Дуг. Потр.

4709 Обавезе за порез на додату 
вредност по издатим 
фактурама по општој стопи 
(осим примљених аванса) 
– разграничене обавезе за 
ПДВ  400.000   

Конто Опис Дуг. Потр.

479 Обавезе за порез на 
додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза 
на додату вредност и 
претходног пореза   400.000 

– за пренос разграниченог ПДВ-а за књижно одобрење 
добијено у фебруару 2019. године, које се односи на 
промет из 2018. године

Уобичајено је да друштва, поготово она која 
се баве малопродајом, с добављачима угова-
рају годишње бонусе или рабате, тј. одобрења 
која зависе од оствареног годишњег промета. 
Иако се у пракси такве врсте одобрења већи-
ном у целости признају у приход, она имају 
обележје накнадно одобреног попуста за на-
бављену робу, па би у ствари требало да се за 
те износе коригује трошак набавне вредности 
продате робе. 

Притом треба водити рачуна о томе да део 
робе која је набављена од добављача још није 
продат, већ стоји на залихама. Мишљења смо 
да за ту робу износ наведеног одобрења не би 
требало признати у Билансу успеха, него би за 
износ остваренога бонуса требало смањити 
вредност залиха трговачке робе. Тиме би се 
остварило правилно повезивање прихода и рас-
хода, а и умањење основице пореза на добит.

Др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Састављање Годишњег извештаја 
о пословању за 2018. годину
Годишњи извештај о пословању саставља се у складу са чланом 29. Закона о 
рачуноводству, при чему је наведеним законом прописан и обавезан садржај 
поменутог извештаја, али не и његов облик. Годишњи извештај о пословању 
обавезно састављају велика правна, али и сва јавна друштва, без обзира на раз-
врставање према одредбама Закона о рачуноводству. Микро, мала и средња 
друштва не морају састављати овај извештај, али у Напоменама уз финансијске 
извештаје наводе информацију о откупу сопствених акција, односно удела.

Увод

Годишњи  извештај  о  пословању  и  обавеза 
његовог  састављања прописани  су одредбама 
члана 29. Закона о рачуноводству („Сл. гласник 
РС”,  број  62/2013  и  30/2018  –  у  даљем  тексту: 

ЗОР). Обавезу састављања Годишњег извештаја 
о пословању имају правна лица која су, у складу 
са чланом 6. ЗОР-а, разврстана у велика правна 
лица, односно лица која испуњавају најмање два 
критеријума од следећих:
● просечан број запослених 250,

П С
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● пословни приходи 35 милиона евра у динар-
ској противвредности,
● просечна вредност пословне имовине (изра-
чуната као аритметичка средина вредности на 
почетку и на крају пословне године) 17,5 милиона 
евра у динарској противвредности.

Великим правним лицима у смислу ЗОР-а сма-
трају се и Народна банка Србије, банке и друге 
финансијске институције над којима, сагласно За-
кону, надзор врши Народна банка Србије, затим 
друштва  за  осигурање,  даваоци  финансијског 
лизинга, добровољни пензијски фондови, дру-
штва  за  управљање  добровољним  пензијским 
фондовима, отворени и затворени инвестицио-
ни фондови, друштва за управљање инвестици-
оним фондовима, берзе и брокерско-дилерска 
друштва, као и факторинг друштва.

ЗОР  такође  оставља  матичним  друштвима 
могућност да одлуче да Годишњи извештај о по-
словању и Консолидовани годишњи извештај о 
пословању прикажу као један извештај који тре-
ба да садржи информације од значаја за економ-
ску целину.

Годишњи  извештај  о  пословању  доставља 
се Агенцији за привредне регистре у складу са 
одредбама члана 34. ЗОР-а.

Обавеза састављања Годишњег извештаја о 
пословању постоји и у Закону о привредним дру-
штвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011… 95/2018 
– у даљем тексту: ЗПД). У складу са чланом 441. 
ЗПД-а, Надзорни одбор акционарског друштва 
утврђује финансијске  извештаје  друштва  и  из-
вештаје  о  пословању  друштва  и  подноси  их 
Скупштини на усвајање. Када су у питању јавна 
друштва, члан 367. ЗПД-а упућује на потенцијал-
ну форму извештаја Одбора директора и то на 
Закон о тржишту капитала:

У случају јавног акционарског друштва, из-
вештај Одбора директора, односно Извршног 
одбора о стању и пословању друштва, сачињен 
у складу са законом којим се уређује тржиште 
капитала (Годишњи извештај о пословању), као 
и Консолидовани годишњи извештај о стању и 
пословању друштва, ако је друштво дужно да га 
састави у складу са законом којим се уређује тр-
жиште капитала (Консолидовани годишњи изве-
штај о пословању)…

Одредбе ЗПД-а које се односе на Годишњи 
извештај о пословању за акционарска друштва 
примењују се на друштва са ограниченом одго-
ворношћу сходно члану 233. ЗПД-а.

Садржај Годишњег извештаја о 
пословању

Према одредбама члана 29. ЗОР-а, Годишњи 
извештај о пословању садржи:
1) кратак опис пословних активности и организа-
ционе структуре правног лица;
2)  веродостојан  приказ  развоја,  финансијског 
положаја и резултата пословања правног лица, 
укључујући финансијске и нефинансијске коефи-
цијенте релевантне за одређену врсту пословне 
активности,  као  и  информације  о  кадровским 
питањима;
3) информације о улагањима у циљу заштите жи-
вотне средине;
4) све значајне догађаје по завршетку пословне 
године;
5) планирани будући развој;
6) активности истраживања и развоја;
7) информације о откупу сопствених акција, од-
носно удела;
8) постојање огранака;
9) које финансијске инструменте користи ако је 
то значајно за процену финансијског положаја и 
успешности пословања;
10)  циљеве  и  политике  везане  за  управљање 
финансијским ризицима, заједно са политиком 
заштите сваке значајније врсте планиране транс-
акције за коју се користи заштита;
11)  изложеност  ценовном  ризику,  кредитном 
ризику, ризику ликвидности и ризику новчаног 
тока, стратегију за управљање овим ризицима и 
оцену њихове ефективности.

Годишњи извештај о пословању јавних дру-
штава, односно друштава која се припремају да 
постану јавна у складу са законом којим се уре-
ђује тржиште капитала, садржи и преглед прави-
ла корпоративног управљања.

Према одредбама члана 50. Закона о тржишту 
капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015 и 
108/2016), Годишњи извештај о пословању дру-
штва обавезно садржи:
1) веродостојан приказ развоја и резултата по-
словања друштва, а нарочито финансијско ста-
ње у коме се оно налази, као и податке важне за 
процену стања имовине друштва;
2) опис очекиваног развоја друштва у наредном 
периоду, промена у пословним политикама дру-
штва, као и главних ризика и претњи којима је 
пословање друштва изложено;
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3) све важније пословне догађаје који су насту-
пили након протека пословне године за коју се 
извештај припрема;
4) све значајније послове са повезаним лицима;
5) активности друштва на пољу истраживања и 
развоја.

Ако је друштво у међувремену од сачињавања 
претходног годишњег извештаја стекло сопствене 
акције, у Годишњем извештају наводе се разлози 
стицања, број и номинална вредност сопствених 
акција, односно рачуноводствена вредност код 
акција без номиналне вредности, имена лица од 
којих су акције стечене, означење износа који је 
друштво исплатило по основу тог стицања, одно-
сно назнаку да су стечене без накнаде, као и уку-
пан број сопствених акција које друштво поседује.

На основу наведеног може да се закључи да су 
елементи Годишњег извештаја о пословању дру-
штва, прописани Законом о тржишту капитала, 
део Годишњег извештаја о пословању (у даљем 
тексту: ГИП) по садржини коју наводи ЗОР.

Опис пословних активности и организационе 
структуре правног лица

Уводни део ГИП-а треба да садржи најважније 
податке о друштву:
● претежна и друге важне делатности;
● број и структура запослених;
● структура власништва (број акционара и нази-
ви акционара са највећим учешћем);
● податке  о  основном  капиталу  (вредност, 
структура по класама акција и слично);
● податке о зависним друштвима у земљи и ино-
странству, њиховој делатности, учешћу у капита-
лу и контроли управљања у сваком од њих;
● податке о члановима управе друштва и члано-
вима Надзорног одбора ако постоји;
● податке о ревизору који је ангажован да врши 
ревизију финансијских извештаја.

У уводном делу могу да се прикажу неки ва-
жнији подаци о пословању, као што је приказано 
у табели 1.

Табела 1: Основни коефицијенти и подаци о пословању друштва
 2016. 2017. 2018. План 2018. Индекс 18/17

Приходи из пословања 376.338 387.288 328.157 358.527 85
Резултат из пословања (ЕБИТ) 25.461 25.977 23.254 21.685 90
Резултат из пословања пре амортизације (ЕБИТДА) 50.298 50.383 45.398 44.434 90
Нето добитак 14.110 6.207 76 4.839 1
Ток готовине из пословних активности 38.947 31.395 22.221 27.588 71
Нето пословна средства 385.830 409.925 373.589 372.798 91
Капитал 212.698 202.034 190.722 212.896 94
Број акција 17.638 14.779 7.600 14.664 51
Запослени на дан 31. 12. 3.274 2.953 2.598 2.687 88
Додата вредност по запосленом 30 30 28 33 93
Принос на капитал (у%) 6,6% 3,0% 0,0% 2,4% 0
Нето добитак по акцији 0,80 0,42 0,01 0,33 2

На овом месту корисно је да се прикаже орга-
низациона структура друштва кроз органиграм.

Подаци о власничкој структури могу да буду 
приказани табеларно или графички.

Пример: Представљање власничке структуре 
и опис акција

Власник акција Број акција Учешће

Алфа и Омега а. д. 10.520 73,21%
Бета бети а. д. 2.225 15,48%
Ета д. о. о. 735 5,11%
Мрки д. о. о. 551 3,83%
Остали 339 2,36%
УКУПНО 14.370  

Алфа и Омега а. д., 73,21%

Бета бети а. д., 
15,48%

Ета д. о. о., 5,11%

Мрки д. о. о., 3,83%
Остали, 2,36%

Власничка структура на дан 31. 12. 2018. године
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Основни капитал предузећа Кинг а. д. подељен 
је на 14.370 обичних преносивих акција. Свака ак-
ција има једнако учешће и припадајући износ у 
основном капиталу. Акције су једноставно пре-
носиве и носе једнака права, тако да чине један 
разред акција. Свака акција даје власнику један 
глас на скупштини акционара и право на сразмер-
ни део добити (дивиденда). Друштво није еми-
товало друге хартије од вредности. Ограничења 
преноса акција не постоје.

Акције друштва не котирају се на организова-
ном тржишту.

Значајни догађаји по завршетку пословне 
године

У том делу ГИП-а треба навести све догађаје 
који су се одиграли након краја пословне године, 
као и њихов утицај на резултат текућег и будућег 
периода. Такви догађаји могу бити:
● продаја залиха (робе, материјала, некретни-
на за продају и сл.) по ценама које одступају од 
очекиваних (нпр. испод набавних цена) и њихов 
утицај на резултат пословања друштва; 
● стечај битних дужника и/или пословних парт-
нера након датума биланса, који није могао да се 
предвиди, као и како се тај догађај одражава на 
резултат пословања;
● тешкоће у пословању главних купаца добара 
или услуга и који су ризици за садашње и будуће 
резултате пословања друштва;
● одлука о затварању појединих делова друштва 
(реструктурирање) и њен утицај на садашње и бу-
дуће резултате;
● одлуке о потенцијалном смањењу активности 
друштва или његовом ликвидирању и како се то 
одражава на вредност друштва исказану у билан-
су за текући пословни период;
● знатан пораст или пад вредности хартија од 
вредности (дужничких и власничких) на органи-
зованом тржишту и утицај тих догађаја на посло-
вање и вредност друштва; 
● негативан или позитиван исход судских спо-
рова који могу битно утицати на пословање дру-
штва и у којој мери;
● доношење одлуке о исплати  аванса добити 
остварене у текућој години (значи пре усвајања 
годишњих финансијских извештаја и донесене 
одлуке о расподели добити), као и аванса добити 
за следећу пословну годину;

● информације о могућим преузимањима дру-
штва, намераваним статусним променама (спа-
јањима, припајањима и поделама).

Треба имати у виду да се, у складу с МРС 10 – 
Догађаји након датума биланса, неки до тих до-
гађаја морају одразити на финансијски положај 
(биланс) друштва за текућу пословну годину, док 
се неки проводе само у билансу новог пословног 
периода. Догађаји настали после датума билан-
са, који су повезани с вредностима исказаним у 
билансу текућег периода, а претпостављају мо-
гуће  трошкове  у  будућем  периоду,  обично  се 
проводе као резервисања трошкова како би се 
имовина и пословни резултат приказали према 
фер вредностима. То могу бити продаја залиха 
испод набавних цена или губитак спора, за које 
није  спроведено  резервисање  у  претходним 
периодима. Исто тако, догађаји настали након 
датума биланса могу значајно да утичу на финан-
сијски положај и резултат текућег периода ако су 
трошкови резервисани (нпр. вредносно усклађе-
ње залиха, трошкови судских спорова), а залихе 
продате по вишим ценама, док је спор одлучен у 
корист друштва, па резервисања треба да се пре-
испитају, односно у потпуности укину.

Постоје и догађаји који не могу да се пове-
жу с билансом текућег периода, као што је нпр. 
пораст вредности акција из портфеља друштва, 
али материјално могу да утичу на пословање дру-
штва у следећим периодима.

Планирани будући развој

У овом делу ГИП-а управа друштва треба да 
представи своја запажања у вези са перспектива-
ма друштва за развој у оквиру садашње техноло-
гије рада, могућности развоја технологије, како 
се друштво уклапа у локалне и шире тржишне 
околности и конкуренцију, постоји ли могућност 
ширења тржишних капацитета, производње до-
бара и услуга и сл.

Треба показати и податке о плановима за ра-
звој у будућим периодима – у ком смеру, којом 
технологијом и  у  којим околностима друштво 
прати тржишне трендове, који су његови развој-
ни потенцијали и сл. При таквим објавама не оче-
кује се одавање пословних тајни.

Активности истраживања и развоја

У наведеном делу ГИП-а управа даје податке о 
томе да ли друштво има истраживачке пројекте 
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у току, завршене истраживачке пројекте или тек 
намерава да их активира, односно нема било ка-
квих активности истраживања и развоја.

Истраживање и развој за друштва која спрово-
де такве активности могу бити најснажнија конку-
рентска предност помоћу које се осваја тржиште 
или се унапређује тржишна позиција. Друштво 
наводи опште и посебне информације о истражи-
вачко-развојним центрима, броју и квалификаци-
јама истраживачког особља и друге информације 
које могу бити корисне садашњим и будућим ин-
веститорима, запосленима и широј јавности. Ако 
постоје, важно је дати информације и о сарадњи 
са сличним друштвима која се баве одређеном 
делатношћу истраживања и развоја, чиме се ску-
пи пројекти лакше финансирају и брже реализују 
заједнички развојни циљеви. Пословни партнери 
у развојно–истраживачким делатностима могу 
бити повезани и хоризонтално и вертикално.

Наравно,  допуштена  је  и  изјава  другачијег 
садржаја  која  приказује  истинит  однос  према 
истраживању и развоју, а то је да друштво нема 
таквих активности.

Информације о откупу сопствених акција, 
односно удела

Акционарско друштво може да откупи соп-
ствене акција, у складу са чланом 282. ЗПД-а, на 
основу одлуке скупштине којом даје одобрење 
за стицање сопствених акција, уз услов:
● да  као  резултат  стицања  сопствених  акција 
нето имовина друштва неће бити мања од упла-
ћеног  основног  капитала  увећаног  за  резерве 
које је друштво у обавези да одржава у складу 
са законом или статутом, ако такве резерве по-
стоје, осим резерви које су статутом предвиђене 
за стицање сопствених акција;
● да су акције које друштво стиче у целости упла-
ћене;
● у  случају  јавног  акционарског друштва  – да 
укупна  номинална  вредност,  односно  рачуно-
водствена вредност код акција без номиналне 
вредности  тако  стечених  акција,  укључујући  и 
раније стечене сопствене акције, не прелази 10% 
основног капитала друштва.

Одлуком скупштине прописани су максималан 
број сопствених акција које се стичу, рок у коме 
друштво може да стекне сопствене акције, који 
не може бити дужи од две године, минимална и 
максимална цена за стицање сопствених акци-
ја, ако се сопствене акције стичу уз накнаду, као 

и начин располагања и цена по којој се стечене 
сопствене акције отуђују, односно метод утврђи-
вања те цене ако се сопствене акције отуђују уз 
накнаду.

Изузетно,  друштво може да  стиче  сопстве-
не  акције  и  без  одлуке  Скупштине  друштва,  а 
на основу одлуке Одбора директора, односно 
Надзорног одбора ако је управљање друштвом 
дводомно:
● у случају јавног акционарског друштва, ако је 
то неопходно да би се спречила већа и непосред-
на штета по друштво, при чему је Одбор дирек-
тора, односно Надзорни одбор ако је управљање 
друштвом дводомно, обавезан да на првој сле-
дећој седници скупштине акционаре обавести о 
разлозима и начину стицања сопствених акција, 
њиховом броју и укупној номиналној вредности, 
односно  укупној  рачуноводственој  вредности 
код акција без номиналне вредности, њиховом 
учешћу у основном капиталу друштва, као и о 
укупном износу који је друштво за њих платило;
● ако се сопствене акције стичу ради расподеле 
запосленима у друштву или повезаном друштву 
или за награђивање чланова Одбора директора, 
односно Извршног и Надзорног одбора ако  је 
управљање друштвом дводомно, али највише до 
3% било које класе акција у току пословне године, 
под условом да је таква могућност предвиђена 
статутом и да су издвојене резерве за ове намене.

За  друштва  са  ограниченом  одговорношћу 
примењује се члан 157. ЗПД-а, а откупљени соп-
ствени удели могу да се:
● расподеле  члановима  друштва  сразмерно 
учешћу њихових удела у основном капиталу дру-
штва, у складу са одлуком скупштине,
● пренесу  члану  друштва  или  трећем  лицу  уз 
накнаду, при чему сваки члан друштва има пра-
во прече куповине сразмерно висини свог удела 
у друштву.

Чланом 50. Закона о тржишту капитала дата 
је смерница у вези са подацима које треба укљу-
чити у ГИП, у вези са откупом сопствених акција. 
Дакле, ако је друштво у међувремену, од перио-
да сачињавања претходног годишњег извештаја, 
стекло сопствене акције, у Годишњем извештају 
наводе се:
● разлози стицања, који су описани у претход-
ним редовима, у складу са одредбама ЗПД-а;
● број и номинална вредност сопствених акција, 
односно рачуноводствена вредност код акција 
без номиналне вредности; 
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● имена лица од којих су акције стечене, означе-
ње износа који је друштво исплатило по основу 
тог стицања, односно назнаку да су стечене без 
накнаде; 
● укупан број сопствених акција које друштво 
поседује.

Постојање огранака

Огранак  привредног  друштва  је  издвојени 
организациони део привредног друштва на те-
риторији Републике Србије преко кога друштво 
обавља делатност у складу са законом. Огранак 
нема својство правног лица, а у правном проме-
ту иступа у име и за рачун привредног друштва. 
Привредно друштво неограничено одговара за 
обавезе према трећим лицима које настану у по-
словању његовог огранка.

У ГИП-у треба навести огранке према њихо-
вом седишту и описати који део регистрованих 
делатности друштва обављају.

Коришћење финансијских инструмената

Бројни су финансијски инструменти које дру-
штво може да користи и исказује у свом билансу, 
који значајно могу да утичу на вредност и успе-
шност друштва. 

Према МРС 32 – Финансијски инструменти – 
презентација, финансијски инструмент је сваки 
уговор на основу којег настаје финансијска имо-
вина једног субјекта и финансијска обавеза или 
власнички инструмент другог субјекта. 

Финансијска имовина је свака имовина у обли-
ку: новца, власничких инструмената другог су-
бјекта, уговорног права на примитак новца или 
друге финансијске имовине од другога субјекта 
или размену финансијске имовине или финансиј-
ских обавеза с другим субјектом, затим уговора 
који ће се подмирити или могу да се подмире 
властитим власничким инструментима субјекта, 
као и који су недериватни инструменти за које 
је субјект у обавези или може бити у обавези да 
прими променљиви број властитих власничких 
инструмената  субјекта  или  дериватни  инстру-
менти који ће се подмирити или који могу да се 
подмире на начин друкчији од размене фик сне 
своте новца или друге финансијске имовине за 
фиксни број властитих власничких инструмената 
субјекта. 

Финанцијска обавеза је свака обавеза у обли-
ку:  уговорне  обавезе  као  испоруке  новца  или 
друге финансијске имовине другом субјекту или 

размене финансијске имовине или финансијских 
обавеза с другим субјектом под условима угово-
ра који ће да се подми ри или може да се подмири 
властитим власничким инстру ментима субјекта, 
као и који је недериватни инструмент за који је 
субјект дужан или може бити дужан да испоручи  
променљиви број властитих власничких инстру-
мената субјекта или дериватни инструмент који 
ће се подми рити или који може да се подмири на 
начин друкчији од размјене фиксне своте новца 
или друге финансијске имовине за фиксни број 
властитих власничких инструме ната субјекта. 

О тим и другим финансијским инструментима 
друш тво би требало да у ГИП-у да детаљне ин-
формације.

Изложеност ценовном ризику, кредитном 
ризику, ризику ликвидности и ризику 
новчаног тока

У пословању друштава у савременим услови-
ма бројни су ризици који произлазе из односа с 
другим друштвима у истом или другачијем тржи-
шном окружењу. ЗОР посебно обавезује на про-
цену и опис односа према ризицима друштва: 
ценовном ризику, кредит ном ризику, ризику ли-
квидности и ризику новчаног тока.

 Ценовни ризик произлази из променљивости 
цена сировина/роба (енг. Commodity) које пре-
дузеће користи у својој пословној делатности. 
Улазна цена сировине коју предузеће користи за 
производњу својих производа које даље пласира 
на тржишту директно утиче на профитабилност 
продаје. Ако су продајне цене производа фиксне, 
односно са стајалишта моћи не постоји таква по-
зиција да цене могу често да се мењају, од цене 
улазне сировине зависи конкурентска предност 
на тржишту, узимајући у обзир да је ова цена нај-
значајнији део калкулације продајне цене. Ово 
свакако важи за сировине које се користе, а исте 
су берзански производ, односно њима се тргује 
на светским берзама. Иако се другим врстама 
ценовних ризика посвећује много већа пажња, 
истраживања показују да су цене сировина неста-
билније од девизних курсева и каматних стопа.

С друге стране, може се бити и у улози про-
давца производа чија цена зависи од кретања 
цена на робним берзама. Најбољи пример за то 
су трговци нафтом и нафтним дериватима. Њи-
хови трошкови производње су фиксни, а с друге 
стране промена цене сировине на робној берзи 
довешће до промене њихове продајне цене. Ако 
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је та промена материјална, њихова продајна кал-
кулација „пада”.

Пример: Информације о изложености 
ценовном ризику

Друштво је изложено ризику промене цена.
У  циљу  заштите  од  ризика  промене  цена  у 

делу набавке метала, друштво се определило да 
се склапањем терминских уговора (енг. futures) 
на  London Metal Exchange  термински  заштити 
набавна цена метала. Тиме се постиже да глав-
на компонента калкулације продајне цене буде 
унапред позната (планирана) и да се, у случају 
значајне  промене  цене  метала  на  слободном 
тржишту, не проузрокује негативан утицај на по-
словни резултат друштва. Друга компонента кал-
кулације продајне цене је премија на метал. Иста 
је током 2018. године имала изузетно висок раст. 
Применом методе управљања ценама раст пре-
мије на метал само је делимично пренет преко 
продајне цене на купце. То је за последицу имало 
пад остварене добити из пословања у односу на 
планирану. 

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у 
финансијском инструменту, неиспуњењем сво-
је обавезе, проузроковати финансијски губитак 
друге стране. Кредитни ризик настаје приликом 
готовине и готовинских еквивалената, депозита 
у банкама и финансијским институцијама, потра-
живања од правних и физичких лица и преузетих 
обавеза.

Кредитни ризик предузећа је ризик да преду-
зеће неће бити у стању да наплати своја потра-
живања због неликвидности дужника. Кредитни 
ризик се пре свега јавља по основу потраживања 
од купаца за продата добра и услуге, по осно-
ву финансијских  пласмана  (дати  кредити),  по 
основу улагања у хартије од вредности (ризик 
да емитент неће бити у могућности да измири 
обавезе). 

Може се рећи да су кредитни ризик и ризик ли-
квидности две стране исте медаље. Предузеће се 
по основу својих потраживања која су извор нов-
чаних средстава суочава са кредитним ризиком. 
С друге стране, од прилива новчаних средстава 
по  основу  потраживања  зависи  и  ликвидност 
предузећа, тј. његова способност да генерише 
довољно новчаних средстава потребних за изми-
рење доспелих обавеза. Што је предузеће више 
изложено  кредитном  ризику,  то  условљава  и 
већи ризик ликвидности.

Пример: Информације о изложености 
кредитном ризику

Максимална изложеност друштва по основу 
кредитног ризика за потраживања од купаца по 
географским регионима дата је у следећој табели:

У 000 динара 2018. 2017.

Купци у земљи 31.493 40.137

Купци у иностранству 512 512

УКУПНО 32.005 40.649

Потраживања од купаца у 2018. години про-
сечно су наплаћивана у року од 45 дана (у 2017. 
години исто 45 дана).

Старосна структура потраживања од купаца 
је следећа:

У 000 динара Бруто Исправка Бруто Исправка

31. 12. 2018. 31. 12. 2017.
Недоспела 
потраживања

5.773 – 30.923 –

Доспела од 0 до 
30 дана

12.542 – 5.341 –

Доспела од 31 до 
60 дана

8.869 – 3.028 –

Доспела од 61 до 
90 дана

3.534 – 48 –

Доспела од 91 до 
120 дана

506 – – –

Доспела преко 
120 дана

15.821 15.040 16.349 15.040

Укупно 47.045 15.040 55.689 15.040

Обавезе према добављачима на дан 31. децем-
бар 2018. године исказане су у износу од 11.416 
хиљада динара (31. децембра 2017. године: 60.881 
динар). Добављачи не зарачунавају затезну кама-
ту на доспеле обавезе, при чему друштво доспеле 
обавезе према добављачима, сагласно политици 
управљања финансијским ризицима, измирује у 
уговореном  року.  Просечно  време  измирења 
обавеза према добављачима у току 2018. године 
износи 35 дана (у току 2017. године исто 35 дана).

Ризик ликвидности  може  да  се  опише  као 
ризик да друштво неће имати довољно новца 
за плаћање доспелих обавеза или да ће због не-
планираних  одлива  остати  без  довољне  коли-
чине новца  за  текуће потребе плаћања.  Свако 
друштво треба да има политику управљања ли-
квидношћу као облик планирања прилива и од-
лива новца, праћења ликвидности и доношења 
од говарајућих краткорочних и дугорочних мера 
које ће омогућити отклањање узрока неликвид-
ности. Ризик ликвидности претпоставља недо-
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вољну наплату и нарасле обавезе плаћања које 
могу бити проузроковане неусклађеним рокови-
ма прилива и одлива, због чега друштво стално 
мора да усклађује роч ност својих потраживања 
и обавеза. 

Пример: Информације о изложености 
ликвидносном ризику

Ризик ликвидности је ризик да друштво неће 
бити у могућности да финансира средства одго-
варајућим изворима финансирања са становишта 
рокова и стопа, као и ризик немогућности да се 
средство реализује по разумној цени у одговара-
јућем временском оквиру.

Друштво управља ликвидношћу са циљем да 
осигура да извори финансирања буду располо-

живи за измирење обавеза у тренутку њиховог 
доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик 
ликвидности идентификовањем и праћењем про-
мена у изворима финансирања потребним за ис-
пуњење пословних циљева друштва, а у складу са 
пословном стратегијом друштва.

Управљање ликвидношћу је централизовано 
на нивоу друштва. Друштво својом имовином и 
обавезама управља на начин који му обезбеђује 
да у сваком тренутку испуњава све своје обаве-
зе.

Друштво не користи финансијске деривате.
Доспеће средстава и обавеза према преоста-

лом року доспећа на дан 31. децембар 2018. годи-
не приказан је у табели 1.

Табела 1: Рочност доспећа средстава и обавеза

Актива
до 3 

месеца
3 месеца  
до 1 године 1 до 5 година преко 5 

година
Укупно  

(000 динара)
Готовина и готовински еквиваленти 3.898 3.898
Потраживања од купаца 32.005 32.005
Остала дугорочна и краткорочна потраживања  1.217 299  1.516
Укупно 35.903 1.217 299 0 37.419

Пасива 0
Краткорочне финансијске обавезе 27.781 65.932 93.713
Обавезе из пословања 11.416 11.416
Дугорочне обавезе 122.493 122.493
Остале обавезе 3.961 19.720   23.681
Укупно 43.158 85.652 122.493 0 251.303

Рочна неусклађеност на дан 31. 12. 2018. –7.255 –84.435 –122.194 0 –213.884

Исти  приказ  даје  се  и  за  претходну  годину 
ради упоредивости.

Ризик новчаних токова је ризик који друштво 
има у вези са новчаним токовима који нужно пра-
те сва ко пословање на тржишту. Друштво мора 
имати политику управљања новчаним токовима 
на такав начин да и у ближој и у даљој будућности 
може да предвиди плаћа ње својих обавеза и на-
плату својих потраживања, водећи рачуна о томе 
да постоје ризици пословања и код по словних 
партнера, као и да и те ризике мора да укључи у 
разматрање. 

Валутни ризик  је врста финансијског ризика 
који произлази из потенцијалне промене деви-
зног курса  једне валуте у односу на другу. Ин-
веститори и предузећа се сусрећу са валутним 
ризиком ако имају средства или обавезе номи-
новане у страној валути или ако имају зајмове и 

улагања изражене у страној валути. Валутни ри-
зик може да услови и добитак и губитак. Велики 
проблем настаје  када  постоји  вероватноћа да 
ће промена девизног курса негативно утицати 
на вредност имовине, инвестиција и других ка-
матних и дивидендних плаћања и то нарочито за 
она средства изражена у страној валути. Како би 
неутралисала  валутни ризик, многа  предузећа 
хеџирају укупну валутну изложеност или валутну 
изложеност преко одређеног нивоа, што је начин 
пребацивања ризика на друго предузеће које је 
спремно да сноси ризик или има обрнуту изло-
женост ризику.

Валутни ризик је ризик да ће курс валуте пасти 
или да ће се повећати у будућности, узрокујући 
тиме да се дужницима повећају дуговања изра-
жено у њиховој валути, односно да повериоци 
наплате мањи износ у својој валути.
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Пример: Информација о изложености 
валутном ризику

Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер 
вредности или будућих токова готовине финан-
сијског  инструмента  услед  промене  девизног 
курса. Валутни ризик (или ризик од курсних про-
мена) јавља се код финансијских инструмената 
који су означени у страној валути, тј. у валути која 
није функционална валута у којој су одмерени.

У наредној табели приказана  је изложеност 
друштва девизном ризику на дан 31. децембар 
2018. године:
Актива УСД ЕУР

Готовина и готовински еквиваленти 1.080 1.237
Потраживања од купаца 4.497
Остала дугорочна и краткорочна 
потраживања  0
Укупно 1.080 5.734

Пасива

Краткорочне финансијске обавезе 758.979
Обавезе из пословања 0
Дугорочне обавезе 928.771
Остале обавезе   
Укупно 0 1.687.750
Нето девизна позиција у валути на 
дан 31. 12. 2018. –1.080 1.682.016

Успешност пословања

Незаобилазни део ГИП-а јесте анализа посло-
вања помоћу коефицијента који ће у доброј мери 
осликати пословање и дати могућност упоређи-
вања с претходним периодима или с другим дру-
штвима исте делатности, као и са привредом у 
целини. 

Коефицијенти су рационални бројеви који се 
до бијају стављањем у однос неких економских 
вредности тако да се добије информација о ефек-
тима пословања, било да је реч о финансијским 
извештајима за претходне периоде било да  је 
реч о планираним вредно стима за будућност. 

Бројне су врсте коефицијента успешности, а 
често се групишу у одговарајуће групе које имају 
сличне карактеристике. Тако се разликују: 
● коефицијенти ликвидности – могућност дру-
штва да подмири своје краткорочне обавезе; 
● коефицијенти  задужености  –  финансирање 
друштва посуђеним новцем;
● коефицијенти  обрта  (активности)  –  ефика-
сност употребе имовине друштва као однос при-
хода и појединих делова имовине;

● коефицијенти економичности – однос прихода 
и расхода;
● коефицијенти профитабилности – принос уло-
женог ка питала; 
● коефицијенти инвестирања – ефекат улагања у 
акције и друге власничке папире друштва. 

Међутим, то нису једини коефицијенти у упо-
треби, али су нај чешћи при анализи финансијских 
извештаја јер не захтева ју посебно прерачунава-
ње тих извештаја у неке друге нпр. менаџерске 
(управљачке) облике. 

На основу података из Биланса стања и Билан-
са успеха предузећа, који су дати на крају чланка, 
у наставку следи пример обелодањивања инфор-
мација о успешности пословања у ГИП-у.

Коефицијенти ликвидности

Ликвидност  је  способност  друштва  да  под-
мири своје доспеле обавезе у року, па због тога 
може да се посматра и као краткорочна солвент-
ност. 

Коефицијент може да се израчуна у неколико 
облика као што су: коефицијент текуће ликвид-
ности, коефицијент убрзане ликвидности, коефи-
цијент финанцијске стабилно сти, обртни капитал 
и сл. 

Коефицијент 
текуће 

ликвидности
=

Обртна имовина 
(без АВР)

или

АОП  
0043 - 0070

Краткорочне 
обавезе (без ПВР)

АОП  
0442 - 0462

Коефицијент 
текуће 

ликвидности
=

2016. 2017. 2018.

1,84 2,20 3,06

Ако је тај коефицијент већи од 1, значи да су 
обртна средства већа од текућих обавеза и прет-
поставља се да те куће обавезе могу да се подми-
ре. Обично се сматра да је искуствена оптимална 
величина коефицијента 2. У прика заном примеру 
коефицијент ликвидности се побољшава.

Коефицијент 
убрзане 

ликвидности
=

Обртна имовина 
(без АВР) – залихе

или

АОП 0043 - 
0070 - 0044

Краткорочне 
обавезе (без ПВР)

АОП  
0442 - 0462

Коефицијент 
текуће 

ликвидности
=

2016. 2017. 2018.

1,45 1,86 2,58

Према  томе,  коефицијент  убрзане  ликвид-
ности узи ма у обзир најликвиднији део обртне 
имовине у односу на исту вредност краткороч-
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них обавеза. Овде се обично сматра да је иску-
ствена оптимална вредност тог коефицијента 1. 
Та вредност претпоставља да ће обавезе бити 
подмирене у року доспећа. 

Коефицијент финансијске стабилности је од-
нос између сталне имовине и коришћеног капи-
тала (властитог и туђег, тј. капитала и дугорочних 
обавеза).

Коефицијент 
финансијске 
стабилности

=

Стална имовина

или

АОП 002

Капитал + 
Дугорочне 
обавезе

АОП  
0401 + 0432

Коефицијент 
финансијске 
стабилности

=
2016. 2017. 2018.

0,83 0,76 0,73

Ако је овај коефицијент мањи од 1, значи  да 
друштво делом дугорочних обавеза финансира 
и краткорочну имовину или да се чак и власти-
тим капиталом финансира краткорочна имовина. 
Међутим, ако је вредност коефицијента већа од 
1, значи да се стална имовина финансира кратко-
рочним обавезама, што може да угрози финан-
сијску стабилност и ликвидност друштва. 

У приказаном примеру од 73% до 83% дугороч-
них  обавеза  искоришћено  је  за  финансирање 
сталне имовине, што значи да се остатком фи-
нансира краткорочна имовина. 

Обртни капитал је краткорочна имовина ко-
јом друштво обавља своју делатност. Ако се од 
краткорочне имовине одузму краткорочне оба-
везе, добија се нето обртни капитал као део крат-
корочне имови не који премашује краткорочне 
обавезе. Нето обртни капитал постоји само када 
је коефицијент текуће ликвидности већи од 1, а 
то је повољнија финансијска ситуација него када 
су  краткорочне  обавезе  веће  од  краткорочне 
имовине.

Нето обртни 
капитал =

Обртна имовина 
(без АВР) -
Краткорочне 

обавезе (без ПВР)

или
АОП (0043 
- 0070) -

(0442 - 0462)

Нето обртни 
капитал =

2016. 2017. 2018.

229.500 427.500 573.000

Коефицијенти задужености

Коефицијенти задужености заправо су кое-
фицијенти фи нансијске и капиталне структуре 

друштва, а показују чијим се капиталом и у ком 
обиму и односу финансира по словање друштва. 
Степен задужености може да се изра чуна на ра-
зличите начине, а најчешће се помињу коефици-
јенти:  степен задужености, однос дугорочних 
обавеза и дугорочног капитала, однос обавеза 
и капитала, однос капитала и укупне активе и 
сл. 

Степен задужености израчунава се као однос 
из међу укупних обавеза и укупне активе.

Степен 
задужености =

Дугорочне и 
краткорочне 

обавезе (без ПВР)
или

АОП 0432 + 
0442 - 0462

Укупна актива 
(без АВР)

АОП  
0071 - 0070

Степен 
задужености =

2016. 2017. 2018.

0,35 0,30 0,19

Ако су укупне обавезе веће од укупне имови-
не, то најчешће значи да постоји губитак у посло-
вању друш тва и да оно мора да предузима мере 
како би се повећала ефикасност пословања. Што 
је већи однос обавеза и укупне имовине, већи је 
и финансијски ризик.

У посматраном периоду друштво финансира 
од 35% до 19% своје имовине обавезама, уз видну 
тенденцију смањења, чиме се значајно смањује 
изложеност финансијском ризику.

Однос дугорочних обавеза и дугорочног ка-
питала израчунава се као коефицијент капиталне 
структуре, односно даје одговор на питање који 
је део дугорочних извора финансирања послова-
ња већи: сопствени капитал или дугорочне оба-
везе.

Однос 
дугорочних 
обавеза и 
дугорочног 
капитала

=

Дугорочне 
обавезе 

или

АОП 0432

Дугорочне 
обавезе + Капитал

АОП  
0432 + 0401

Однос 
дугорочних 
обавеза и 
дугорочног 
капитала

=
2016. 2017. 2018.

0,23 0,16 0,08

Колики је однос дугорочних обавеза и дуго-
рочног  капитала  (сопственог  и  туђег)  ствар  је 
менаџмента друштва који планира резултат по-
словања у зависности од расположивог новца, 
захтева за исплату дивиденде, односно каматне 
стопе на позајмљени новац. Ако је стопа дивиден-



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 53

РАЧУНОВОДСТВО

де већа од каматне сто пе, то може бити разлог 
за повећање финансијске струк туре у корист ду-
горочних обавеза и обрнуто. 

У  приказаном  примеру  дугорочне  обавезе 
чине од 8% до 23% дугорочних извора финанси-
рања друштва.

Однос дуга и главнице показује колики је од-
нос сопствених и туђих извора у финансирању 
пословања друш тва.

Однос дуга и 
капитала =

Дугорочне и 
краткорочне 

обавезе (без ПВР)
или

АОП 0432 + 
0442 - 0462

Капитал АОП 0401

Однос дуга и 
капитала =

2016. 2017. 2018.

0,52 0,42 0,23

Тај коефицијент даје информацију о томе ка-
кав је однос у финансијској структури друштва, тј. 
ако су оба везе друштва веће од капитала, значи 
да се друштво углавном финансира туђим нов-
цем. Искуствени подаци овог коефицијента дају 
вредност око 1, али то не мора бити правило за 
свако друштво односно делатност. Уз то, нижи 
коефицијент даје предузећу додатну финансијску 
еластичност приликом прибављања нових изво-
ра финансирања (вањских).

У приказаном примеру смањује се однос оба-
веза и капитала, што значи да обавезе расту спо-
рије од капитала.

Однос капитала и укупне имовине пружа по-
датак о томе колико се укупне имовине финан-
сира сопственим капиталом друштва. При оцени 
овог коефицијента треба водити рачуна о томе 
да за друштво у поје диним развојним фазама 
може бити добро финансира ње посуђеним ка-
питалом, а посебно у ситуацијама недостатка 
сопственог капитала и добрих предузетничких 
идеја које могу да донесу профит вредан ула-
гања.

Однос 
капитала и 
имовине

=

Капитал

или

АОП 0401

Укупна актива 
(без АВР)

АОП  
0071 – 0070

Однос 
капитала и 
имовине

=
2016. 2017. 2018.

0,67 0,72 0,82

Капитал се у односу на укупну имовину према 
искуственим подацима оптимално креће око 0,5. 

У приказаном примеру однос капитала и имо-
вине повећава се првенствено због бржег раста 
капитала у односу на раст имовине.

Коефицијенти активности
Коефицијенти обрта дају податке о ефектима 

употребе укупне или појединих делова имовине 
када се то посматра кроз остварене приходе пе-
риода послова ња друштва. 

Најчешћи коефицијенти активности, односно 
обрта  имовине  су:  коефицијент  обрта  укупне 
имовине, ко ефицијент обрта дугорочне имови-
не,  коефицијент  обр та  краткорочне  имовине, 
коефицијент обрта  залиха,  коефицијент обрта 
потраживања,  тра јање  наплате  потраживања 
итд.

С обзиром на то да се приликом израчунавања 
коефицијената активности комбинују подаци из 
Биланса стања и Биланса успеха, због различитог 
периода обухватања у сваком од тих извештаја 
подаци који се користе из Биланса стања узимају 
се као просечне вредности у периоду израчуна-
вања.

Коефицијент обрта укупне имовине даје по-
датак о томе колико прихода ствара један динар 
укупне имо вине. Друштво је успешније што је овај 
коефицијент већи. По датак може да се израчуна 
у односу на различите врсте прихода (при ходи 
од продаје робе, приходи од продаје производа 
и услуга, пословни приходи или укупни приходи). 

Коефицијент може да се израчуна на начин 
приказан у наставку, где је одабран укупан при-
ход као релеван тан коефицијент.

Коефицијент 
обрта укупне 
имовине

=

Укупан приход

или

АОП 1001 + 
1032 + 1050 + 

1052

Укупна актива 
(без АВР)

АОП  
0071 – 0070

Коефицијент 
обрта укупне 
имовине

=
2016. 2017. 2018.

– 0,71 0,67

Према томе, што одређена имовина која  је 
ангажована у друштву оствари више прихода, то 
је друштво успешније. У приказаном примеру ко-
ефицијент обрта укупне имовине стагни ра.

Коефицијент обрта сталне имовине може да 
се објасни као податак који пружа информацију 
о томе колико један динар сталне имовине до-
носи  прихо да,  односно о  ефикасности  сталне 
имовине. 
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Коефицијент може да се израчуна на начин 
приказан у наставку, при чему је опет употребљен 
податак укупног прихода друштва остварен у пе-
риодима посматрања.

Коефицијент 
обрта сталне 
имовине

=

Укупан приход

или

АОП 1001 + 
1032 + 1050 + 

1052

Стална имовина АОП 0002

Коефицијент 
обрта сталне 
имовине

=
2016. 2017. 2018.

– 1,05 1,04

Стална имовина у појединим друштвима има 
различите вредности, наравно у зависности од 
делатности  коју  друштво  обавља,  а  вредност 
овог коефицијента зависи првенствено од тога. 

У приказаном примеру коефицијент обрта је 
стабилан. 

Коефицијент обрта краткорочне имовине 
јесте коефицијент који даје информацију о томе 
колико  један  динар  обртне  имовине  доноси 
укупног прихода у посматраном периоду. Што 
је коефицијент већи, то је успешније управљање 
обртном имовином.

Коефицијент 
обрта обртне  
имовине

=

Укупан приход

или

АОП 1001 + 
1032 + 1050 + 

1052

Обртна имовина 
(без АВР)

АОП  
0043 - 0070

Коефицијент 
обрта обртне  
имовине

=
2016. 2017. 2018.

– 2,21 1,91

У  датом  примеру,  уз  стабилан  обрт  сталне 
имовине, управљање обртном имовином осла-
било је у 2018. години у односу на претходну.

Коефицијент обрта залиха је коефицијент који 
даје информацију о томе колико један динар за-
лиха доноси прихода у одређеном обрачунском 
периоду. Друш тво је успешније што је тај пода-
так већи, тј. мање залиха доноси већи приход. 
То друштву даје могућност планирања прихода 
у будућности. 

Тај коефицијент се често израчунава тако што 
се уку пан приход или приход од продаје  стави 
у однос са просечним стањем залиха, што даје 
одређену информа цију, али њу је тешко изједна-
чити са коефицијентом обрта залиха, међутим, у 
пракси се користи због тога што се и остали обли-
ци тог коефицијента обрачунавају на сличан начин. 

Бољи на чин израчунавања коефицијента обр-
та залиха био би поређење трошкова продатих 
готових производа са просечним залихама го-
тових производа, али тај податак за производне 
делатности не може директно да се повуче из фи-
нансијских извештаја, него из књиговодствених 
података. 

Када су у питању трговинске делатности, Би-
ланс  успеха  садржи  податак  о  набавној  вред-
ности продате робе (АОП 1019) који може да се 
упореди са просечном вредношћу залиха робе 
(АОП 0048). 

Коефицијент добијен из односа укупног при-
хода и просечне вредности залиха ближи је нази-
ву коефицијент уновчивости залиха, тј. колико се 
пута залихе претворе у укупан приход. 

Коефицијент 
обрта залиха =

Приходи 
од продаје 
производа

или

АОП 1009

Залихе готових 
производа АОП 0047

Коефицијент 
обрта залиха =

2016. 2017. 2018.

– 11,60 11,06

Коефицијент обрта потраживања од купаца 
јесте онај коефицијент који даје податак о томе 
колико се просечно вредност потраживања од 
купаца претвори у прихо де (од продаје). 

Коефицијент 
обрта 

потраживања
=

Пословни 
приходи

или

АОП 1001

Потраживања по 
основу продаје АОП 0051

Коефицијент 
обрта 

потраживања
=

2016. 2017. 2018.

– 4,61 4,64

Коефицијент  је  бољи што  је  резултат  већи, 
што значи да је наплата потраживања све боља. 
На основу тог подат ка могуће је израчунати и тра-
јање наплате потраживања. 

Трајање наплате потраживања израчунава се 
као однос броја дана периода и коефицијента на-
плате потраживања.

Трајање 
наплате 

потраживања
=

Број дана у периоду (365)

Коефицијент обрта потраживања

Трајање 
наплате 

потраживања
=

2016. 2017. 2018.

– 79,22 78,71
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Приказано друштво остварује наплату потра-
живања просечно у 79 дана.

Коефицијенти економичности

Коефицијенти економичности представљају 
односе који се добијају из односа прихода и рас-
хода, а представљају вредност прихода према 
јединици расхода. Што је та вредност већа, то је 
и друштво које се анализира успешније. 

У том погледу најчешће се користи податак о 
еко номичности укупног пословања. Тај се коефи-
цијент израчунава из односа укупног прихода и 
укупних расхода, као што је приказано у наставку.

Економичност 
укупног 

пословања
=

Укупни приходи

или

АОП 1001 + 
1032 + 1050 + 

1052

Укупни расходи
АОП 1018 + 
1040 + 1051 + 

1053

Економичност 
укупног 

пословања
=

2016. 2017. 2018.

1,45 1,51 1,49

Економичност  на  сличан  начин може  да  се 
израчуна ва за пословне приходе (расходе), фи-
нансијске приходе (расходе) и сл. У приказаном 
примеру сваки динар расхода ствара у просеку 
1,5 динар прихода.

Коефицијенти профитабилности

Коефицијенти профитабилности су најчешће 
коришћени коефицијенти, а израчунавају се као 
односи добитка (профита) и прихода. Ти коефи-
цијенти су најзначај нији део финансијске анализе 
успешности пословања. 

Најчешћи су они коефицијенти који изражава-
ју принос одређених „нивоа” добитка и прихо-
да (од продаје), као на пример бруто про фитна 
маржа, маржа оперативног профита, ЕБИТ мар-
жа, нето профитна маржа и други. У наставку су 
приказани само неки који могу да се израчунају 
непосредно из Би ланса успеха и стања. 

Бруто профитна маржа може да се израчуна 
као  остварени  пословни  до битак  у  односу  на 
пословни приход на начин показан у наставку. 
Коефицијент показује колика је пословна добит 
компаније у односу на приходе од продаје након 
што се одузму пословни расходи. Другачије рече-
но: показује нам са коликом се разликом у цени 
послује (разлика између набавне и продајне цене 
– код трговачких предузећа, односно разлика из-
међу цене коштања и продајне цене – код про-

изводних предузећа). Што је већа маржа, већа 
је и вероватноћа да ће предузеће остварити до-
вољно добитка из пословања за покривање свих 
осталих расхода (финансијских, осталих).

Бруто 
профитна 
маржа

=

Пословни 
добитак

или
АОП 1030

Пословни 
приходи АОП 1001

Бруто 
профитна 
маржа

=
2016. 2017. 2018.

0,33 0,36 0,39

Нето профитна маржа је коефицијент који се 
израчу нава  као однос нето добитка и  укупног 
прихода на начин приказан у наставку. И тај кое-
фицијент већом вредношћу показује бољи учинак 
пословања друштва у посматраном периоду.

Нето 
профитна 
маржа

=

Нето добитак

или

АОП 1064

Укупни приходи АОП 1001 + 1032 + 
1050 + 1052

Нето 
профитна 
маржа

=
2016. 2017. 2018.

0,25 0,27 0,26

Значи, друштво остварује нето добитак од 25% 
до 27% годишњих прихода.

Други део коефицијената профитабилности 
односи се на профитабилност која се израчунава 
као однос профита и ангажованог капитала, па 
може да се говори о поврату на уложено као од-
нос профита према уложеној имовини (РОА) или 
о поврату на уложени капитал (РОЕ). 

Стопа поврата на имовину (имовине) израчу-
нава се као однос нето добитка и укупне имовине.

Поврат на 
имовину 
(РОА)

=
Нето добитак

или
АОП 1064

Укупна имовина АОП 0071

Поврат на 
имовину 
(РОА)

=
2016. 2017. 2018.

– 0,19 0,17

Коефицијент  поврата  на  укупну  имовину  с 
већом вредношћу показује бољи ефекат посло-
вања друштва у посматраном периоду. То је у 
ствари показа тељ ефекта економичности имо-
вине којом се обавља делатност. Занимљиво је 
свакако  упоредити  РОЕ  са  каматном  стопом. 
Ако  је РОЕ мања од каматне стопе на кредит, 
друштву се не исплати да узме кредит, него је 
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боље да фи нансира пословање властитим нов-
цем и обрнуто. 

У приказаном примеру сваки динар ангажова-
не имовине створи нешто мање од 20 пара нето 
профита. 

Стопа поврата на капитал представља однос 
добитка и капитала, тј. оствареног добитка након 
пореза и уложеног сопственог капитала у посло-
вање друштва. 

Поврат на 
капитал (РОЕ) =

Нето добитак
или

АОП 1064

Капитал АОП 0401

Поврат на 
капитал (РОЕ) =

2016. 2017. 2018.

– 0,28 0,23

Коефицијент који има већу вредност показује 
боље ефекте пословања са капиталом, тј. више 
је зарађених је диница новца добитка на једини-
цу новца капитала. Тај коефицијент може да има 
проширену модификацију (РОЦЕ) која користи 
укупан  ангажовани  капитал  (властити  и  туђи). 
Бројилац приказаног разломка такође може да 
садржи и друге облике као што је ЕБИТ, пословни 
добитак и сл. 

У приказаном примеру сваки динар уложеног 
капи тала акционара доноси просечно око 25 пара 
добитка.

Коефицијенти инвестирања

Коефицијенти инвестирања дају информације 
о ефектима улагања у акције и друге власничке 
папире друш тва. За израчунавање тих коефици-
јената, осим података из финансијских извешта-
ја, потребни су и подаци о акцијама, а посебно о 
броју и тржишној вредности акција. 

Најчешћи коефицијенти из ове групе су доби-
так по акцији и дивиденда по акцији, а осим тога, 
она друш тва чије акције котирају на организова-

ном тржишту могу да анализирају и коефицијент 
приноса од дивиденди или коефицијент цене и 
зараде по акцији. Коефицијент се израчунава као 
однос оствареног нето добитка (АОП 1064) и бро-
ја акција.

Добитак по 
акцији =

Нето добитак

Број акција

У  приказаном  примеру  добитак  по  акцији 
израчу нат је под претпоставком да друштво има 
капитал подељен на 1000 акција у свакој од наве-
дених година без промена:

Добитак по 
акцији =

2016. 2017. 2018.

346,50 390,00 405,00

Што је коефицијент већи, то је успешније по-
словање друштва у посматраном периоду. Ако 
друштво има и приори тетне (повлашћене) акци-
је, обично се оне изузимају из коефицијента за-
једно с припадајућим добитком. 

Дивиденда по акцији се рачуна:

Дивиденда по 
акцији =

Дивиденда

Број акција

У  конкретном  примеру  друштва  није  било 
исплата дивиденди (види се из кретања на АОП 
0417 – добитак текуће године преносио се на не-
распоређени добитак ранијих година, а на истој 
позицији није било смањења).

Што је податак већи, то је исплата акционари-
ма већа, а друштво остаје без новца за пословање 
које треба да надокнади кредитима (уз камату) 
или  повећањем  улагања нових  акционара. Ис-
плата дивиденде као повла стице за акционаре 
не значи истовремено и добробит друштва или 
олакшање пословања управи друштва.

ОПИС АОП 2016. 2017. 2018.
АКТИВА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001    
Б. СТАЛНА ИМОВИНА 0002 1.290.000 1.428.000 1.566.000
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0003 0 30.000 22.500
1. Улагања у развој 0004    
2. Концесије, патенти, лиценце, робне марке, софтвер и остала права 0005    
3. Гудвил 0006 0 30.000 22.500
4. Остала нематеријална улагања 0007    
5. Нематеријална улагања у припреми 0008    
6. Аванси за нематеријалну имовину 0009    
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ОПИС АОП 2016. 2017. 2018.
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0010 1.020.000 1.327.500 1.458.000
1. Земљиште 0011 82.500 84.000 84.000
2. Грађевински објекти 0012 330.000 450.000 375.000
3. Постројења и опрема 0013 225.000 375.000 405.000
4. Инвестиционе некретнине 0014 0 0 0
5. Остале некретнине постројења и опрема 0015 75.000 60.000 52.500
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 255.000 30.000 15.000
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017 37.500 321.000 525.000
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018 15.000 7.500 1.500
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0019 0 0 0
1. Шуме и вишегодишњи засади 0020    
2. Основно стадо 0021    
3. Биолошка средства у припреми 0022    
4. Аванси за биолошка средства 0023    
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0024 270.000 70.500 85.500
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025 22.500 18.000 25.500
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 
подухватима 0026 7.500 7.500 7.500
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге ХоВ расположиве за 
продају 0027 0 0 0
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028 15.000 22.500 30.000
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029 0 0 0
6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 225.000 22.500 22.500
7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031    
8. ХоВ које се држе до доспећа 0032    
9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033    
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0034 0 0 0
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035    
2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036    
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037    
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038    
5. Потраживања по основу јемства 0039    
6. Спорна и сумњива потраживања 0040    
7. Остала дугорочна потраживања 0041    
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042    
Г. ОБРТНА ИМОВИНА 0043 561.000 835.500 895.500
I. ЗАЛИХЕ 0044 105.000 120.000 135.000
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045    
2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046    
3. Готови производи 0047 105.000 120.000 135.000
4. Роба 0048    
5. Стална средства намењена продаји 0049    
6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050    
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 0051 285.000 307.500 333.000
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052 60.000 67.500 70.500
2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица 0053    
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054    
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055    
5. Купци у земљи 0056 225.000 240.000 262.500
6. Купци у иностранству 0057    
7. Остала потраживања по основу продаје 0058    
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059    
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 91.500 93.000 82.500
V. ФИНАНС. СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БУ 0061    
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0062 15.000 75.000 283.500
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063 15.000 75.000 283.500
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064    
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3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065    
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066    
5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067    
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 7.500 187.500 16.500
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 0 0 0
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 57.000 52.500 45.000
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА 0071 1.851.000 2.263.500 2.461.500
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072    

ОПИС АОП 2016. 2017. 2018.
ПАСИВА

А. КАПИТАЛ 0401 1.201.500 1.584.000 1.981.500
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 540.000 540.000 540.000
1. Акцијски капитал 0403 540.000 540.000 540.000
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу 0404    
3. Улози 0405    
4. Државни капитал 0406    
5. Друштвени капитал 0407    
6. Задружни удели 0408    
7. Емисиона премија 0409    
8. Остали основни капитал 0410    
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411    
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412    
IV. РЕЗЕРВЕ 0413 225.000 225.000 225.000
V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 0414 90.000 82.500 75.000
VI. НЕРЕАЛАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ 
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 0415 0 0 0
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 0416 0 0 0
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 0417 346.500 736.500 1.141.500
1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 0 346.500 736.500
2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 346.500 390.000 405.000
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420    
X. ГУБИТАК 0421 0 0 0
1. Губитак ранијих година 0422    
2. Губитак текуће године 0423    
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 0424 352.500 304.500 172.500
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0425 0 0 0
1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426    
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427    
3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428    
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429    
5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430    
6. Остала дугорочна резервисања 0431    
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0432 352.500 304.500 172.500
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433    
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434 22.500 30.000 27.000
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435 0 0 0
4. Обавезе по емитованим ХоВ у периоду дужем од годину дана 0436 75.000 67.500 52.500
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 225.000 180.000 75.000
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 0 0 0
7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 0 0 0
8. Остале дугорочне обавезе 0440 30.000 27.000 18.000
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441    
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0442 297.000 375.000 307.500
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 0443 7.500 84.000 60.000
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444 7.500 9.000 6.000
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2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445 0 0 0
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 0 75.000 54.000
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447    
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 0448    
6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449    
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450    
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 0451 120.000 132.000 105.000
1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452    
2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453    
3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454    
4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455    
5. Добављачи у земљи 0456 120.000 132.000 105.000
6. Добављачи у иностранству 0457    
7. Остале обавезе из пословања 0458    
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 147.000 139.500 112.500
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 0 0 0
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 0 0 0
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 22.500 19.500 30.000
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0463    
Ђ. УКУПНА ПАСИВА 0464 1.851.000 2.263.500 2.461.500
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465    

ОПИС АОП 2016. 2017. 2018.
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1001 1.320.000 1.365.000 1.485.000
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1002 0 0 0
1. Приходи од продаје робе матичним и завис. прав. лицима на 
домаћем тржишту 1003    
2. Приходи од продаје робе матичним и завис. прав. лицима на иностр. 
тржишту 1004    
3. Приходи од продаје робе осталим повез. правним лицима на домаћ. 
тржишту 1005    
4. Приходи од продаје робе осталим повез. правним лицима на иностр. 
тржишту 1006    
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007    
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008    
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1009 1.275.000 1.305.000 1.410.000
1. Приходи од продаје произв. и услуга мат. и завис. прав. лицима на 
дом. тржишту 1010    
2. Приходи од продаје производа и услуга мат. и завис. прав. лицима на 
иностр. тржишту 1011    
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повез. прав. лицима 
на дом. тржишту 1012    
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повез. прав. лицима 
на иностр. тржишту 1013    
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 1.275.000 1.305.000 1.410.000
6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 1015    
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ. 1016    
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 45.000 60.000 75.000

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1018 879.000 877.500 907.500
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 4.500 6.000 7.500
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 15.000 30.000 45.000
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 4.500 6.000 15.000
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 0 0 0
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 400.500 375.000 378.000
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VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 0 0 0
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 
РАСХОДИ 1025 253.500 247.500 270.000
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 108.000 124.500 115.500
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 57.000 75.000 87.000
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 0 0 0
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 75.000 85.500 109.500
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 1030 441.000 487.500 577.500
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 1031    
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1032 45.000 60.000 75.000
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1033 45.000 60.000 75.000
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034    
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035    
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 1036    
4. Остали финансијски приходи 1037 45.000 60.000 75.000
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038    
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039    
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1040 45.000 52.500 37.500
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ 
ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1041 0 0 0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним 
лицима 1042    
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 
лицима 1043    
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 1044    
4. Остали финансијски расходи 1045    
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 45.000 52.500 37.500
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047    
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1048 0 7.500 37.500
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1049 0 0 0
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050    
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051    
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052    
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 19.500 15.000 105.000
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1054 421.500 480.000 510.000
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1055
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056    
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057    
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1058 421.500 480.000 510.000
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1059    
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 75.000 90.000 105.000
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061    
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062    
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063    
С. НЕТО ДОБИТАК 1064 346.500 390.000 405.000
Т. НЕТО ГУБИТАК 1065    

П С
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Закон о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 
и 44/2018 – даље: Закон) у члану 295. став 1. тачка 
3) утврђује да основни капитал друштва може да 
се повећа, између осталог, и из нераспоређене 
добити  (повећање из  нето имовине друштва), 
док у члану 305. став 1. дефинише да се повећање 
основног капитала друштва из нето имовине дру-
штва врши претварањем нераспоређене добити 
у основни капитал друштва. 

Овај  поступак  повећања основног  капитала 
регулисан је члановима 305–312. Закона и може 
бити врло интересантан по окончању годишњих 
обрачуна и утврђивању добитка у акционарским 
друштвима. Притом је повећање основног капи-
тала из добити у ствари прераспоређивање капи-
тала друштва, након чега укупан капитал остаје 
непромењен, али се унутар тога за исти износ 
смањује позиција нераспоређене добити, а по-
већава основни капитал. 

Наведени чланови Закона односе се на акци-
онарска друштва, мада се, према члану 146. став 
5. Закона, одредбе Закона о повећању основног 
капитала акционарског друштва сходно приме-
њују и на повећање основног капитала друштва 
с ограниченом одговорношћу, пошто је чланом 
146. став 1. тачка 2) Закона и за ова друштва пред-
виђено да основни капитал може да се повећа 
претварањем добити у основни капитал. 

Мр Жељко Албанезе

Повећање основног капитала 
друштва из нераспоређене добити 
након усвајања финансијских 
извештаја за 2018. годину
Након усвајању финансијских извештаја за 2018. годину акционарско друштво 
има обавезу да из исказане добити, остварене за ту или претходне године, најпре 
покрије евентуалне губитке из претходног периода. Након тога, расположива до-
бит може да се распоређује за резерве, у складу са посебним законом или соп-
ственим општим актом, за дивиденде, учешће запослених и чланова Управног и 
Надзорног одбора у добити, као и за повећање постојећег основног капитала.

Законске одредбе о повећању основног 
капитала из добити друштва

Повећању основног капитала из добити дру-
штва Закон у члану 305. став 2. поставља битан 
предуслов – нераспоређена добит може да се 
претвори у основни капитал само ако друштво 
није исказало губитак у финансијским извештаји-
ма на основу којих се доноси одлука о повећању 
основног капитала. Значи, ако је друштво исказа-
ло губитак у пословању за 2018. годину, основни 
капитал друштва не може да се повећа позивом 
на тај финансијски извештај. Изузетно, према ста-
ву 3. истог члана, под условом да претходно из-
врши покриће губитка, друштво може да повећа 
основни капитал из нераспоређене добити која 
преостане по покрићу тог губитка. 

Истовремено, према члану 306. Закона, у слу-
чају јавног акционарског друштва и друштва које 
подлеже обавези ревизије, финансијски извешта-
ји на основу којих се доноси одлука о повећању 
основног  капитала  из  добити  друштва морају 
да имају позитивно мишљење ревизора. У овом 
случају  одлука  о  повећању  основног  капитала 
може да се заснива и на финансијским извешта-
јима за претходну пословну годину, али само под 
условом да друштво региструје такву одлуку, у 
складу са законом о регистрацији, у року од шест 
месеци од дана усвајања поменутих извештаја од 
стране Скупштине. 
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Ко има право на стицање акција

Пошто је основни капитал акционарског дру-
штва исказан у акцијама, јасно је да повећање тог 
капитала из добити мора да се врши повећањем 
вредности акција у рукама акционара. Наведено 
повећање може да се изврши:
● повећањем броја акција, дакле издавањем но-
вих акција, 
● повећањем номиналне вредности постојећих 
акција или
● повећањем рачуноводствене вредности акци-
ја без номиналне вредности.

Један од ових начина исказивања повећања 
основног капитала утврдиће Скупштина друштва 
својом одлуком о повећању основног капитала, 
на основу предлога стручних служби и органа, уз 
сагласност акционара.

Када се ради о повећању основног капитала из 
постојеће добити друштва, може да се каже да су 
се у овом случају акционари одрекли дивиденди 
и  уместо  тога нераспоређену добит  усмерили 
у повећање основног капитала, што је дугороч-
на  мера  која  повећава  бонитет  и  финансијску 
стабилност друштва. Према члану 308. Закона, 
право на акције по основу повећања основног 
капитала из добити друштва имају:
● постојећи акционари друштва,
● на дан доношења одлуке Скупштине о повећа-
њу капитала. 

Постојећи акционари имају право на акције по 
основу повећања основног капитала у сразмери 
са њиховим уплаћеним односно унетим улогом, у 
односу на уплаћени односно унети основни капи-
тал друштва. На пример, ако друштво има 4 акци-
онара са учешћима од 10, 20, 30 и 40% у основном 
капиталу, по истим процентима поделиле би се 
и нове акције, које се издају по основу повећања 
капитала. У оваквом случају, пре и после поделе 
нових акција учешће акционара у основном капи-
талу остаје исто (када се ова одредба примени на 
друштво с ограниченом одговорношћу, значи да 
свим члановима наведеног друштва припада пра-
во на повећање удела по овом основу, сразмерно 
вредности њихових удела у укупном основном 
капиталу друштва). 

Међутим,  треба  имати  у  виду  да,  према 
одредбама Закона, право на бесплатне акције 
по основу повећања основног капитала из доби-
ти друштва имају и: 

● уписници акција, односно акционари са дели-
мично плаћеним акцијама – сразмерно учешћу 
њиховог  уплаћеног  дела  у  основном  капиталу 
друштва;
● друштво по основу сопствених акција друштва 
(ако их поседује) – сразмерно учешћу у постоје-
ћем основном капиталу друштва.

Приликом  повећања  акцијског  капитала  из 
добити треба имати у виду битну околност: ако 
дотично друштво има део акција свог капитала 
у Акционарском фонду, односно Републичком 
фонду ПИО, сразмерни део акција по основу по-
већања основног капитала мора да се пребаци 
Акционарском  фонду,  односно  Републичком 
фонду ПИО. 

Одлука о повећању основног капитала

Повећање основног капитала из добити дру-
штва  подразумева  доношење  одлуке  његове 
Скупштине о повећању основног капитала, која, 
сходно члану 307. Закона, садржи нарочито:
1) укупан износ повећања основног капитала;
2) износ нераспоређене добити која се претвара 
у основни капитал;
3) назнаку да ли се издају нове акције или се по-
стојећом  акцијама  повећава  номинална  вред-
ност,  односно  рачуноводствена  вредност  код 
акција без номиналне вредности; 
4) битне елементе акција које се издају, сходно 
члану 248. Закона, ако се повећање основног ка-
питала врши издавањем нових акција (акције се 
издају у дематеријализованој форми и гласе на 
име, недељиве су и морају да садрже све битне 
елементе у складу са прописима којима се уређу-
је тржиште капитала).

Према општим одредбама из члана 294. За-
кона, Одлуку о издавању акција ради повећања 
основног капитала друштва доноси Скупштина и 
она се региструје, у складу са законом о регистра-
цији, у року од шест месеци од дана доношења. 

Пример Одлуке Скупштине акционара о пове-
ћању основног капитала из добити друштва:

Одговарамо на питања  
претплатника!

Поставите нам питање  
путем обрасца на страници

poslovnisavetnik.net

????????
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На основу члана 307. Закона о привредним друштвима и члана ___ Статута ______________ (пословно име 
привредног друштва), на предлог Надзорног одбора од ____________ . године Скупштина акционара ________ 
__________________ (пословно име привредног друштва) на седници одржаној дана _______ . године донела је 

ОДЛУКУ

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ИЗ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ

1. Акционарско друштво ___________________ (даље: друштво) издаје нове акције ради повећања 
основног капитала из нераспоређене добити. 

2. Постојећи основни капитал друштва чини ______ комада обичних акција номиналне вредности 
____________ по акцији.

3. Укупан износ повећања основног капитала из нераспоређене добити износи __________________ , 
номинална вредност једне акције износи ____________ , а издаје се укупно _____ комада акција.

4. Емисија акција је затвореног типа, без обавезе објављивања проспекта за издавање акција. 

5. Право на стицање акција по овој емисији имају акционари друштва који су на дан доношења ове 
одлуке као акционари друштва уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности 
(даље: Централни регистар). Висина права на акције ове емисије сразмерна је уплаћеним односно унетим 
улозима акционара у односу на уплаћени односно унети основни капитал друштва. 

6. Акције су обичне и гласе на име. Акције носе ознаке (ЦФИ код и ИСИН број) које ће накнадно доде-
лити Централни регистар.

7. Свака акција ове емисије даје акционару иста права у складу са Законом, оснивачким актом и Ста-
тутом, а нарочито:

– право учешћа у раду Скупштине и право гласа,
– право на учешће у расподели добити,
– право на део ликвидационе и стечајне масе,
– право прече куповине акција из нове емисије и 
– право слободног располагања акцијама. 

8. Акције из ове емисије дају право на дивиденду за целу пословну 2019. годину, као годину у којој је 
донета ова одлука о повећању капитала. 

9. Регистрација и објављивање ове одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о привредним 
друштвима и законом којим се уређује регистрација. 

10. Задужује се Одбор директора друштва да, у циљу спровођења ове одлуке, припреми Одлуку о 
издавању акција без јавне понуде ради претварања нераспоређеног добитка у основни капитал, као и да 
спроведе остале радње у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.

11. Након уписа акција у Централни регистар њиховим власницима биће дат извод из Централног ре-
гистра. 

12. За све што није предвиђено овом одлуком непосредно ће се примењивати важећи законски про-
писи из ове области. 

13. Ова одлука објављује се на огласној табли друштва.

Датум               Председник Скупштине друштва

Приликом објашњења  садржаја ове одлуке 
треба имати у виду одредбе чланова 305–312. За-
кона, које уједно и исказују основне карактери-
стике оваквог повећања основног капитала, при 
чему је у њима наведено следеће: 

1) По основу повећања основног капитала из не-
распоређене добити врши се бесплатна подела 
акција постојећим акционарима.
2)  Право  на  бесплатне  акције  имају  акциона-
ри друштва на дан доношења те одлуке према 
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евиденцији  у Централном регистру хартија од 
вредности, укључујући и само друштво, за износ 
стечених сопствених акција (ако их има). То зна-
чи да се по основу повећања основног капитала 
на овај начин повећава број и/или вредност отку-
пљених сопствених акција. 
3) Бесплатне акције деле се акционарима сра-
змерно њиховом учешћу у постојећем основном 
капиталу друштва.
4)  Нове  акције  стечене  по  основу  повећања 
основног  капитала  из  нераспоређене  добити 
учествују у праву на дивиденду за целу пословну 
годину у којој је донета та одлука, осим ако овом 
одлуком није другачије одређено.
5) У року од осам дана од дана уписа акција из-
датих у поступку повећања основног капитала 
у Централни регистар друштво је у обавези да 
повећање основног капитала региструје у скла-
ду са законом о регистрацији. Основни капитал 
друштва сматра се повећаним на дан регистра-
ције повећања основног капитала.
6) Из практичних разлога може се саветовати да 
саставни део ове одлуке чини списак акционара 
са  бројем  акција  и  процентуалним  учешћем  у 
основном капиталу пре и после издавања акција 
по основу претварања нераспоређене добити у 
основни капитал.

Такође треба нагласити да, сходно члану 12. 
став 1. тачка 9) Закона о тржишту капитала („Сл. 
гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), одо-
брење проспекта за издавање акција није обаве-
зно када се врши издавање акција које ће бити 
додељене без накнаде постојећим акционарима. 
Другим речима: ово повећање основног капитала 
претварањем расположиве нераспоређене до-
бити јесте тзв. затворена емисија акција, пошто 
је она намењена само постојећим акционарима. 
Зато овде нема јавне понуде акција, па није по-
требан проспект за наведену емисију акција.

Пример: Преношење нераспоређене добити 
у основни капитал

Један пример поступка преношења нераспо-
ређене добити  у основни  капитал може да  се 
представи следећим прегледом:

Пре 
преношења

После 
преношења

1) Основни капитал 500.000 700.000
2) Резерве  100.000 100.000
3) Нераспоређени добитак 200.000 -
Укупан капитал 800.000 800.000

У овом примеру на постојећи основни капи-
тал пренесен је цео нераспоређени добитак од 
200.000 динара. За исти износ, дакле за 200.000 
динара повећан је основни капитал, док је износ 
укупног капитала остао исти. Ако је до сада ак-
ционарско друштво имало 500 акција номинал-
не вредности 1.000 динара, наведено повећање 
основног капитала може да се усклади повећа-
њем номиналне вредности постојећих акција са 
1.000 на 1.400 динара или да се изда нових 200 
акција номиналне вредности 1.000 динара. У сва-
ком случају, након извршеног повећања вредно-
сти акција сваког од акционара не сме да дође до 
промене у односима гласова између акционара. 

Упис и регистрација повећања 
основног капитала

Упис повећања основног капитала у Централ-
ни регистар врши се на начин утврђен чланом 311. 
Закона. Према тим одредбама,  уз  захтев Цен-
тралном регистру за упис нових акција и њихо-
вих ималаца, односно упис повећања номиналне 
или рачуноводствене вредности, код акција без 
номиналне вредности по основу повећања капи-
тала из добити друштва доставља се: 
1) одлука о повећању капитала; 
2) доказ о регистрацији одлуке о повећању капи-
тала у складу са законом о регистрацији; 
3) писана изјава законског заступника друштва 
о испуњености услова из чл. 305. и 306. Закона 
(да друштво нема непокривених губитака и да је 
мишљење ревизора позитивно). 

Захтев  Централном  регистру  подноси  се  у 
року од пет радних дана од дана регистрације 
одлуке о повећању капитала у складу са законом 
о регистрацији. 

Са своје стране, сагласно тачки 11. својих пра-
вила  пословања,  у  случају  повећања  капитала 
акционарског друштва из добити друштва, Цен-
трални регистар врши упис акција на емисиони 
рачун издаваоца или врши промену номиналне 
вредности  акција,  односно  рачуноводствене 
вредности акција у случају акција без номиналне 
вредности, у складу са одредбама закона којим 
се уређују привредна друштва, као и у складу са 
чланом 12. став 1. тачка 9) Закона о тржишту ка-
питала, на основу: 
1) захтева издаваоца достављеног преко агента 
у року од пет радних дана од дана регистрације 
одлуке о повећању капитала; 
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2) изјаве законског заступника издаваоца о испу-
њености услова за повећање капитала из добити 
друштва из чл. 305. и 306. Закона о привредним 
друштвима.

Јавно акционарско друштво дужно је да, ис-
товремено  са  подношењем  захтева, Комисији 
за хартије од вредности достави обавештење о 
повећању капитала из добити друштва. 

Сагласно члану 300. Закона, у року од осам 
дана од дана уписа у Централни регистар акција 
издатих у поступку повећања основног капита-
ла друштво је у обавези да повећање основног 
капитала региструје у складу са законом о реги-
страцији. Основни капитал друштва сматра се по-
већаним на дан регистрације повећања основног 
капитала. 

На  сајту Агенције  за  привредне регистре,  у 
делу Привредна друштва  –  Упутства  – Проме-
не, могу да се нађу потребне инструкције и до-
кументи у вези са регистрационом пријавом за 
регистрацију  одлуке  о  издавању  акција  ради 
повећања капитала и регистрационом пријавом 
повећања основног капитала акционарског дру-
штва насталог спровођењем одлуке о повећању 
основног капитала.

Остали аспекти повећања основног 
капитала

Порески аспект
У случају када се нераспоређена добит у скла-

ду са прописима распоређује на повећање основ-
ног  капитала,  такво  распоређивање  увећаних 
вредности акција нема карактер личних прима-
ња, па нема обавезе плаћања пореских обавеза 
на лична примања. Такође, оваква расподела не 
значи исплату дивиденди, па ни по том основу 
не постоји обавеза утврђивања и плаћања поре-
ских обавеза. Зато треба правити разлику између 
овог начина повећања основног капитала и пове-
ћања које се остварује када се дивиденде испла-
ћују у новим акцијама друштва. Наиме, када се 
дивиденде уместо у новцу исплаћују у акцијама 
(или кроз повећање номиналне вредности акци-
ја постојећих акција), такође се врши затворена 
емисија  постојећим  акционарима  и  повећање 
основног капитала, али у овом случају на вред-
ност додељених нових акција плаћа се порез као 
на исплату дивиденди.

Промена статута
Према члану  12.  Закона, оснивачки акт дру-

штва  с  ограниченом  одговорношћу  мења  се 
одлуком Скупштине у случају повећања основ-
ног капитала. Не мења се оснивачки акт акцио-
нарског  друштва,  али  се  статут  акционарског 
друштва мења одлуком Скупштине. Конкретно, 
према одредбама члана 246. Закона, статут ак-
ционарског друштва мења се због промене пода-
така које садржи о висини уписаног и уплаћеног 
основног капитала. Према ставу 2. овог члана, 
друштво је дужно да најмање једном годишње 
изврши измене и допуне статута ради усклађива-
ња података о висини уписаног капитала. Према 
члану 12. став 5. Закона, законски заступник дру-
штва у обавези је да након сваке измене статута 
сачини и потпише пречишћени  текст  тог доку-
мента. Измене статута, као и његови пречишће-
ни текстови, након сваке такве измене региструју 
се у Агенцији за привредне регистре у складу са 
законом о регистрацији. 

Књиговодствено евидентирање повећања 
основног капитала

Пример: Књиговодствено евидентирање

Акционарско друштво је на седници Скупшти-
не акционара донело одлуку да се нераспоређе-
на добит претходних година у износу од 600.000 
динара расподели за следеће намене: 
● за статутарне резерве, у складу са Статутом, у 
износу од 100.000 динара, 
● за  повећање  капитала  у  износу  од  500.000 
динара издавањем нове емисије акција од 500 
обичних акција номиналне вредности 1.000 ди-
нара. Право на акције нове емисије, у складу са 
Законом, имаће акционари на дан 10. 4. 2019. го-
дине, као дан доношења одлуке Скупштине, тако 
што ће на сваку акцију коју већ поседују добити 
по једну акцију нове емисије. Одлука о повећању 
капитала регистрована је у надлежном регистру 
(АПР). 
Књижење:
Конто Опис Дуг. Потр.
340 Нераспоређени добитак 

ранијих година  600.000
322 Статутарне и друге резерве  100.000
300 Акцијски капитал 500.000

- по одлуци Скупштине 

П С
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Питања претплатника на теме из 
рачуноводства

Рад страног студента преко омладинске 
задруге

Ради се о студентској задрузи која је учланила 
задругара, омладинца који је на редовном шко-
ловању у Србији, али је из Републике Црне Горе, 
има  пребивалиште  у  Републици  Србији  и  има 
„бели картон”, па се поставља питање да ли он 
као студент може бити ангажован за рад у сту-
дентској задрузи.

Одговор: 
Запошљавање и рад странаца у Србији регу-

лише Закон о запошљавању странаца, објављен 
у „Службеном гласнику РС” бр. 128/2014, 113/2017 
и 50/2018.

У складу са чланом 2. Закона, студент је стра-
нац коме је одобрен привремени боравак због 
студирања и који је уписан на акредитоване сту-
дијске програме у складу са Законом.

Чланом 2. Закона прописано је да је запошља-
вање странца закључивање уговора о раду или 
другог уговора којим странац без заснивања 
радног односа остварује права по основу рада у 
складу са Законом.

Члан 17. Закона дефинише:
Послодавац може да запосли студента под 

условима из члана 16. овог закона, с тим да оба-
вљање послова у периоду када трају наставне 
активности може да траје најдуже 20 сати не-
дељно, односно 80 сати месечно.

Услови за издавање радне дозволе за обављање 
сезонских послова су да странац има:
1) одобрење за привремени боравак странца;
2) закључен уговор о раду са послодавцем;
3) акт послодавца којим се утврђује начин сме-
штаја и исхране за време боравка и рада у Репу-
блици.

У вези са вашим питањем дајемо и два мишље-
ња Министарства: 

Мишљење Министарства  за  рад,  запошља-
вање, борачка и социјална питања број 011-00-
00332/2015-24 од 7. 4. 2015:

Поводом питања да ли послодавци који су 
ангажовали стране студенте по основу обуке и 
праксе треба да прибаве дозволу за рад студена-
та, указујемо на одредбу члана 2. став 2. Закона 
о запошљавању странаца („Сл. гласник РС”, број 
128/14), који прописује да се под запошљавањем 
странца подразумева закључивање уговора о 
раду или другог уговора којим странац без засни-
вања радног односа остварује права по основу 
рада, у складу са Законом. Такође, члан 17. став 1. 
Закона прописује да послодавац може да запосли 
студента под условима из члана 16. овог закона, 
с тим да обављање послова у периоду када тра-
ју наставне активности може да траје најдуже 
20 сати недељно, односно 80 сати месечно. Има-
јући у виду напред наведено, односно да се под 
запошљавањем, у смислу одредаба Закона, не 
подразумева само закључивање уговора о раду, 
већ и другог уговора којим се остварују права по 
основу рада, а који укључује и уговор о стручном 
усавршавању, послодавац је у обавези да приба-
ви радну дозволу за наведена лица.

Мишљење Министарства  за  рад,  запошља-
вање, борачка и социјална питања број 011-00-
176/2015-24 од 26. 3. 2015:

Члан 2. т. 2) Закона прописује да се под запо-
шљавањем странца подразумева закључивање 
уговора о раду или другог уговора којим странац 
без заснивања радног односа остварује права по 
основу рада, у складу са Законом. Такође, члан 17. 
став 1. Закона прописује да послодавац може да 
запосли студента под условима из члана 16. овог 
закона, с тим да обављање послова у периоду када 
трају наставне активности може да траје нај-
дуже 20 сати недељно, односно 80 сати месечно.

Имајући у виду напред наведено, односно да се 
под запошљавањем, у смислу одредаба Закона, не 
подразумева само закључивање уговора о раду, 
већ и другог уговора којим се остварују права по 
основу рада, а који укључује и уговор о стручном 
усавршавању, мишљења смо да нема основа да се 
страни студенти на пракси у Републици Србији 
изузму из примене Закона, односно послодавац је 
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у обавези да прибави радну дозволу за наведена 
лица.

Уговор између предузетника и 
„предузетничке радње”

Да ли је у складу са законом да физичко лице 
склопи уговоре о закупу сопствених возила са 
својом  предузетничком  радњом,  у  којима  ће 
уговорити одговарајуће месечне нето износе за 
услугу закупа возила и за то редовно предавати 
пореске пријаве Пореској управи и редовно пла-
ћати порез по том основу, а након тога подићи 
уговорене нето износе у готовини?

Одговор:
Предузетничка „радња” постоји у нашим раз-

говорима о послу, али не и у закону. Уколико же-
лимо правилно да се изражавамо, онда ћемо и 
у говору заменити термин „радња” термином 
„предузетник”.

Дакле, уколико сте предузетник, када разми-
шљате о књиговодственим, правним и пореским 
релацијама, размишљајте о томе да постоји само 
једна особа која обавља делатност. Та особа има 
приватну имовину и пословну имовину која  јој 
служи за обављање делатности.

Сва  имовина  је  власништво предузетника, 
а не његове радње. Све послове врши и одлуке 
доноси предузетник и уговоре закључује преду-
зетник и то са трећим лицима, а никако са собом 
као физичким лицем. Избришите ентитет радње 
из главе и лакше ћете разумети правне и пореске 
последице својих пословних одлука.

Министарство финансија дало  је Мишљење 
бр. 430-00-00394/2014-04 од 12.11.2014. године, у 
којем се наводи:

С тим у вези, а имајући у виду да је уговор са-
гласност воља уговорних страна (што значи бар 
две), а да је предузетник пословно способно фи-
зичко лице које обавља делатност у циљу оства-
ривања прихода, које је као такво регистровано 
у складу са законом о регистрацији и које за све 
обавезе настале у вези са обављањем своје де-
латности одговара целокупном својом имовином 
у коју улази и имовина коју стиче у вези са оба-
вљањем делатности, произлази да акт назван 
уговором који физичко лице закључи са самим 
собом као предузетником, а којим се уређује да 
физичко лице своју непокретност преноси на 
своју радњу, не производи правно дејство. Да-

кле, на основу таквог акта не долази до преноса 
права својине на непокретности (с једне стране 
на другу), што значи да у овом случају не постоји 
ни предмет опорезивања порезом на пренос ап-
солутних права.

У складу са наведеним предузетник не може 
да закључи уговор „сам са собом”. Био то Уговор 
о купопродаји непокретности, о закупу непокрет-
ности или покретне имовине (опреме, аутомо-
била итд.), а такви уговори не производе правно 
дејство. 

Предузетник може да у своје име, у својству 
предузетника, закључи уговоре са другим лици-
ма, било да су то друга физичка лица било да су 
други предузетници или правна лица.

Предузетник може да користи личну имовину 
у пословне сврхе без закључења уговора, испла-
те накнаде и плаћања пореза. Узимање које пре-
дузетник врши из пословне имовине за приватне 
потребе има третман пословног прихода, а ула-
гање личне имовине у пословну имовину, осим 
улагања у сталну имовину, има третман послов-
ног расхода предузетника, у складу са чланом 
37б. Закона о порезу на доходак грађана.

Чланом 83. Закона о привредним друштвима 
дефинисан је појам предузетника:

„Предузетник је пословно способно физичко 
лице које обавља делатност у циљу остваривања 
прихода и које је као такво регистровано у скла-
ду са законом о регистрацији.

Физичко  лице  уписано  у  посебан  регистар, 
које обавља делатност слободне професије, уре-
ђену посебним прописом, сматра се предузетни-
ком у смислу овог закона ако је тим прописом то 
одређено.

Индивидуални пољопривредник није преду-
зетник у смислу овог закона, осим ако посебним 
законом није другачије уређено.”

Даље, чланом 85. Закона о привредним дру-
штвима  дефинисано  је  да  предузетник  за  све 
обавезе настале у вези са обављањем своје де-
латности одговара целокупном  својом имови-
ном и у ту имовину улази и имовина коју стиче у 
вези са обављањем делатности.

Одговорност за обавезе из става 1. овог члана 
не престаје брисањем предузетника из регистра.

Закон не помиње појам предузетничке радње, 
а правни субјективитет одређен је предузетнику. 
У вези са тим издвајамо део из Мишљења Мини-
старства финансија бр. 011-00-1425/2017-04 од 21. 
6. 2017:



68 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

Према мишљењу Министарства привреде, 
број: службено, од 10. новембра 2014. године, …1. 
Приходом од самосталне делатности, сагласно 
одредби члана 31. став 1. Закона о порезу на дохо-
дак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 
– др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 
44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 
48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон и 
112/15 – даље: Закон), сматра се приход остварен 
од привредних делатности, укључујући и делат-
ности пољопривреде и шумарства, пружањем 
професионалних и других интелектуалних услу-
га, као и приход од других делатности, уколико 
се на тај приход по овом закону порез не плаћа по 
другом основу.

Одредбом члана 32. став 1. Закона прописано је 
да је обвезник пореза на приходе од самосталне 
делатности физичко лице које остварује прихо-
де обављањем делатности из члана 31. овог за-
кона и свако друго физичко лице које је обвезник 
пореза на додату вредност у складу са законом 
којим се уређује порез на додату вредност (у да-
љем тексту: предузетник).

Према одредбама члана 37б ст. 1. и 2. Закона, 
узимање које предузетник врши из пословне 
имовине за приватне потребе има третман 
пословног прихода, а улагање личне имовине у по-
словну имовину, осим улагања у сталну имовину, 
има третман пословног расхода предузетника. 
Узимање, односно улагање имовине из ст. 1. и 2. 
овог члана које није у новчаном облику, процењу-
је се према упоредивој тржишној вредности, у 
складу са начелом сталности (став 3. тог члана 
Закона).

…
Обављање привредне делатности у стату-

су предузетника значи да предузетник обавља 
делатност, а не радња. Радња се у Закону о при-
вредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11 и 83/14 – др. закон) и не помиње, а и по прет-
ходном Закону о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС”, бр. 125/04), који је помињао радњу, она 
није имала субјективитет. Све правне послове у 
обављању делатности предузетника предузима 
предузетник у своје име. Предузетник стиче сва 
права и обавезе поводом обављања делатности 
ради које је формирао такву „радњу”. У том сми-
слу „радња” и не може бити странка у поступку 
(не може бити ни тужилац ни тужени).

Како радња не постоји као субјект у праву, 
то нису могући никакви уговори са радњом. За за-

кључење уговора је, пре свега, потребан субјекти-
витет, који се овде појављује у облику уговорне 
способности. Радња нема ни субјективитет, ни 
уговорну способност, иако има неких обележја 
која стварају утисак као да радња постоји као су-
бјект у праву (пословно име, седиште, матични 
број…). Међутим, сва ова обележја су, у ствари, 
обележја предузетника, а не радње. Пословно 
име је име под којим предузетник обавља делат-
ност. Седиште је место у коме предузетник оба-
вља делатност, матични број је број под којим 
предузетник обавља делатност итд.

Због статуса овакве „радње”, као организа-
ције без правног субјективитета, предузетник 
може да закључи уговор са неким трећим, али 
не и са таквом „радњом”, чији је он оснивач. Чак 
и када би закључио такав уговор, он не би имао 
никаквог правног дејства.

КЕП књига

Фирма прави и продаје разне врсте пита и ле-
пиње. Осим тога, прави и продаје пљескавице и 
помфрит. Да ли је потребно да води КЕП књигу?

Одговор:
Уредбом о Класификацији делатности  („Сл. 

гласник РС”, бр. 54/2010) наведено ја да се поједи-
не делатности, у које спадају оне које се обавља-
ју у пекарама, посластичарницама или месарама 
које продају своје производе, сматрају прерађи-
вачком делатношћу, иако је реч о трговини на 
мало  производима  произвођача  који  поседују 
своје радње.

У складу са чланом 2. став 3. Правилника о еви-
денцији промета („Сл. гласник РС”, бр. 99/2015 и 
44/2018 – други пропис), правна лица и предузет-
ници (трговци) који обављају трговину на мало 
дужни су да воде евиденцију промета. Књига еви-
денције промета води се на обрасцу КЕП. 

Образац КЕП води се за свако продајно место 
– објекат, а у њега се уносе све пословне промене 
у оквиру промета у малопродаји и то као задуже-
ња (колона 4) и раздужења (колона 5).

Застарелост обавеза према добављачу 
и њихово приходовање

Фирма на дан 31. 12. 2018. године има салда на 
неким аналитичким картицама обавеза  према 
добављачима која нису плаћена и за то није сти-
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гао ИОС повериоца. С обзиром на то да су нека 
салда, тј. дуговања преко 3 године, да ли је фирма 
обавезна да уради приходовање тих дугова под 
31. 12. 2018 године?

Одговор:
Када се ради о промету роба и услуга, закуп-

нина, потраживања из радног односа, накнада 
штете, камате итд., рок за застарелост је 3 (три) 
године. Важно је нагласити да застарелост тече 
одвојено за сваку испоруку робе или пружену 
услугу  одвојено.  Уколико  уговорне  стране  са-
чине накнадно уговор или анекс уговора којим 
се регулише рок плаћања, аутоматски се мења 
и рок од којег тече застарелост. Потписивањем 
ИОС обрасца дужник признаје своју обавезу и ау-
томатски престаје да тече рок застаревања оба-
веза. У случају да је обавеза већ застарела и ако 
након тог рока овлашћено лице потпише образац 
ИОС, сматра се да се лице одрекло већ застареле 
обавезе. 

Након извршеног пописа финансијских обаве-
за, када се утврди да постоје обавезе којима је 
застарео рок (дужи од три године), а да повери-
лац није тужио дужника, нити је дужник потписао 
ИОС образац, надлежни орган у привредном су-
бјекту (директор, председник Управног одбора, 
предузетник) може да донесе одлуку о отпису 
обавеза на предлог пописне комисије. Такође, 
могућа је ситуација да се дужник и поверилац до-
говоре да поверилац отпише своја потраживања 
од дужника.

У складу са чланом 56. Правилника о Контном 
оквиру  и  садржини  рачуна  у  Контном  оквиру 
за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(„Сл.  гласник РС”, бр. 95/2014 – даље: Правил-
ник о Контном оквиру), правно лице, по основу 
директног отписа обавезе  услед  застаревања, 
ванпарничног поравнања или по основу дописа 
повериоца о опросту дуга и сл., у пословним књи-
гама евидентира приходе од смањења обавеза 
одобрењем рачуна 677 – Приходи од смањења 
обавеза, уз задужење рачуна на коме је обавеза 
исказана (у овом случају рачун 435 – Добављачи 
у земљи).

Услов  за  признавање  обавезе  према  МРС/
МСФИ, МСФИ  за МСП  и  Правилнику  за  микро 
правна лица, обавеза се признаје када је вероват-
но да ће због подмирења садашње обавезе доћи 
до одлива ресурса и када износ којим ће она да 
се подмири може поуздано да се измери. Ако 

наведени критеријуми нису испуњени, престаје 
признавање обавезе. 

Тачком 4.17 Оквира за припремање и прика-
зивање финансијских извештаја прописано је да 
измирење садашње обавезе може да се изврши 
на више начина (плаћањем готовином, преносом 
других средстава, пружањем услуга, заменом те 
обавезе неком другом обавезом, конверзијом 
обавезе у капитал), а исто тако обавеза може да 
се угаси и на други начин, тако што се поверилац 
одриче својих права (опрост дуга) или ако пове-
рилац изгуби своје право да захтева испуњење 
обавезе (услед застарелости).

У складу с тим, ако је застарела, обавезу не 
треба признавати.

Књижење некретнине намењене 
продаји

Од физичког лица купљена је некретнина по 
основу купопродајног уговора, а некретнина је 
стечена у циљу продаје. Притом су настали и до-
датни трошкови солемнизације уговора, а плаћен 
је и порез на пренос апсолутних права. Предузе-
ће користи МСФИ за МСП. Како треба да се про-
књижи некретнина?

Одговор: 
У исказивању категорије средстава намење-

них  продаји  постоји  значајна  разлика  између 
пуних МРС/МСФИ и МСФИ за МСП. Наведено је 
последица  различитих  правила  признавања  и 
вредновања сталних средстава намењених про-
даји између поменутих стандарда.

Према пуним МРС/МСФИ, признавање и обе-
лодањивање  сталних  средстава  намењених 
продаји уређено је у складу са МСФИ 5 – Стална 
имовина  намењена  продаји  и  пословања  која 
престају.

Према наведеном стандарду, стална средства 
намењена  продаји  обухватају  сталну  имовину 
која је купљена ради продаје, као и средства која 
су пренета са рачуна коришћених средстава на 
основу одлуке о продаји или плана продаје, као 
и средства пословања које ће бити обустављено 
и отуђено.

С  друге  стране,  стална  средства  намењена 
продаји нису предмет посебног разматрања од 
стране МСФИ за МСП.

У одељку 17 МСФИ за МСП, у параграфу 17.26 
поменуте су некретнине које се држе за прода-
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ју: „У параграфу 27.9(ф) наводи се да план да се 
средство отуђи пре очекиваног датума предста-
вља назнаку умањења вредности која узрокује 
израчунавање надокнадиве вредности средства 
за сврхе одређивања да ли је средству умањена 
вредност.”

Наведено упућује на то да се, у случају посто-
јања плана за отуђење сталне имовине, не спро-
води њено рекласификовање на обртну имовину, 
односно залихе, као сталну имовину намењену 
продаји, већ се врши њено обезвређење у окви-
ру  ставке на којој  је исказана. Другим речима: 
мала и средња правна лица (као и микро правна 
лица и предузетници) немају обавезу рекласифи-
кације сталних средстава за која постоји намера 
руководства да буду отуђена у року од 12 месе-
ци са групе 01 – Нематеријална имовина или 02 
– Некретнине, постројења и опрема на групу 14 – 
Стална средства намењена продаји, нити постоји 
обавеза обустављања обрачуна амортизације за 
стална средства намењена продаји од тог датума. 

МСФИ за МСП не постављају посебне захтеве 
у вези са признавањем и исказивањем сталних 
средстава  намењених  продаји  и  за  њих  се  не 
захтева посебно рачуноводствено обухватање 
имовине која је намењена продаји на начин пред-
виђен у МСФИ 5 – Стална имовина намењена про-
даји и пословања која престају.

Правилник о Контном оквиру и садржини ра-
чуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике предвиђа групу рачуна 
14 за обухватање сталних средстава намењених 
продаји. Правна лица која су се определила за 
примену МСФИ за МСП, књижења на рачунима 
групе 14 могу да врше једино када су у питању 
стална средства која су купљена или на други 
начин прибављена и то искључиво ради продаје.

С  обзиром  на  то  да МСФИ  за МСП  не  даје 
смернице за признавање и вредновање сталних 
средстава намењених продаји, за почетно при-
знавање некретнине коју сте купили искључиво 
ради  продаје,  по  нашем  мишљењу,  треба  по-

гледати у МСФИ 5, који у параграфу 16. наводи: 
„Ако новостечена имовина (или група за отуђе-
ње) задовољава критеријуме за класификовање 
као  имовина  која  се  држи  за  продају  (видети 
параграф 11), примена параграфа 15 имаће за по-
следицу да се имовина (или група за отуђење) од-
мерава при почетном признавању по нижем од 
следећа два износа: по књиговодственој вредно-
сти да није била тако класификована (на пример 
набавна вредност) и фер вредности умањеној за 
трошкове продаје.”

Значи да се набављена некретнина намењена 
продаји почетно признаје у складу са одељком 17 
Некретнине, постројења и опрема МСФИ за МСП:

„17.9 Ентитет треба да одмерава ставку не-
кретнина, постројења и опрема приликом почет-
ног признавања по њиховој набавној вредности. 

17.10  Набавна  вредност  ставке  некретнина, 
постројења и опреме обухвата све од следећег: 

(а) куповну цену, укључујући накнаде за прав-
не и посредничке услуге, увозне таксе и порезе 
по основу промета који се не могу рефундирати, 
након одузимања трговачких попуста и рабата; 

(б) све трошкове који се могу директно при-
писати довођењу средства на локацију и у стање 
које  је неопходно да би средство могло функ-
ционисати, на начин на који то очекује руковод-
ство, што може укључивати трошкове припреме 
локације, почетне испоруке и манипулисања, ин-
сталације и састављања, као и тестирања функ-
ционалности; 

(ц) иницијалну процену трошкова демонтаже, 
уклањања средства и обнове подручја на којем 
је средство лоцирано, што је обавеза која се у 
ентитету намеће било када се средство набави 
било као последица коришћења средства у току 
одређеног периода за све друге сврхе осим за 
производњу залиха у том периоду.”

То значи да трошкове солемнизације уговора 
и пореза на пренос апсолутних права приписујете 
вредности купљене некретнине: 142/489 за порез, 
142/494 за овере, солемнизацију, итд. П С
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На основу члана 8. Уредбе о буџетском ра-
чуноводству  („Сл.  гласник  РС”,  бр.  125/2003  и 
12/2006 – у даљем тексту: Уредба) прописана је 
обавеза састављања и достављања тромесечних 
периодичних извештаја о извршењу буџета за ин-
директне кориснике средстава буџета и корисни-
ке средстава Републичког фонда за здравствено 
осигурање о извршењу својих финансијских пла-
нова. Обавеза састављања и достављања изве-
штаја односи се на: 
● директне и индиректне кориснике буџета Ре-
публике Србије; 
● директне и индиректне кориснике буџета те-
риторијалних аутономија и локалних самоупра-
ва; 
● Републички фонд за здравствено осигурање (у 
даљем тексту: РФЗО) и његове кориснике и 
● организације обавезног социјалног осигурања  
(у даљем тексту: ООСО). 

Састављање и достављање периодичних изве-
штаја врши се за потребе планирања и контроле 
извршења буџета у посматраном периоду. 

Правилником о начину припреме, састављања 
и подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава, корисника средстава орга-
низација за обавезно социјално осигурање и бу-
џетских фондова („Сл. гласник РС”, бр. 18/2015 и 
104/2018 – у даљем тексту: Правилник) прописан 
је начин припреме, састављања и подношења фи-
нансијских извештаја директних и индиректних 
корисника  буџетских  средстава,  организација 
за обавезно социјално осигурање и њихових ко-
рисника, буџетских фондова Републике Србије и 
локалне власти, као и садржина образаца за фи-
нансијске извештаје, у које спадају и периодични 
финансијски извештаји. 

Обрасци на којима се састављају 
тромесечно периодични извештаји

У складу са одредбом члана 5. став 4. Правил-
ника, корисници буџетских средстава и кори-
сници средстава ООСО достављају периодичне 
извештаје на oбрасцу 5 – Извештај о извршењу 
буџета. Одредбом става 5. истог члана прописа-
но је да директни корисници буџетских средста-

Мр Јован Чанак

Састављање и подношење 
тромесечног извештаја о 
извршењу буџета (финансијског 
плана) за период јануар–март 
2019. године
Састављање и подношење тромесечних периодичних извештаја о извршењу 
буџета законски је прописана обавеза како би у току године могло превентив-
но да се делује уколико се извршење утврђеног буџета и финансијског плана 
одвија неравномерно, а остварење је у значајној диспропорцији са планира-
ним величинама како на приходној тако и на расходној страни. Индиректни ко-
рисници буџетских средстава достављају овај извештај директном кориснику 
до 10. априла 2019. године. Крајњи рок за предају периодичног извештаја о из-
вршењу буџета за период јануар–март 2019. године за директне кориснике је 
22. 4. 2019. године.
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ва који у својој надлежности имају индиректне 
кориснике и РФЗО консолидоване периодичне 
извештаје достављају такође само на oбрасцу 5 
– Извештај о извршењу буџета. 

Објашњење највећих одступања од износа 
одобрених буџетом, заједно са консолидованим 
периодичним извештајем, директни корисници 
буџетских средстава достављају Министарству 
финансија – Управи за трезор, у складу са одред-
бом члана 8. став 3. Уредбе. Форма овог извешта-
ја није прописана.

Начин попуњавања oбрасца 5

Приликом састављања периодичног извешта-
ја неопходно је да се сва књижења за извештајни 
период сведу на готовинску основу, у складу са 
одредбама члана 5. Уредбе и члана 4. Правилника. 

Подаци о извршењу буџета, односно финан-
сијског плана за период од 1. 1. до 31. 3. 2019. го-
дине уносе се из пословних књига и евиденција 
корисника о оствареном промету на начин про-
писан одредбама члана 10. Правилника, у складу 
са Правилником о стандардном класификацио-
ном оквиру и Контном плану за буџетски систем 
(„Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 
46/2017,  114/2017,  20/2018,  36/2018,  93/2018  и 
108/2018). Подаци се уносе у хиљадама динара. 

Образац 5 састоји се из три дела: 
●  I – Укупни приходи и примања – уносе се по-
даци о оствареним приходима и примањима по 
изворима финансирања (колоне од 6 до 11), 
● II – Укупни расходи и издаци – уносе се подаци 
о извршеним расходима и издацима по изворима 
финансирања (колоне од 6 до 11) и 
● III – Утврђивање резултата – утврђује се ре-
зултат пословања (укупан и по изворима финан-
сирања)  као  разлика  између  збира  прихода  и 
примања и збира расхода и издатака. 

У колоне од 4 до 11 уносе се подаци према бро-
ју конта из колоне 2, односно према опису (нази-
ву конта) из колоне 3 oбрасца 5. 

Колона 4 – Планирани приходи и примања/
расходи и издаци – попуњава се на бази плани-
раних прихода и примања корисника, а расходи 
и издаци у висини текуће апропријације. 

Колона 5 попуњава се као збир укупно оства-
рених прихода и примања, односно расхода и 
издатака исказаних у колонама од 6 до 11. 

Колона 10 попуњава се на основу: 

● остварених прихода из примања везаних за 
донације и помоћи из следећих извора финанси-
рања: 
– 05 – Донације од иностраних земаља, 
– 06 – Донације од међународних организација, 
–  08  – Добровољни  трансфери од физичких  и 
правних лица и 
– 56 – Финансијска помоћ ЕУ; 
● извршених расхода и издатака из донација и 
помоћи, који, поред наведених извора финанси-
рања за приходе и примања, садрже и извор: 
– 15 – Пренета неутрошена средства донација из 
ранијих година. 

Колона 11 попуњава се на основу: 
● остварених прихода, примања и трансфера из 
следећих извора финансирања: 
– 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 
– 07 – Трансфери од других нивоа власти, 
– 09 – Примања од продаје нефинансијске имо-
вине, 
– 10 – Примања од домаћих задуживања, 
– 11 – Примања од иностраних задуживања, 
– 12 – Примања од отплате датих кредита и про-
даје финансијске имовине; 
● извршених расхода и издатака који, поред на-
ведених извора финансирања за приходе и при-
мања, садрже и изворе: 
– 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година и 
– 14 – Неутрошена средства од приватизације из 
ранијих година. 

У колону 11 податке уносе и корисници који 
трансакције по основу програмских и пројект-
них зајмова обављају преко пословних банака, 
а примања, расходе и издатке по овом основу 
евидентирају такође у обрасцу 5. 

Вишак примања исказује се на ознаци ОП број 
5442, односно мањак примања на ознаци ОП број 
5443 и утврђује се као разлика између примања 
од задуживања и продаје финансијске имовине, 
која су исказана на ознаци ОП број 5440, и изда-
така за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине, који су исказани на ознаци ОП број 5441. 

Вишак новчаних прилива исказује се на озна-
ци ОП број 5444, односно мањак новчаних при-
лива на ознаци ОП број 5445 и утврђује се као 
разлика између укупно остварених прихода и 
примања, који су исказани на ознаци ОП број 5171 
(700000 + 800000 + 90000), и укупних расхода и 
издатака, који су исказани на ознаци ОП број 5435 
(400000 + 500000 + 600000). 
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Приказ утврђивања резултата у обрасцу 5 дат је у табели 1.

Табела 1: Утврђивање резултата у обрасцу 5 

Ознака 
ОП Опис Број конта

5436 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(5001) 

700000 + 800000 

5437 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)  400000 + 500000 

5438 Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0  (700000 + 800000) - (400000 + 
500000) ˃ 0 

5439  Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0 (400000 + 500000) - (700000 + 
800000) ˃ 0 

5440 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131) 900000 

5441 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) 600000 

5442 ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0  900000 - 600000 ˃ 0 
5443 МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0  600000 - 900000 ˃ 0 
5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (700000 + 800000 + 900000) 

-(400000 + 500000 + 600000 ˃ 0 
5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) (400000 + 500000 + 600000) - 

(700000 + 800000 + 900000 ˃ 0 

Директни корисници који у својој надлежно-
сти  имају  више  функционалних  класификаци-
ја, односно исказивања расхода и издатака по 
функционалној намени за одређену област, као 
и корисници који имају програмски део буџета, 
попуњавају и достављају образац 5 за сваку функ-
цију, односно сваки пројекат појединачно. 

Консолидовани периодични извештај

Суштина консолидованог извештаја о изврше-
њу буџета, односно финансијског плана јесте оба-
веза директних корисника да усагласе извештаје 
индиректних корисника из своје надлежности са 
подацима садржаним у Главној књизи трезора и 
информацијама из својих евиденција, односно 
помоћних књига. 

Да би консолидација била успешно урађена, 
неопходно је да пословне књиге директних ко-
рисника  и  индиректних  корисника  из  њихове 
надлежности буду усаглашене  како у укупним 
износима тако и по изворима финансирања. Та-
кође, усаглашавање се врши и у односу на про-
мет и стање Главне књиге трезора. 

Објашњење одступања између 
одобрених средстава и извршења

Приликом  сваког  периодичног  извештаја 
врши се упоредна анализа планираних и реали-

зованих величина како на страни прихода и при-
мања тако и на страни расхода и издатака, ради 
утврђивања узрока одступања и настојања да се 
у будућем извештајном периоду исправе наста-
ле грешке. 

Важно је за сваки програм или пројекат, од-
носно  програмску  активност,  као  и  за  сваку 
економску класификацију утврдити да ли су од-
ступања могла да се предвиде раније и да ли се 
понављају. Потребно је утврдити да ли су одсту-
пања настала као разлог нереалног планирања 
или су разлози у новонасталим околностима које 
нису могле да се предвиде. 

На крају, треба сагледати и могућности ко-
рекције одступања у  наредном  извештајном 
периоду. 

Директни корисници који у својој надле-
жности имају индиректне кориснике буџетских 
средстава у обавези су да доставе образложење 
највећих одступања од износа одобрених буџе-
том, заједно са консолидованим периодичним 
извештајем, у складу са одредбом члана 8. став 
3. Уредбе. Да би директни корисници могли да 
испуне ту обавезу, потребно је да од индирект-
них корисника добију  благовремене  и  тачне 
информације  о оствареним приходима и при-
мањима и извршеним расходима и издацима по 
свим изворима финансирања. 
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Рокови за достављање периодичних 
извештаја

Крајњи рокови и органи којима се достављају 
периодични извештаји према врстама обвезника 
дати су у табели 2.
Табела 2:  Рокови за достављање периодичних 
извештаја

Обвезник састављања 
извештаја

Орган коме 
се доставља 

извештај

Рок у 
2019.

Индиректни КБС директни 
КБС у чијој су 
надлежности

до 10. 
априла

Корисници средстава РФЗО РФЗО
Директни КБС буџета РС 
који у својој надлежности 
немају индиректне 
кориснике

Управа за трезор до 20. 
априла* 

Директни КБС буџета РС 
који у својој надлежности 
имају индиректне кориснике 
(консолидовани)
ООСО
РФЗО (консолидовани)
Директни корисници 
средстава буџета локалне 
власти

орган надлежан 
за послове 
финансија

Напомена:  Прописан  крајњи рок  за  предају 
периодичног  извештаја  о  извршењу буџета  за 
период  јануар–март  2019.  године  за  директне 
кориснике је 20. 4. 2019. године, при чему је тада 
субота. Међутим, одредбама члана 80. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 
18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) уређе-
но је да рок истиче када протекне први наредни 
радни дан ако последњи дан рока пада на дан у 
коме орган не ради. С обзиром на то да је послед-
њи дан рока за предају наведеног извештаја субо-
та, ако орган не ради суботом, наше је мишљење 
да у договору са тим органом треба да се прове-
ри рок доставе тромесечног извештаја. Ако ор-

ган суботом не ради, следи недеља која је такође 
нерадна, што значи да би крајњи рок за предају 
периодичних извештаја директних корисника за 
период јануар–март 2019. године био померен на 
понедељак, 22. 4. 2019. године.

Закључак

Састављање и подношење тромесечних пери-
одичних извештаја о извршењу буџета законски 
је прописана обавеза како би у току године могло 
превентивно да се делује уколико се извршење 
утврђеног буџета и финансијског плана одвија 
неравномерно, а остварење  је у значајној дис-
пропорцији са планираним величинама како на 
приходној тако и на расходној страни. Када се са-
гледа тромесечни извештај, неопходно је преду-
зети додатне мере за смањење текућих расхода 
и издатака ако је њихово кретање знатно изнад 
одобрених апропријација. Исто тако, на основу 
остварених прихода и примања неопходно је да 
се такође предузму потребне радње уколико је 
заостајање у остварењу планираних прихода и 
примања значајно. Другим речима: није исто ако 
се расправља о извршењу буџета на крају шестог 
или трећег месеца у току године. Да би се ситуа-
ција поправила, много је важније да се расправа 
о остварењу буџета обави на крају тромесечја, а 
не на пола године или на крају завршетка трећег 
квартала, да не говоримо о томе када би распра-
ва о извршењу буџета и финансијског плана била 
на истеку пословне године.

Извршење буџета и финансијског плана пра-
ти се у току године кумулативно, на крају првог 
тромесечја за период од првог до трећег месеца, 
затим на крају другог тромесечја за период од пр-
вог до шестог месеца, на крају трећег тромесечја 
за период од првог до деветог месеца и напокон 
на крају четвртог тромесечја за период од првог 
до дванаестог месеца. П С

3
DECENIJE
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Увод

Када је реч о правним лицима која имају отво-
рене евиденционе рачуне, ради се заправо о ко-
рисницима буџетских средстава и корисницима 
средстава  организација  обавезног  социјалног 
осигурања  (у  даљем  тексту:  обвезник  вођења 
пословних књига). 

Најзначајнији прописи којима је уређена ова 
материја су:
● Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, 
бр. 54/2009… 95/2018 – у даљем тексту: Закон);
● Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гла-
сник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: 
Уредба);
● Правилник о начину припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава, корисника средстава ор-
ганизација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова („Сл. гласник РС”, бр. 18/2015 
и 104/2018 – у даљем тексту: Правилник о финан-
сијским извештајима);
● Правилник о условима и начину вођења рачу-
на за уплату јавних прихода и распоред средста-
ва са тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016… 
104/2018 – у даљем тексту: Правилник о уплати 
јавних прихода);
● Правилник  о  систему  извршења  буџета  Ре-
публике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 83/2010… 

110/2017 – у даљем тексту: Правилник о извршењу 
буџета);
● Правилник о начину утврђивања и евиденти-
рања корисника јавних средстава и о условима 
и начину за отварање и укидање подрачуна кон-
солидованог рачуна код Управе за трезор („Сл. 
гласник РС”, бр. 99/2018 – у даљем тексту: Пра-
вилник о евиденцији корисника јавних средста-
ва);
● Правилник  о  плану  подрачуна  консолидо-
ваног  рачуна  трезора  („Сл.  гласник  РС”,  бр. 
42/2010 и 24/2016 – у даљем тексту: Правилник о 
плану подрачуна).

С обзиром на чињеницу да, сходно Закону, 
постоји  консолидовани рачун трезора Репу-
блике Србије и консолидовани рачун трезора 
локалне власти, који се воде у Управи за тре-
зор, потребно  је имати у виду и прописе који 
регулишу наплату  јавних прихода и примања, 
као и плаћања из буџета на нивоу локалне вла-
сти. По правилу, поменута материја регулише 
се актима као што су правилници о буџетском 
рачуноводству и  упутства која доносе надле-
жни органи за финансије на локалном нивоу. 
Сваки од поменутих аката на локалном нивоу 
има своје специфичности, што зависи од броја 
директних и индиректних корисника буџетских 
средстава и сложености организације њиховог 
пословања.

Мр Јован Чанак

Коментар прилива и одлива 
новчаних средстава путем 
евиденционих рачуна 
отворених у Управи за трезор и 
рачуноводствени аспект
У овом чланку биће речи о евиденцији пословних промена с аспекта напла-
те јавних прихода и примања буџета, као и о плаћањима из буџета. Извод са 
евиденционог рачуна служи управо за прокњижавање пословних промена и у 
Главној књизи корисника средстава у вези са насталим приходима и примањи-
ма, као и расходима и издацима. Стање евиденционог рачуна на крају пословне 
године мора да буде затворено и салдо му је нула.
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ëОву материју потребно је прокомента-
рисати зато што се приликом отварања 

подрачуна или евиденционих рачуна у оквиру 
консолидованог рачуна трезора појављују ди-
леме или чак различита организациона решења 
у пракси у погледу тога шта би требало да се 
евидентира у Главној књизи, а шта у помоћним 
књигама субјеката у вези са наплатом прихо-
да и примања, односно плаћања из буџета. У 
сваком случају треба поћи од чињенице да све 
пословне промене треба и морају да се еви-
дентирају у Главној књизи обвезника вођења 
пословних књига.

На пример, шта значи у Главној књизи прика-
зати потраживања од купаца или обавезе према 
добављачима ако се, с друге стране, не би имала 
у виду и аналитичка евиденција наплате јавних 
прихода и примања и плаћања обавеза из буџета.

Осврт на најзначајније одредбе 
прописа о консолидованом рачуну 
трезора и евиденционом рачуну с 
аспекта књижења пословних промена 
у вези са приливима и одливима 
новчаних средстава
У  циљу  рационалног  и  економичног  распо-

лагања новчаним средствима која се сливају у 
буџет, као и плаћања обавеза која чине одлив 
средстава из буџета, установљено је, као најоп-
тималније законско решење, да се успостави кон-
солидовани рачун трезора. Овакво опредељење 
представља решење према коме се сва новчана 
средства у вези са наплатом  јавних прихода и 
примања сливају на један рачун, док се с друге 
стране сва плаћања обавеза за расходе и издатке 
из буџета врше са подрачуна отвореног у оквиру 
консолидованог (јединственог) рачуна трезора. 
У том смислу у наставку ће уследити коментар 
најзначајнијих одредаба из законских прописа 
наведених у уводу, уз указивање на то да ли су 
неке од њих у супротности са одредбама прописа 
о буџетском рачуноводству.

Закон о буџетском систему

У складу са чланом 2. тачка 40) Закона, консо-
лидовани рачун трезора Републике Србије пред-
ставља обједињени рачун динарских и девизних 
средстава корисника средстава буџета Републи-
ке Србије, корисника средстава организација за 

обавезно  социјално осигурање и других кори-
сника јавних средстава који су укључени у консо-
лидовани рачун трезора Републике Србије, који 
се отвара Републици Србији и води у Управи за 
трезор.

Према тачки 41. истог члана Закона, консоли-
довани рачун трезора локалне власти предста-
вља  обједињени  рачун  динарских  и  девизних 
средстава припадајућих корисника буџета локал-
не власти и других корисника јавних средстава 
који су укључени у консолидовани рачун трезора 
локалне власти, који се отвара локалној власти и 
води у Управи за трезор.

Сходно тачки 49. истог члана Закона, подра-
чун представља евиденциони рачун корисника 
буџетских  средстава  и  корисника  средстава 
организација за обавезно социјално осигурање, 
односно трансакциони рачун  других  корисни-
ка јавних средстава, и то динарских и девизних 
средстава, који се отвара у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора и води у Управи 
за трезор.

Дакле, видљиво је да постоји разлика изме-
ђу подрачуна и евиденционог рачуна. Преко 
подрачуна се врши промет средстава и извр-
шавају платне трансакције, а отвара се у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора. 
Консолидовани  рачун  је  заједнички  и  једин-
ствени рачун у оквиру којег су отворени подра-
чуни преко којих се обавља промет новчаних 
средстава (уплата и исплата) за све кориснике 
јавних средстава који су укључени у консолидо-
вани рачун трезора отворен у Управи за трезор.

Евиденциони рачун  је рачун који се односи 
на евиденцију свих уплата и исплата корисника 
буџетских средстава, који се отвара у оквиру при-
падајућег консолидованог рачуна трезора и води 
у Управи за трезор. Путем евиденционог рачуна 
не врше се платне трансакције јер је он искључи-
во евиденционог карактера, како му и сам назив 
каже. То значи да се све уплате и исплате које су 
се вршиле преко консолидованог рачуна трезо-
ра евидентирају и преко евиденционих рачуна 
за сваког обвезника вођења пословних књига. 
Који подаци треба да се унесу у документацију на 
основу које се врши уплата јавних прихода и при-
мања буџета, као и подаци у вези са плаћањем 
обавеза из буџета, регулисано је подзаконским 
актима овог закона (Правилник о уплати јавних 
прихода и Правилник о извршењу буџета).
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Наплата прихода и примања буџета прописана 
је одредбом члана 49. Закона. Приходи и прима-
ња из буџета Републике Србије и буџета локалне 
власти прикупљају се и наплаћују у складу са За-
коном и другим прописима, независно од износа 
утврђених у буџету за поједине врсте прихода и 
примања. Јавни приходи и примања уплаћују се 
преко уплатних рачуна јавних прихода које по-
себним  актом  прописује  министар  финансија. 
Тај подзаконски акт  је Правилник о уплати  јав-
них прихода. Директни и индиректни корисни-
ци буџетских средстава обавезни су да на дан 
реализације обезбеде потпуно и правовремено 
уплаћивање прихода и примања буџета из оквира 
своје надлежности на прописани рачун одговара-
јућег консолидованог рачуна трезора, за потребе 
распоређивања у буџету, у складу са Законом.

Одредбе члана 58. Закона односе се на плаћа-
ње из буџета. Према 1. ставу овог члана, расход и 
издатак из буџета заснива се на рачуноводстве-
ној документацији. Ова одредба је врло битна 
у отклањању дилеме ко треба да води помоћне 
књиге добављача. Ако наведену књигу треба да 
воде обвезници вођења пословних књига који 
имају отворен евиденциони рачун у Управи за 
трезор, онда је сасвим логично и да аналитичка 
евиденција извршених плаћања такође треба да 
се води код обвезника вођења пословних књига, 
независно од тога што се плаћања врше преко 
подрачуна отвореног у оквиру консолидованог 
рачуна трезора. Дакле, на евиденционом рачу-
ну  сваког  појединачног  корисника  буџетских 
средстава и корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање треба да буде 
видљива структура свих извршених плаћања, у 
складу са методологијом прописаном Правил-
ником о извршењу буџета и Упутством о раду 
трезора на локалном нивоу. То значи да Управа 
за трезор у којој је отворен евиденциони рачун 
треба да обезбеди и достави сваком кориснику 
који има отворен евиденциони рачун табеларни 
преглед – аналитичку евиденцију свих изврше-
них плаћања из буџета. На тај начин створен је 
предуслов да сваки корисник који има отворен 
евиденциони рачун у свом рачуноводству може 
да прокњижи промене извршених плаћања и на 
основу овог књижења да има праве податке у 
Главној књизи о стању добављача чије обавезе 
још нису измирене.

Према ставу 2. члана 58. Закона, правни основ 
у складу са Законом и износ преузетих обавеза, 

који проистиче из изворне рачуноводствене до-
кументације, морају бити сачињени и потврђени 
у писаној форми пре плаћања обавезе.

На основу става 3. истог члана Закона, мини-
стар  финансија  ближе  уређује  начин  настанка 
обавезе, извештавање о преузетим обавезама 
и начин плаћања који се врши из републичког, 
односно  буџета  локалне  власти. Министар  је, 
сходно изнетом, донео Правилник о извршењу 
буџета, односно надлежни органи за финансије 
на локалном нивоу донели су такође одговара-
јућа упутства.

У складу са ставом 4. овог члана Закона, пла-
ћање из буџета неће бити извршено уколико нису 
поштоване процедуре из члана 56. ст. 3. Закона, 
што значи да су корисници буџетских средстава 
дужни да обавесте Управу за трезор, односно 
трезор локалне власти:
● о намери преузимања обавезе,
● након потписивања уговора или другог прав-
ног акта којим се преузима обавеза о преузима-
њу обавезе и предвиђеним условима и роковима 
плаћања,
● о свакој промени која се тиче износа, рокова 
и услова плаћања наведених у претходној тачки,
● поднесу захтев за плаћање у року прописаном 
актом министра из члана 58. Закона (Правилник 
о извршењу буџета).

Одредбе ставова од 1. до 3. овог члана сход-
но се примењују на обавезе корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање.

Према последњем ставу овог члана, плаћања 
са консолидованог рачуна трезора за реализа-
цију обавеза других корисника јавних средстава 
који су укључени у систем консолидованог рачу-
на трезора неће се вршити уколико ови корисни-
ци нису добили сагласност за финансијски план 
на начин прописан Законом, односно актом Скуп-
штине локалне власти и уколико тај план нису до-
ставили Управи за трезор.

Сходно члану 96. Закона прописана су овла-
шћења министра финансија у вези са условима 
и начином отварања и укидања подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора, планом тих подра-
чуна, начином и поступком вршења унутрашње 
контроле, као и другим питањима од значаја за 
функционисање трезора.

Уредба о буџетском рачуноводству

У тражењу одговора на питање да ли је или није 
потребно да се у Главној књизи воде пословне 
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промене у контексту прилива и одлива новчаних 
средстава који су евидентирани код обвезника 
вођења пословних књига који има отворен еви-
денциони рачун, полази се од одредби чланова 
од 9 до 15 из Уредбе, које уређују пословне књиге 
и врсте тих књига. 

Чланом 9. Уредбе регулише се да пословне 
књиге  представљају  свеобухватне евиденције 
о  финансијским  трансакцијама  корисника  бу-
џетских средстава и организација обавезног со-
цијалног осигурања, као и корисника средстава 
Републичког фонда за здравствено осигурање, 
укључујући стање и промене на имовини, потра-
живањима, обавезама, изворима финансирања, 
расходима, издацима, приходима и примањима. 
Сматрамо да управо ова одредба отклања диле-
му да ли у Главној књизи директних и индирект-
них корисника буџетских средстава и корисника 
средстава ООСО-а треба да се евидентирају при-
ливи и одливи новчаних средстава који се преко 
евиденционог рачуна приказују појединачно за 
сваког од њих. 

Доследна примена ове одредбе значи да је 
потребно да се и у Главној књизи обвезника во-
ђења пословних књига евидентирају приливи 
и одливи новчаних средстава преко евиденци-
оног рачуна, који се на основу дневног извода 
евиденционог рачуна достављају сваком кори-
снику. Свако друго решење које би упућивало 
на то да не мора да се води посебна евиденција 
о приливима и одливима новчаних средстава 
који су приказани у табеларном прегледу (ли-
стингу) евиденционог рачуна било би погре-
шно  јер  не  би  представљало  свеобухватну 
евиденцију свих пословних промена, па тако и 
финансијских трансакција које су у вези са при-
ливом и одливом новчаних средстава.

Према члану 10. Уредбе прописане су врсте по-
словних књига: Дневник, Главна књига и помоћне 
књиге и евиденције. Систем Главне књиге чине: 
Главна књига трезора, Главна књига директних и 
индиректних корисника и Главна књига организа-
ција обавезног социјалног осигурања.

У складу са чланом 11. Уредбе, Главну књи-
гу трезора за буџет Републике Србије и буџете 
аутономије и  локалне  самоуправе води репу-
блички орган надлежан за послове финансија, 
односно локални орган управе надлежан за фи-
нансије.

Главна књига трезора садржи рачуноводстве-
не евиденције за сваког директног и индирект-
ног корисника, као и за организације обавезног 
социјалног осигурања.

Главна књига трезора представља основу за 
припремање консолидованих финансијских из-
вештаја.

Сходно  члану  12.  Уредбе,  директни  и  инди-
ректни корисници који своје финансијско посло-
вање  обављају  преко  сопствених  рачуна  воде 
Главну књигу.

Подаци  из  главних  књига  директних  и  ин-
директних корисника синтетизују се и књиже у 
Главној књизи трезора на основу периодичних 
обрачуна и завршних рачуна.

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава који своје финансијско пословање не 
обављају  преко сопственог рачуна, воде само 
помоћне књиге и евиденције чије су врсте про-
писане чланом 14. Уредбе. Сматрамо да помену-
ти став из чл. 12. Уредбе није у пракси заживео, 
као и да је у супротности са чланом 9. Уредбе, 
према  ком  пословне  књиге  треба  да  предста-
вљају свеобухватну евиденцију о финансијским 
трансакцијама корисника буџетских средстава 
и корисника средстава организација обавезног 
социјалног осигурања, као и корисника средста-
ва Републичког фонда за здравствено осигурање, 
укључујући стање и промене на имовини, потра-
живањима, обавезама, изворима финансирања, 
расходима и издацима, приходима и примањи-
ма. Наиме, не може да се говори о свеобухват-
ности  рачуноводствене  евиденције  пословних 
промена ако би се водиле само помоћне књиге 
и помоћне евиденције чији подаци нису обухва-
ћени и усклађени са подацима у Главној књизи. 
Такође, напомињемо да је софтверски програм 
за вођење буџетског рачуноводства идентичан 
за све кориснике средстава, без обзира на то да 
ли имају или немају сопствени рачун за обавља-
ње финансијског пословања. Према том програ-
му води се Главна књига и све помоћне књиге и 
помоћне евиденције.

Наведена одредба о вођењу помоћних књига 
и евиденција односи се свакако и на евиденцију 
прилива и одлива новчаних средстава, што је још 
један доказ да у Главној књизи обвезника вођења 
пословних књига који имају отворен евиденцио-
ни рачун морају да се исказују пословне проме-
не о приливима и одливима новчаних средстава 
евидентираних преко евиденционог рачуна. По-
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менуте  пословне  промене исказују  се,  сходно 
члану 14. Уредбе, кроз 
● помоћну евиденцију извршених исплата која 
обезбеђује детаљне податке о свим расходима 
и издацима,
● помоћну евиденцију остварених прилива која 
обезбеђује детаљне податке и свим приходима 
и примањима,
● помоћну евиденцију пласмана која обезбеђу-
је детаљне податке о свим краткорочним и дуго-
рочним пласманима,
● помоћну евиденцију дуга која обезбеђује де-
таљне податке о свим краткорочним и дугороч-
ним инструментима дуга.

На основу изнетог, а сходно члану 14. Уредбе 
прописане су помоћне књиге и евиденције. Сва-
како да постоје разлике између ове две врсте 
књига. Помоћне књиге су оне књиге које пред-
стављају аналитичку евиденцију и воде се у ра-
чуноводству корисника буџетских средстава и 
корисника средстава организација за обавезно 
социјално осигурање. Тако, на пример, помоћна 
књига купаца коју води директни и индиректни 
корисник обезбеђује  детаљне  податке о  свим 
потраживањима од купаца. Помоћна књига доба-
вљача обезбеђује детаљне податке о свим обаве-
зама према добављачима.

Помоћне евиденције  су  врсте  аналитичких 
података који се не воде у рачуноводству обве-
зника вођења пословних књига, већ се, у складу 
са постављеном организацијом, воде на другом 
месту, тј. у Главној књизи трезора у Управи за тре-
зор. Управа за трезор на основу успостављеног 
система евиденционих рачуна доставља сваком 
кориснику који има отворен евиденциони рачун 
преглед извршеног прилива и одлива новчаних 
средстава,  тако  да  на  основу  такве  помоћне 
евиденције у Главној књизи обвезника вођења 
пословних књига могу да се добију подаци о пра-
вом стању ненаплаћених потраживања од купаца 
и неизмирених обавеза према добављачима, као 
и о стању краткорочних и дугорочних пласмана и 
сл. Када се не би водили подаци у Главној књизи 
и на основу помоћних евиденција, такво рачуно-
водство било би непотпуно и не би се имао прави 
увид у стање купаца, добављача, кредита. Није 
довољно само приказати податке из помоћних 
књига купаца и добављача ако не постоји и дру-
га врста података која говори о томе колика је 
извршена наплата од купаца, односно колике су 
измирене обавезе према добављачима и сл.

Правилник о начину припреме, састављања 
и подношења финансијских извештаја 
корисника буџетских средстава, корисника 
средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и буџетских фондова

У члану 5. ст.  1. Правилника о финансијским 
извештајима прописано је да директни и инди-
ректни корисници буџетских средстава из члана 
12. ст. 3. Уредбе (то су они корисници који своје 
финансијско пословање не обављају преко соп-
ственог рачуна, већ воде само помоћне књиге 
и евиденције) достављају годишње финансијске 
извештаје на обрасцима из члана 3. ст. 1. т. 1) и 5) 
овог правилника. То су Биланс стања – образац 1 
и Извештај о извршењу буџета – образац 5.

Оваква одредба Правилника о финансијским 
извештајима  на  индиректан  начин  говори  о 
томе да и поменути директни и индиректни ко-
рисници буџетских средстава из члана 12. ст. 3. 
Уредбе треба да воде и Главну књигу, а не само 
помоћне књиге и евиденције. Када не би било 
тако, поставља се питање како би корисници бу-
џетских средстава о којима је овде реч могли да 
састављају финансијски извештај Биланс стања 
ако не би имали податке из Главне књиге о свим 
пословним променама на имовини, обавезама, 
капиталу,  утврђивању  резултата  пословања  и 
ванбилансној евиденцији. Зато сматрамо да би 
ову одредбу из члана 12. ст. 3. Уредбе требало 
надопунити у том смислу да и корисници буџет-
ских средстава који своје финансијско послова-
ње не обављају преко сопственог рачуна морају 
да воде и Главну књигу, осим помоћних књига и 
евиденција.

Правилник о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна

Сагласно основним одредбама Правилника о 
уплати јавних прихода (чл. 1–4) прописано је сле-
деће:
● Правилником се прописују рачуни за уплату 
јавних прихода на које се уплаћују јавни прихо-
ди и примања, као подрачуни система консоли-
дованог рачуна трезора (у даљем тексту: рачуни 
за уплату јавних прихода), затим услови и начин 
вођења рачуна за уплату јавних прихода, као и 
распоред средстава са тих рачуна, у Управи за 
трезор;
● рачуни за уплату јавних прихода прописују се 
на основу захтева надлежног органа, односно 
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организације за обавезно социјално осигурање, у 
којем је наведен закон, односно други пропис ко-
јим се уводе јавни приходи и примања, при чему 
се јавни приходи и примања уплаћују искључиво 
преко рачуна за уплату јавних прихода прописа-
них овим правилником;
● јавни приходи и примања за чију су уплату про-
писани рачуни овим правилником распоређују се 
у буџет Републике, односно буџет локалне вла-
сти, организацијама за обавезно социјално оси-
гурање и другим корисницима који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора;
● рачуни за уплату јавних прихода воде се према 
Плану рачуна за уплату јавних прихода у оквиру 
консолидованог рачуна трезора, који је одштам-
пан уз овај правилник и чини његов саставни део.

С обзиром на то да је тема овог чланка про-
блематика евиденционих рачуна, у наставку  је 
акценат  стављен  на  одредбе  6.  поглавља  (чл. 
15–17) Правилника за уплату јавних прихода, које 
прописују уплату јавних прихода на евиденционе 
и рачуне за обједињену наплату прихода за по-
себне намене.

Сагласно ст. 1. члана 15. Правилника о јавним 
приходима (уз изузетак одредби члана 5, којим 
је прописана структура броја рачуна за уплату 
јавних прихода, и члана 8, који прописује обаве-
зно уношење елемента броја текућег рачуна, тј. 
уношење броја рачуна за уплату јавног прихода 
из члана 5. овог правилника, као и одредби члана 
11, којима је прописана структура позива на број 
одобрења рачуна за уплату јавних прихода), ради 
обезбеђивања посебних евиденција и обједиња-
вања наплате прихода одређени јавни приходи 
уплаћују се на рачуне са ознаком 845 – Евиденци-
они рачуни прихода органа и других корисника 
јавних средстава који су укључени у систем кон-
солидованог рачуна трезора, и ознаком 848 – Ра-
чуни за обједињену наплату прихода за посебне 
намене. Са рачуна из става 1. овог члана средства 
се преносе на одговарајуће рачуне за уплату јав-
них прихода – рачуни 843. 

Према члану 16. Правилника о јавним приходи-
ма, на рачун 845 – Евиденциони рачуни прихода 
органа и других корисника јавних средстава који 
су укључени у систем консолидованог рачуна тре-
зора – уплаћују се: 
1. приходи које органи управе и правосудни орга-
ни остваре обављањем своје делатности;
2. приходи од царина и других увозних дажбина, 
акциза и пореза на додату вредност при увозу, 

као и други приходи које наплати Управа цари-
на, осим акциза и пореза на додату вредност при 
увозу рекламног материјала и узорака који  се 
бесплатно примају из иностранства;
3. приходи директних корисника буџетских сред-
става Републике Србије;
4. донације, помоћи и трансфери у корист нивоа 
Републике Србије;
5. јавни приходи наплаћени у поступку принудне 
наплате;
6. средства остварена од продаје капитала у по-
ступку приватизације;
7. средства остварена од продаје акција Акцио-
нарског фонда;
8. приходи установа културе;
9. приходи завода за извршење кривичних санк-
ција;
10. приходи односно примања установа социјал-
не заштите.

Приходи  од  административних  и  судских 
такси у целости се распоређују на рачуне 843 – 
Републичка административна такса,  односно 
Републичка судска такса. 

Средства  остварена  од  продаје  капитала  у 
поступку приватизације и средства остварена од 
продаје акција Акционарског фонда са евиденци-
оних рачуна 845 распоређује Управа за трезор по 
добијању обавештења од министарства надле-
жног за послове привреде. 

Сагласно члану 17. Правилника о јавним при-
ходима, на рачун 848 – Рачуни за обједињену на-
плату прихода за посебне намене – уплаћују се 
обједињено јавни приходи за одређене намене. 
Распоређивање обједињене наплате прихода за 
посебне намене врши се по елементима које за-
даје надлежни орган на основу попуњеног позива 
на број задужења по моделу 97, са контролним 
бројем.

За детаљније познавање проблематике која 
се односи на евидентирања јавних прихода на 
евиденционе рачуне и рачуне за обједињену на-
плату прихода за посебне намене важно је има-
ти у виду одредбе из поглавља 7, које се односе 
на структуру броја евиденционог рачуна и ра-
чуна за обједињену наплату за посебне намене 
(чл. 18. и 19. Правилника), као и одредбе из по-
главља 8, које се односе на структуру позива на 
број одобрења приликом уплате јавних прихода 
на евиденционе рачуне и рачуне за обједињену 
наплату прихода за посебне намене (чл. 20–25. 
Правилника). 
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Према члану 26. Правилника о јавним прихо-
дима, уплата доприноса за обавезно здравстве-
но осигурање запослених (на терет запосленог 
и на терет послодавца) врши се на прописане ра-
чуне према општини односно граду у којој/ком 
запослени има пребивалиште. Изузетак од овог 
члана је то што допринос за здравствено осигу-
рање за запослене који имају пребивалиште на 
територији града Београда и града Ниша може 
да се уплати и на прописане рачуне према град-
ској општини на чијој је територији седиште по-
слодавца.

На основу члана 27. Правилника о јавним при-
ходима Управа за трезор врши распоред и пре-
нос средстава са рачуна за уплату јавних прихода 
на рачуне корисника јавних прихода и примања. 

Уплаћени јавни приходи и примања распоре-
ђују се корисницима јавних прихода и примања у 
складу са Законом, односно према припадности 
и прописаним стопама учешћа појединих кори-
сника у распореду тих прихода и примања. 

Распоред  јавних прихода и примања према 
припадности садржан је у колони 9 Прилога 1: 
1) ознака 1 – приходи и примања који припадају 
општини; 
2) ознака 2 – приходи и примања који припадају 
граду; 
3) ознака 2/о – приходи који припадају филијали 
организације за обавезно социјално осигурање; 
4) ознака 3 – приходи и примања који припадају 
аутономној покрајини; 
5) ознака 4 – приходи и примања који припадају 
Републици; 
6) ознака 4/о – приходи и примања који припадају 
организацијама за обавезно социјално осигура-
ње; 
7) ознака 4/п – приходи који припадају Јавном 
предузећу „Путеви Србије”. 

Уплаћени јавни приходи и примања распоре-
ђују се корисницима сваког радног дана. 

Корисници јавних прихода и примања у сарад-
њи са Управом за трезор могу да утврде и друге 
рокове за распоред уплаћених јавних прихода и 
примања. 

Сагласно члановима 29. и 30. Правилника о јав-
ним приходима прописан је начин извештавања о 
наплаћеним и распоређеним јавним приходима 
и примањима. Управа за трезор извештава на-
длежни орган Републике, аутономне покрајине, 
општине, града и организације за обавезно соци-
јално осигурање о уплатама и распореду јавних 

прихода и примања, односно доставља извештај 
о бруто наплати, повраћају и распореду јавних 
прихода и примања. Наведени извештај Управа 
за трезор доставља надлежним органима и ор-
ганизацијама за обавезно здравствено осигура-
ње најкасније трећег радног дана за претходни 
месец, према припадности јавних прихода и при-
мања.

Управа за трезор доставља надлежном поре-
ском органу појединачне дневне податке о про-
мету рачуна  за  уплату  јавних  прихода.  Управа 
за трезор на захтев корисника јавних прихода и 
примања може да доставља извештаје о стању и 
променама на рачунима јавних прихода.

Начин вођења рачуна за уплату јавних при-
хода прописан је веома прецизно Правилником 
о јавним приходима, као и како и на које рачуне 
се врши уплата јавних прихода, односно како 
се врши евиденција јавних прихода на евиден-
ционе рачуне и рачуне за обједињену наплату 
прихода  за  посебне  намене.  Успостављен  је 
транспарентан систем извештавања о наплати 
јавних прихода и њиховом распореду на при-
падајуће кориснике, који на тај начин подржава 
свеобухватну  евиденцију  пословних  догађа-
ја који треба да се евидентирају у пословним 
књигама сваког обвезника вођења пословних 
књига, у складу са одредбама прописа о буџет-
ском рачуноводству.

Правилник о систему извршења буџета 
Републике Србије

Правилник о извршењу буџета је подзаконски 
акт донет на основу чланова 53, 58. и 96. Закона о 
буџетском систему. Према члану 1. тог правилни-
ка уређују се процеси и поступци функционисања 
система извршења буџета Републике Србије као 
дела  система  управљања  јавним  финансијама 
који обухвата процесе и поступке који се спрово-
де електронском комуникацијом са Управом за 
трезор у саставу Министарства финансија, а ко-
јима се извршавају расходи корисника средстава 
утврђених у буџету Републике Србије, односно 
актом о привременом финансирању Републике 
Србије. 

Систем извршења буџета обухвата поступке 
и услове за одређивање и промену квота, које за 
тромесечни или неки други период, сагласно за-
кону којим се уређује буџетски систем, утврђује 
министар и ближе уређује начин настанка обаве-
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зе, извештавање о преузетим обавезама и начин 
плаћања која се врше из буџета.

Сходно члану 2. Правилника о извршењу буџе-
та, у наставку ће бити поменути само неки изрази 
са аспекта дате теме, као што су:
1. корисник – термин који подразумева корисни-
ка средстава буџета Републике Србије који буџет 
извршава коришћењем наменске комуникацио-
не мреже и опреме Трезора (Управа за трезор у 
саставу Министарства финансија) за приступ си-
стему извршења буџета, у складу са одредбама 
овог правилника;
2. Регистар корисника – представља списак ко-
рисника који су укључени у консолидовани рачун 
трезора Републике и извршавају буџет у складу 
са одредбама овог правилника;
3. Регистар рачуна – представља скуп евиденци-
оних рачуна на којима се региструју извршена 
плаћања и примања корисника у току фискалне 
године;
4. Регистар прималаца средстава – представља 
списак правних и физичких лица којима се врши 
плаћање, који садржи податке о пореском иден-
тификационом броју (ПИБ) за правна лица и је-
динственом матичном  броју  за  физичка  лица, 
број текућих рачуна прималаца средстава, а за 
примаоце који су корисници буџетских средстава 
ознаку врсте корисника;
5. евиденциони рачун корисника у систему из-
вршења буџета – представља рачун на коме се 
евидентирају извршена плаћања и примања од 
стране корисника за све трансакције, захтеви за 
плаћање са подрачуна извршења буџета Републи-
ке Србије у току буџетске године, који не учеству-
је у платном промету.

Према члану 5. Правилника прописан је Реги-
стар корисника,  који се води као електронска 
база података у оквиру система извршења буџе-
та, у коју се уносе следећи подаци: јединствени 
број корисника, назив корисника, матични број 
корисника, јединствени број и назив директног 
корисника који је у буџетском смислу одговоран 
за индиректног корисника, врста организовања 
корисника, модел буџетског планирања (линиј-
ско, програмско) и период постојања корисника. 

Унос, промену и брисање података у Регистру 
корисника,  као  и  одржавање  базе  података, 
врши Управа за трезор. 

У оквиру система за извршење буџета отва-
рају се и воде евиденциони шифарници система 
јединствене буџетске класификације (економске 

класификације прихода и примања, економске 
класификације расхода и издатака, организаци-
оне класификације, функционалне класификаци-
је, програмске класификације и класификације 
према изворима финансирања). Управа за трезор 
одржава и ажурира податке о поменутим шифар-
ницима. Корисник отвара, води, ажурира и одр-
жава шифарнике подекономске класификације 
прихода и примања, подекономске класифика-
ције расхода и издатака и подкласификације рас-
хода и издатака према изворима финансирања.

Сагласно  члану  9.  Правилника  о  извршењу 
буџета  прописана  је  одредба  о  рачунима ко-
рисника. Систем  за  извршење  буџета  садржи 
евиденционе рачуне на којима се евидентирају 
извршена плаћања и остварена примања за све 
трансакције  захтева  за  плаћање  са  подрачуна 
извршења  буџета  Републике  Србије  (Регистар 
плаћања).

Све остале евиденције сматрају се помоћним 
у односу на Регистар плаћања.

Корисник  има  један евиденциони рачун  за 
евидентирање плаћања на терет средстава одо-
брених буџетом – Извор 01 – Приходи из буџета.

Евиденциони рачун средстава буџета у оквиру 
система извршења буџета јесте рачун који Управа 
за трезор отвара кориснику. 

Евиденциони рачун средстава буџета не уче-
ствује у платном промету. 

На евиденционом рачуну евидентирају се извр-
шене трансакције плаћања од стране корисника. 

Почетно стање на евиденционом рачуну сред-
става буџета у свакој години износи нула, тако да 
се по извршеним трансакцијама плаћања на том 
рачуну у току године исказује негативно стање, 
да би се у поступку затварања буџетске године 
салдо на евиденционом рачуну поново свео на 
нулу. 

За евидентирање примања и издатака на те-
рет средстава осталих извора прихода корисник 
може да има више евиденционих рачуна. 

Евиденциони рачун средстава остварених из 
осталих извора финансирања јесте рачун кори-
сника у оквиру система за извршење буџета, који 
се отвара на захтев корисника и на којем се еви-
дентирају средства остварена из осталих извора 
финансирања корисника, остварена примања и 
извршени расходи и издаци. 

Евиденциони рачун других средстава из прет-
ходног става (став 9) овог члана не учествује у 
платном промету. 
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Корисник који одређени расход извршава из 
средстава буџета и из других прихода обавезан 
је да измирење тог расхода прво врши из прихо-
да из тих других извора, евидентираних на еви-
денционом рачуну из става 9. овог члана, након 
чијег се утрошка преостали износ расхода извр-
шава из средстава буџета. 

На основу члана 10. Правилника о извршењу 
буџета прописан је начин отварања рачуна за го-
товину. Рачун за готовину отвара се у Управи за 
трезор на основу налога министра надлежног за 
послове финансија.

Рачун за готовину отвара се кориснику, одно-
сно његовом организационом делу. 

Рачун за организациони део корисника из ста-
ва 2. овог члана отвара се у оквиру рачуна 806 
– Пренета средства за готовинске исплате (у да-
љем тексту: рачун за готовину). 

Исплата  готовине  појединим  корисницима, 
односно њиховим организационим деловима са 
рачуна за готовину врши се преко организацио-
них јединица Управе за трезор. 

Корисник доставља Управи за трезор оверен 
списак лица овлашћених за преузимање готовине 
за организациони део корисника којем се отвара 
рачун. 

По  захтеву  корисника,  средства  са  рачуна 
извршења  буџета  Републике  Србије  (у  даљем 
тексту: рачун извршења буџета) преносе се на 
рачуне за готовину. 

Исплата  готовине врши се искључиво лици-
ма овлашћеним за преузимање готовине, наве-
деним у списку из става 5. овог члана, на основу 
налога за исплату који се испоставља и оверава 
у надлежној организационој јединици Управе за 
трезор. 

У случају да се средства не исплате истог рад-
ног дана овлашћеном лицу корисника из става 5. 
овог члана, надлежна организациона  јединица 
Управе за трезор на захтев корисника може да 
изврши исплату тих средстава у року од два рад-
на дана, после ког рока организациона јединица 
Управе врши повраћај неисплаћеног износа сред-
става са рачуна за готовину корисника на рачун 
извршења буџета. 

Изузетно од претходног става 8. овог члана, 
на посебно образложени захтев одређеног кори-
сника Управа за трезор може да одобри стално 
држање неопходног износа на рачуну за готови-
ну, односно у благајни корисника, за специјалне 
намене, до висине средстава коју својим актом, 

уз сагласност Управе за трезор, утврди тај кори-
сник. 

Накнада за промет остварен на том рачуну 
наплаћује се на терет рачуна извршења буџета.

У складу са чланом 11. Правилника о извршењу 
буџета, Управа за трезор корисницима електрон-
ским путем обезбеђује изводе са евиденционих 
рачуна сваког радног дана за трансакције плаћа-
ња за извршене расходе и издатке из претходног 
радног дана.

Управа за трезор обезбеђује податке кори-
сницима о дневном промету евиденционих ра-
чуна, што значи да обвезник вођења пословних 
књига који има отворен евиденциони рачун у 
Управи за трезор може да евидентира промене 
финансијских трансакција које су регистроване 
преко евиденционих рачуна, при чему нема ме-
ста дилеми да ли у својим пословним књигама 
треба или не треба да води пословне промене 
које се евидентирају преко евиденционих ра-
чуна. То су пословне промене које се регистру-
ју у Главној књизи Управе за трезор, али исто 
тако оне треба да се на основу извода са еви-
денционог рачуна региструју и у Главној књизи 
обвезника вођења пословних књига који има 
отворен евиденциони рачун.

Правилник о начину утврђивања и 
евидентирања корисника јавних средстава и 
о условима и начину за отварање и укидање 
подрачуна консолидованог рачуна у Управи 
за трезор

Према члану 1. Правилника о евиденцији ко-
рисника  јавних  средстава  прописан  је  начин 
утврђивања и евидентирања корисника  јавних 
средстава, као и правних лица и других субјека-
та који не припадају јавном сектору, којима се 
врши пренос средстава из буџета у Евиденцији 
корисника јавних средстава (у даљем тексту: Еви-
денција КЈС) Министарства финансија – Управе за 
трезор (у даљем тексту: Управа).

На основу података из наведене Евиденције 
КЈС утврђују се и евидентирају корисници јавних 
средстава у списку корисника јавних средстава, 
које посебним актом утврђује министар финан-
сија.

На основу става 3. члана 1. поменутог правил-
ника прописују се и услови и начин за отварање и 
укидање динарских и девизних подрачуна (у да-
љем тексту: подрачуни) консолидованог рачуна 
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трезора у Управи, који се воде у Евиденцији по-
драчуна корисника јавних средстава у Управи (у 
даљем тексту: Евиденција подрачуна КЈС).

На основу члана 13. Правилника о евиденцији 
корисника јавних средстава садржана је одред-
ба о подрачунима корисника јавних средстава и 
других субјеката.

Према 1. ставу члана 13, подрачун је рачун ди-
нарских и девизних средстава корисника јавних 
средстава преко којег се врши промет средстава, 
односно извршавају платне трансакције, који се 
отвара у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а води се у Управи.

Ставом 2. истог члана прописано је да се по-
драчуни корисника јавних средстава воде у Еви-
денцији  подрачуна  КЈС  као електронска база 
података Управе.

Ставом 3. истог члана прописује се да Евиден-
ција подрачуна КЈС, поред података садржаних у 
Евиденцији КЈС, садржи и следеће податке:
● индикатор подрачуна – дин./дев.;
● број подрачуна;
● назив подрачуна;
● активност подрачуна;
● статус подрачуна у платном промету,
● подрачун преноса (укидање подрачуна са пре-
носом);
● намену средстава на подрачуну;
● промет  и  салдо  средстава,  датум  промене 
стања средстава и број извода на динарском по-
драчуну;
● ознаку принудног извршења (подлеже блока-
ди/ослобођен блокаде);
● ознаку тарифе;
● подрачун за тарифу/SWIFT трошкови;
● датуме уноса, промене података и укидања 
подрачуна. 

Што се тиче других одредби у вези са отвара-
њем, променом података и укидањем подрачуна 
корисника јавних средстава и других субјеката 
у Евиденцији подрачуна КЈС, оне су регулисане 
члановима од 14. до 18. Правилника о евиденцији 
корисника јавних средстава.

Правилник о плану подрачуна 
консолидованог рачуна трезора

Правилником о плану подрачуна уређује  се 
План подрачуна консолидованог рачуна Трезо-
ра (у даљем тексту: Правилник), који се води у 
Управи за трезор, као и његова садржина, начин 
коришћења и вођења подрачуна. План рачуна је 

одштампан уз овај правилник и чини његов са-
ставни део.

Према члану 2. Правилника о плану подрачуна, 
подрачуни консолидованог рачуна трезора су:
1. рачуни готовине,
2. рачуни пласмана,
3. обрачунски рачуни,
4. рачуни корисника буџетских средстава и ор-
ганизација за обавезно социјално осигурање и 
других корисника јавних средстава који су укљу-
чени у систем консолидованог рачуна трезора (у 
даљем тексту: корисник средстава),
4а. посебни наменски динарски рачуни укључени 
у систем консолидованог рачуна трезора, који се 
отварају осталим корисницима јавних средстава 
и осталим – посебним корисницима јавних сред-
става,
5. рачуни за уплату јавних прихода, рачуни за об-
једињену наплату прихода и евиденциони рачу-
ни,
6. рачуни ванбилансне евиденције.

У складу са чланом 9. Правилника, на рачуни-
ма корисника буџетских средстава посебно се 
воде:
1. средства издвојена буџетом, односно финан-
сијским планом организације за обавезно соци-
јално осигурање,
2. средства сопствених прихода која корисник 
средстава остварује у складу са Законом.

На другим рачунима и осталим рачунима воде 
се средства за посебне намене у складу са посеб-
ним прописима.

У складу са чланом 13. Правилника прописани 
су рачуни за уплату јавних прихода, рачуни за об-
једињену наплату прихода и евиденциони рачу-
ни прихода органа и других корисника, пренос 
наплаћених јавних прихода, рачун за обједињену 
наплату прихода за одређене намене, рачуни за 
обједињену наплату прихода и евиденциони ра-
чуни за исплату плата – образовање, како следи:

На рачуну 843 – Рачуни за уплату јавних при-
хода – евидентирају се уплате и распоред поре-
за, такса, доприноса и других јавних прихода који 
припадају  буџету  Републике  Србије,  буџетима 
локалне власти, организацијама обавезног соци-
јалног осигурања и другим корисницима јавних 
прихода. 

На рачуну 845 – Евиденциони рачуни прихода 
органа и других корисника средстава – евиден-
тирају  се  приходи  које  остварују  органи Репу-
блике, органи локалне власти и други корисници 
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средстава, који имају карактер јавних прихода. 
На овом рачуну могу да се евидентирају и при-
ходи које остварују јавне агенције и друга регу-
латорна  тела,  који  имају  карактер  сопствених 
прихода. 

Наплаћени јавни приходи преносе се са рачу-
на 845 на рачуне за уплату јавних прихода (843), 
а наплаћени сопствени приходи јавних агенција и 
других регулаторних тела на њихове рачуне соп-
ствених прихода. 

На рачуну 848 – Рачун за обједињену наплату 
прихода за одређене намене – уплаћују се обје-
дињено  јавни приходи за одређене намене на 
основу електронске пријаве.

На рачуну 849 – Рачуни за обједињену напла-
ту прихода  – евидентирају  се приходи који се 
наплате обједињено и распоређују на учеснике 
у том приходу. 

На рачуну 860 – Евиденциони рачуни за испла-
ту плата – образовање – евидентира се промет 
и  стање  средстава  пренетих  за  исплату  плата, 
додатака и накнада плата запослених, односно 
накнада лица ангажованих по уговору код ин-
директних  корисника  буџетских  средстава  за 
област основног и средњег образовања. 

Рачуноводствено евидентирање 
прихода и примања на основу извода 
евиденционог рачуна који доставља 
Управа за трезор корисницима 
средстава

Претходно  је  констатовано  да  корисници 
средстава буџета и корисници средстава орга-
низација обавезног социјалног осигурања који 
имају отворене евиденционе рачуне, путем днев-
них извода евиденционих рачуна које добијају 
од Управе за трезор врше књижење пословних 
промена у вези са приливом и одливом новчаних 
средстава по основу прихода и примања, одно-
сно расхода и издатака. У наставку је приказано 
рачуноводствено евидентирање прилива и одли-
ва средстава на основу извода са евиденционог 
рачуна који доставља Управа за трезор корисни-
ку средстава.

Пример: Књижење фактурисања и 
наплате потраживања на основу извода 

евиденционог рачуна

Индиректни  корисник  буџетских  средстава 
испоставио  је  купцу  у  новембру  2018.  године 

фактуру у износу од 120.000,00 динара за пар-
кинг услуге, у којој је садржан и порез на додату 
вредност у износу од 20.000,00 динара. Обве-
зник ПДВ-а платио је обавезу за ПДВ у пореском 
периоду 15. 12. 2018. године, обраћајући се Управи 
за трезор са захтевом да јој изврши пренос сред-
става из буџета ради плаћања ПДВ-а, с обзиром 
на то да испостављена фактура није наплаћена у 
децембру 2018. године. Купац је платио фактуру 
у јануару 2019. године у износу од 120.000,00 ди-
нара. 
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

122111 Потраживања од 
купаца 120.000,00

254111 Обавезе према 
буџету 100.000,00

245241 Обавезе за ПДВ 
по издатим 
фактурама по 
општој стопи  20.000,00

- за испостављену фактуру – паркирање кола за 
новембар 2018.

2.
121112 Текући рачуни 20.000,00
791111 Приходи из буџета 20.000,00

- за пренос средстава из буџета ради плаћања ПДВ-а

3.
482191 Остали порези 20.000,00
121112 Текући рачуни 20.000,00

- измиривање обавезе за ПДВ

4.
121112 Текући рачуни 120.000,00
122111 Потраживања од 

купаца 120.000,00
- наплата фактуре од стране купца

5.

254111 Обавезе према 
буџету 100.000,00

245241 Обавезе за ПДВ 
по издатим 
фактурама по 
општој стопи  20.000,00

121112 Текући рачуни 120.000,00
- пренос средстава у буџет

Пример: Књижење одлива новчаних 
средстава по основу обрачуна и  
исплате зарада и плаћања услуга  

текућег одржавања зграде
Гимназија  из Крагујевца  примила  је  дневни 

извод  евиденционог  рачуна  Управе  за  трезор 
Министарства финансија, у којем су приказани 
приливи и одливи новчаних средстава:
а. Прилив новчаних средстава ради исплате бру-
то зарада за три запослена радника (поједноста-
вљен пример) за јануар 2019. године у износу од 
293.292,00 динара, у складу са одобреним апро-
пријацијама у Закону о буџету Републике Србије 
за 2019. годину. Обрачуната зарада нето за првог 
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запосленог износи 55.000,00, за другог запосле-
ног 60.000,00 и за трећег запосленог 65.000,00 

динара, према следећем обрачуну приказаном у 
табели 1.

Табела 1: Обрачун зараде
Ред.
бр. Опис

Запослени
ИзносРадник 1 Радник 2 Радник 3

0 1 2 3 4 5 (2 + 3 + 4)
1 Обрачуната нето зарада 55.000,00 60.000,00 65.000,00 180.000,00
2. Обрачуната бруто зарада (нето - 1500,00) : 0,701 76.320,00 83.452,00 90.585,00 250.357,00
3. Основица за порез (ред. бр. 2 - 15.000,00) 61.320,00 68.452,00 75.585,00 205.357,00
4. Основица за плаћање доприноса (ред. бр. 2 ) 76.320,00 83.452,00 90.585,00 250.357,00
5. Порез на зараде (ред. бр. 3 х 10%) 6.132,00 6.845,00 7.559,00 20.536,00
6. Доприноси на терет запосленог – збирно  

(ред. бр. 4 х 19,9%) 15.188,00 16.607,00 18.026,00 49.821,00
7. Нето за исплату (ред. бр. 2 - ред. бр. 5 - ред. бр. 6 = 

ред. бр. 1) 55.000,00 60.000,00 65.000,00 180.000,00
- за ПИО (ред. бр. 4 х 14%) 10.685,00 11.683,00 12.682,00 35.050,00
- за здравство (ред. бр. 4 х 5,15%) 3.930,00 4.298,00 4.665,00 12.893,00
- за незапосленост (ред. бр. 4 х 0,75%) 573,00 626,00 679,00 1.878,00
8. Доприноси на терет послодавца – збирно  

(ред. бр. 4 х 17,15%) 13.088,00 14.312,00 15.535,00 42.935,00
- за ПИО (ред. бр. 4 х 12%) 9.158,00 10.014,00 10.870,00 30.042,00
- за здравство (ред. бр. 4 х 5.15%) 3.930,00 4.298,00 4.665,00 12.893,00
9. Укупни расходи за зараде (ред. бр. 2 + ред. бр. 8) 89.408,00 97.764,00 106.120,00 293.292,00

б. Управа за трезор Града Крагујевца евиденти-
рала је, у складу са Одлуком о буџету Града Кра-
гујевца за 2019. годину, прилив и одлив новчаних 
средстава на евиденционом рачуну, и то:
1) прилив средстава из извора 01 – Приходи из бу-
џета локалне власти за покриће извршених услуга 
текућег одржавања у износу од 150.000,00 динара;

2) одлив новчаних средстава за извршене услуге 
текућег одржавања зграде у износу од 150.000,00 
динара, у складу са одобреним апропријацијама 
и налогом за плаћање овлашћеног лица гимнази-
је (директора).

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.
121112-1 Евиденциони рачун у Управи за трезор Републике 1293.292,00
791111 Приходи из буџета Републике 293.292,00

- евидентирање прилива средстава на рачун из извора 01

2.

231111 Обавезе за нето плате и додатке 180.000,00
231211 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 20.536,00
231311 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и 

додатке 35.050,00
231411 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке 12.893,00
231511 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке 1.878,00
234111 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет 

послодавца 30.042,00
234211 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца 12.893,00
121112-1 Евиденциони рачун у Управи за трезор Републике  293.292,00

- за евиденцију исплаћених зарада, пореза и доприноса на зараде и из зарада за јануар 2019. године
121112-2 Евиденциони рачун у Управи за трезор Града 150.000,00
791111-1 Приходи из буџета 150.000,00

- за прилив средстава из градског буџета у складу са одобреним апропријацијама Одлуке о буџету Града
252111 Добављачи у земљи 150.000,00
121112-2 Евиденциони рачун у Управи за трезор Града  150.000,00

- за плаћање фактуре добављача за извршене услуге текућих поправки и одржавања зграде
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Напомена:  У  овом примеру нису  приказана 
комплетна књижења обрачуна зарада, што се од-
носи на терећење текућих расхода, већ само она 
књижења која су у вези са пословним променама 
са евиденционог рачуна.

Закључак

Циљ коментара евиденције новчаних средста-
ва код корисника средстава који имају отворене 
евиденционе рачуне био је да евентуално откло-
ни неке дилеме у вези са вођењем евиденција 
у њиховим главним књигама које се односе на 
платни промет. На основу постављених питања 
уочено је да су неки корисници средстава сма-
трали да у главним књигама корисника средстава 
не треба да се води евиденција платног промета 
која  је регистрована на евиденционим рачуни-
ма зато што је то помоћна евиденција која није 
у саставу вођења њихових пословних књига. То 
вођење помоћне евиденције о платном промету 
у оквиру Управе за трезор на евиденционим рачу-
нима не може и не сме да буде алиби да пословне 
промене о платном промету, регистроване пре-
ко евиденционог рачуна, не треба да се воде у 

Главној књизи корисника средстава. Напротив, 
пословне промене у вези са платним прометом, 
регистроване на евиденционом рачуну, Управа за 
трезор доставља свакодневно сваком кориснику 
средстава. Поставља се питање чему би служило 
достављање извода са евиденционог рачуна ако 
се не би књижили регистровани приливи и одли-
ви новчаних средстава. Уколико не би било књи-
жења регистрованог прилива и одлива новчаних 
средстава путем извода евиденционих рачуна, то 
не би било у складу са начелом свеобухватности 
евиденције о евидентирању свих пословних про-
мена. Дакле, извод са евиденционог рачуна упра-
во служи за прокњижавање пословних промена 
и у Главној књизи корисника средстава у вези са 
насталим приходима и примањима, као и расхо-
дима и издацима. Стање евиденционог рачуна на 
крају пословне године мора да буде затворено и 
салдо му је нула. Дакле, колики је био одлив нов-
чаних средстава по разним наменама у складу са 
одобреним апропријацијама, толико би требало 
да износи и прилив новчаних средстава из извора 
средстава за покриће расхода и издатака, што је 
утврђено Законом о буџету, односно Одлуком о 
буџету за пословну годину.

Весна Јовичић, овлашћени интерни ревизор

Истине и заблуде o интерној 
ревизији
Интерна ревизија је врло значајна функција у свакој организацији зато што ин-
терни ревизор даје препоруке које додају вредност организацији. Успоставља-
ње интерне ревизије дефинисано је одредбама Закона о буџетском систему.

Увод

Интерна ревизија је прошла дуг пут у послед-
ње три деценије. У прошлости се на интерну реви-
зију гледало као на механизам за проверу више 
хиљада финансијских трансакција. У одељењу за 
рачуноводство био је формиран мали тим за пре-
глед финансијских трансакција и проверу исправ-
ности. Акценат је био на грешкама откривеним у 
свакој ревизији. Што је већи број грешака иденти-
фикован, то је ревизија била боља. Временом се 

јавила потреба да ревизори престану да се везују 
само за финансије.

Каријера у интерној ревизији је врло сложена, 
а изазови су разни. Она представља нешто више 
од саме професионалне компетентности. Бити 
интерни ревизор није ни мало једноставно, на-
против, то је врло сложен и захтеван посао, у ком 
се наилази на разна неразумевања и препреке у 
окружењу у којем се посао обавља. Потребно је 
да  интерни ревизор буде флексибилна особа, 
која има развијену вештину комуникације и уме 
да слуша и разуме особе са којима комуницира, 

П С
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како би размотрила и донела одлуку о ставу који 
ће заузети, чак и када има недоследне односно 
непотпуне информације. Успостављање равноте-
же између консултантске улоге и потребе задр-
жавања професионалне објективности ревизора 
представља право достигнуће. Ревизор је човек 
који је спреман да заврши започето и који прихва-
та нове изазове.

Интерни ревизор мора да буде фокусиран на 
ревизију, односно на циљ ревизије. То подразу-
мева резултат који се огледа у давању препорука 
које ће додати вредност организацији у којој је 
запослен. Интерни ревизор је пре свега користан 
за организацију. Добри интерни ревизори у ста-
њу су да помогну руководиоцима. Они морају да 
препознају ризике и да утврде најбољи начин за 
управљање њима. Обавезни су да обелодањују 
све материјалне чињенице и да задрже професи-
оналну објективност у сваком тренутку. Задатак 
ревизије није лак, напротив, сложен је и захтева 
доста напора. Свака ревизија која се започне мора 
и да се спроведе до краја. То значи да мора да се 
уђе у суштину и открије стварно стање ствари. Све 
ово подразумева да ревизор буде упоран, али и 
непопустљив у истрази, без обзира на све што би 
могло бити непријатно за друге јер постоји много 
информација које људи не желе да чују. Интерни 
ревизор мора да буде одлучан и не може да по-
сматра ситуацију са стране и да не формира своје 
мишљење. Добри ревизори не извештавају јед-
ноставно о чињеницама и настављају даље. Они 
су ту да формулишу јасно виђење о контролама 
и да истраже релевантне импликације. Ревизор 
мора бити праведан како према људима код којих 
врши ревизију тако и према вишем руководству и 
ревизорском одбору.

Заблуде о интерној ревизији

Много  је заблуда о интерној ревизији. Неки 
сматрају да  је улога интерне ревизије „писање 
процедура”. У  многим  организацијама  очеку-
је се да интерни ревизор напише процедуре за 
све системе. То је немогуће и неприхватљиво јер 
интерни ревизор не може да дизајнира један си-
стем контрола и да онда исти ревидира. Писање 
процедура регулисано је одредбама Правилника 
о заједничким критеријумима за успостављање, 
функционисање и извештавање о систему финан-
сијског управљања и контроле у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013).

Такође се прави замена теза у вези са тим да 
интерни ревизор може да буде координатор за 
финансијско управљање и контролу, што  је ап-
солутно неспојиво. Чланом 10. Правилника де-
финисано је да је зa успoстaвљaњe, oдржaвaњe 
и унaпрeђeњe систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa 
и кoнтрoлe oдгoвoрaн рукoвoдилaц кoрисникa 
jaвних срeдстaвa.

За друге пак интерни ревизор је особа која тре-
ба да спроводи процедуре, премда процедуре 
треба да спроводе запослени на које се процеду-
ра односи. Не може интерни ревизор да учеству-
је у контроли обрачуна плата или, примера ради, 
приликом јавних набавки у контроли конкурсне 
документације или у пописној комисији.

Чест проблем у пракси је да се од интерног 
ревизора захтева да потписује документаци-
ју, односно да буде ликвидатор или интерни 
контролор, што је засновано на логици да се 
тиме потврђује тачност нечега за плаћање. 
Интерни ревизор то не може да ради јер није 
контролор.

Неки сматрају да интерни ревизор ради оно 
што од њега руководилац тражи. Тако, када ин-
терни ревизор дође у ревизију одређеног систе-
ма који је предмет ревизије, колеге у том сектору 
сматрају да је дошао код њих јер постоје пробле-
ми у комуникацији с њима, што није тачно јер ин-
терни ревизор поступа у складу са стратешким, 
односно годишњим планом рада, који је потписан 
од стране највишег руководиоца у организацији. 
Ови планови се базирају на ризицима. Акценат је 
на рангу ризика, а не на симпатијама или нетрпе-
љивости према неком организационом делу који 
ће бити предмет ревизије.

Поред тога, ревизија се сматра и давањем без-
број препорука. Међутим, препоруке које даје 
интерни ревизор су основане и упориште имају у 
законима, подзаконским актима и доброј пракси, 
а дају се у смислу доношења писаних процедура, 
увођења нових контрола и смањивања непотреб-
них контрола, све у настојању да се утегне систем 
како би боље функционисао.

За неке ревизори толеришу ризик. И то је за-
блуда зато што интерни ревизор не одлучује о 
томе како ће се решавати ризик нити пак доноси 
стратегију за управљање ризицима, регистар ри-
зика и друге документе који помажу да се ризи-
цима боље управља.
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Многи ревизора виде као доушника руковод-
ства,  односно  представника  руководства  који 
открива  грешке,  нетачне  информације,  лоше 
одлуке и томе слично. Заблуда је да запослени 
у ревизији траже лоше раднике и супервизоре и 
да лове грешке својих колега. Напротив, они по-
сматрају и оцењују систем функционисања интер-
них контрола. Погрешно је уверење да је ревизор 
тзв. терминатор или човек без емоција, као и да 
његов извештај треба да послужи вишем руково-
диоцу као алат за смену одређених запослених. 
Наведени извештај у ствари треба да послужи за 
унапређење система функционисања интерних 
контрола, односно за боље коришћење ресурса 
у циљу управљања ризиком.

Интерни ревизор није ни коректор. Дакле, не 
коригује податке нити врши одређене исправке, 
већ тестирањем утврђује постојеће контроле и 
упоређује их са очекиваним контролама, па на тај 
начин врши оцену истих.

Поред свега, погрешно је и интерног ревизо-
ра поистовећивати са инспектором. Велика је ра-
злика између њих. Примера ради, када буџетски 
инспектор врши контролу код корисника буџет-
ских средстава, он поступа тако што на крају свог 
рада сачињава Записник о наменском и закони-
том трошењу буџетских средстава. Инспектор на 
основу утврђеног чињеничног стања и уочених 
неправилности налаже одређене мере: на при-
мер враћање новчаних средстава која су нена-
менски утрошена на рачун извршења буџета. У 
зависности од налаза у записнику често се под-
носи пријава против одговорних лица. За разли-
ку од инспектора, интерни ревизор по обављеној 
ревизији сачињава Нацрт извештаја о ревизији. 
План активности је саставни део Нацрта извешта-
ја. У Плану активности наведене су препоруке и 
ниво ризика, а о спровођењу препорука не одлу-
чује интерни ревизор, већ руководилац којем се 
уручује Нацрт извештаја. Осим тога, не треба од 
ревизора тражити да одреди одговорна лица за 
имплементацију препорука и рокове за њихово 
спровођење. Интерни ревизор ради у складу са 
Међународним стандардима за професионалну 
праксу интерне ревизије.

Истине о интерној ревизији

Интерни ревизор креира додатну вредност за 
организацију. Институт интерних ревизора је до-
давање вредности описао овако: „Организације 

постоје да би стварале вредност или корист сво-
јим власницима, другим купцима и клијентима”. 
Овај концепт обезбеђује сврху њиховог постоја-
ња. Вредност се обезбеђује развојем производа 
и услуга и коришћењем ресурса за унапређење 
ових производа и услуга. У процесу прикупљања 
података  у  циљу  разумевања  и  процењивања 
ризика интерни ревизори стичу значајни увид у 
операције и могућности за побољшање, које могу 
бити изузетно корисне за организацију. Инфор-
мације ове вредности могу да имају форму кон-
султација, савета, писаних саопштења или других 
производа, од којих сви треба да се адекватно 
саопште одговарајућем руководству или опера-
тивном кадру.

Комуникација је изузетно важна за интерног 
ревизора. Комуникација  је по дефиницији пре-
ношење  информација  од  једног  лица  другом. 
Разговори  су  кључни  део  процеса  ревизије  и 
представљају важан начин за добијање и потврду 
података који се односе на функционисање си-
стема и контрола. Истовремено, разговори пред-
стављају и прилику да се оствари добра сарадња 
између службе за интерну ревизију и субјеката 
ревизије, као и да се на субјекат ревизије остави 
утисак професионалности. Не постоји најбољи 
начин за вођење разговора. Приступ који ће бити 
примењен зависи од лица са којим се разговара, 
природе саме ревизије и врсте података који су 
потребни, као и од времена које је на распола-
гању. У многим случајевима разговори заправо 
представљају комбинацију два наведена присту-
па, тако што започињу директним приступом са 
циљем да се добију потребни подаци, а заврша-
вају индиректним приступом који саговорнику 
омогућава да прошири дискусију. Дакле, вешти-
на вођења разговора веома је важна за сваког 
ревизора јер се често у пракси сусреће са кон-
фликтним личностима које теже расправи и су-
кобу, а то су ситуације у којима ревизор мора да 
се понаша крајње објективно и професионално, 
избегавајући наведене ситуације. Уз то, интерним 
ревизорима је додатно тешко зато што потичу из 
окружења у коме врше ревизију, за разлику од 
инспектора или екстерног ревизора који свој по-
сао обавља код других корисника.

Интерни ревизори сарађују са лицима заду-
женим за управљање, као што су одбор, комитет 
за ревизију, више руководство, како би обезбе-
дили  осмишљавање  и  примену  одговарајућих 
система  интерне  контроле.  Интерна  ревизија 
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може да пружа помоћ у  погледу остваривања 
општих и конкретних циљева, јачања контроле 
и побољшања ефикасности и делотворности по-
словања и усклађености са овлашћењима. Важно 
је разјаснити да интерна ревизија не  треба да 
обавља управљачке или оперативне дужности, 
иако може да пружа помоћ у погледу интерне 
контроле.

Од интерних ревизора очекује се да примењу-
ју и промовишу следеће принципе:

Интегритет – Интерни  ревизори  кроз  свој 
интегритет стичу поверење, па тиме обезбеђују 
основу за поуздавање у њихов став.

Објективност – Интерни ревизори морају да 
покажу највиши степен објективности у прику-
пљању, оцени и предочавању података везаних 
за активност, односно процедуру која је предмет 
ревизије. Они пружају избалансирану оцену свих 
релевантних околности, без непотребног утица-
ја сопствених интереса, односно утицаја других 
лица на њихово мишљење.

Поверљивост – Интерни  ревизори  поштују 
вредност и власништво података које приме и 
не обелодањују их без одговарајућег овлашћења, 
изузев у случајевима када постоји законска или 
професионална обавеза да то учине.

Стручност – Интерни ревизори у обављању 
послова интерне ревизије примењују неопходно 
знање, вештине и искуство.

Интерни ревизори:
● раде искључиво на пословима за које поседују 
неопходно знање, вештине и искуство;
● обављају послове интерне ревизије у складу са 
стандардима и методологијама интерне ревизије 
које је утврдио министар финансија;
● воде  рачуна  о  томе  да  стекну  неопходне 
основне вештине потребне за вршење ревизије 
на ефективан и професионалан начин;
● преузимају одговорност за континуирано уса-
вршавање своје стручности како би квалитет и 
ефективност интерне ревизије подигли на виши 
ниво.

Интерна ревизија пружа услуге консултаци-
ја које се састоје од савета, смерница, обуке, 
помоћи  или  других  услуга  у  циљу  повећања 
вредности и побољшања процеса управљања 
датом организацијом, управљања ризицима и 
контролним активностима.

Консултантски  рад  представља  додатну 
вредност могућности организације да оствари 
резултате – циљеве.

У вршењу функције ревизори примењују ме-
ђународне стандарде интерне ревизије, етички 
кодекс интерне ревизије и принципе објектив-
ности, стручности и интегритета. 

Интерни ревизори су обавезни да чувају тај-
ност службених и пословних података.

Организациона  и  функционална  незави-
сност интерне ревизије основ је објективности.

Интерни ревизори у јавном сектору дужни су 
да помогну организацијама да побољшају своје 
пословање. Функција интерне ревизије у јавном 
сектору представља елемент који се налази у те-
мељу снажног управљања наведеним сектором. 
С обзиром на разноврсност јавног сектора, све је 
већи значај уобичајеног поимања независности, 
будући да је она од кључног значаја за кредиби-
литет сваког ревизора. Остваривање и очување 
независности представља још већи изазов с обзи-
ром на то да су интерни ревизори саставни део 
организације.

Знање, вештине и друге способности предста-
вљају изразе за професионалну стручност која је 
интерним ревизорима потребна ради ефектив-
ног вршења професионалних обавеза. Поседо-
вање искуства и примена знања и вештина јесте 
и етичка обавеза интерних ревизора. Четврто 
начело Етичког кодекса Института интерних ре-
визора под називом „Стручност” говори о томе 
да интерни ревизори примењују потребна знања, 
вештине и искуства која су потребна за пружање 
услуга интерне ревизије. Правила која проистичу 
из овог начела кажу да интерни ревизори пружају 
само оне услуге за које поседују потребна знања, 
вештине и искуство, тако да се од њих захтева да 
стално унапређују своју стручност, ефективност 
и квалитет својих услуга.

Ревизор  такође  мора  да  поседује  вештину 
тимског рада, што подразумева сарадњу са ко-
легама и квалитетну комуникацију унутар тима. 
Тимски рад је веома важан, нарочито приликом 
сложених ревизија које захтевају знања и из дру-
гих области (као што су техника, информатика и 
др.). То не значи да, ако је ревизор дипломирани 
правник  или  дипломирани  економиста,  само-
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стално може да обавља ревизије које захтевају 
друга знања, на пример инжењерска.

Правилником о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору дефинисани су начини 
организовања интерне ревизије код корисника 
јавних средстава. И ту је један од начина органи-
зовања успостављање  јединице за интерну ре-
визију, која увек мора бити добар тим, спреман 
да ради и најсложеније ревизије система. Дакле, 
предмет ревизије су сви системи, а не само си-
стеми из области финансија. Тимски рад у реви-
зији је нужан и битан. Само добром сарадњом у 
оквиру тима може да се створи потпуна слика о 
томе како  један систем функционише, како би 
биле дате и добре препоруке које ће унапредити 
поменути систем.

Закључак
Интерни ревизор је човек који има одређене 

вештине и знање. Да би интерна ревизија функ-
ционисала, нужно  је да има подршку највишег 
руководиоца. Управо тај тон са врха олакшава 
рад интерном ревизору, који помаже да се утег-
ну контроле у систему који је предмет ревизије. 
Ризик да било која контрола после тога пронађе 
неку неправилност у раду сведен је на прихва-
тљив или је степен ризика занемарљив. Суштина 
је да сви буџетски корисници морају да поштују 
одредбе Закона о буџетском систему, Закона о 
буџету РС и других закона и подзаконских аката 
који се односе на наменско и законито коришће-
ње буџетских средстава, које су им дате на рас-
полагање. Трошењем буџетских средстава мора 
бити поштован принцип 3Е – економично, ефек-
тивно и ефикасно.

Дипл. екон. Маја Јовановић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

На који начин се врши избор 
субјеката инспекцијске контроле 
Буџетске инспекције – програм 
рада Буџетске инспекције
У броју 2/2019 овог часописа детаљно су представљене надлежности Буџетске 
инспекције, односно ко су корисници јавних средстава и кога контролише Бу-
џетска инспекција. У овом тексту детаљније је обрађена тема у вези са Програ-
мом рада Буџетске инспекције, односно на који начин се врши избор субјеката 
инспекцијске контроле Буџетске инспекције, који подзаконски акти регулишу 
ову област, који критеријуми сe узимају у обзир приликом утврђивања Програ-
ма рада Буџетске инспекције и на који начин се врши њихово вредновање.

Функција и надлежност Буџетске 
инспекције као полазна основа 
приликом израде Програма рада

Буџетској инспекцији Министарства финанси-
ја, чланом 84. Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13,  63/13  –  испр.,  108/13,  142/14,  68/15,  103/15, 
99/16, 113/17 и 95/2018), поверено је вршење по-

слова инспекцијске контроле примене закона у 
области  материјално-финансијског  пословања 
и наменског и законитог коришћења средстава 
корисника буџетских средстава, организација, 
предузећа, правних лица и других субјеката из 
чл. 84. Закона о буџетском систему.

Такође, Буџетској инспекцији Министарства 
финансија поверене су и искључиве надлежности 
надзора над применом следећих закона:

П С
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1. Закона о роковима измирења новчаних обаве-
за у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 
РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17),
2. Закона о начину одређивања максималног бро-
ја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, 
бр. 68/15, 85/15 – УС и 81/16 – УС),
3. Закона о регистру запослених, изабраних, име-
нованих, постављених и ангажованих лица код 
корисника  јавних средстава („Сл.  гласник РС”, 
бр. 68/15 и 79/15 – испр.),
4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – 
одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон и 87/18),
5. Закона о утврђивању максималне зараде у јав-
ном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 93/2012).

О искључивим надлежностима надзора над 
применом поменутих закона и начину вршења 
инспекцијске  контроле  Буџетске  инспекције 
биће више речи у наредном тексту у оквиру 
циклуса „Буџетска инспекција”.

На овом месту битно је само напоменути да се 
током поступка израде Програма рада Буџетске 
инспекције, када се врши избор субјеката инспек-
цијске контроле, нарочито води рачуна да се у 
Програм рада уврсти и контрола примене закона 
у којима је искључива надлежност надзора над 
применом истих поверена Буџетској инспекцији. 

Надлежност  Буџетске  инспекције  полазна 
је  основа  за  избор  субјеката  контроле  ради 
стицања представе о ширини и разноврсности 
корисника јавних средстава који су у њеној надле-
жности, чије је пословање и поступање предмет 
праћења, анализе и разматрања током редовних 
активности Буџетске инспекције и у току поступка 
израде Програма рада Буџетске инспекције.

Наиме, послове Буџетске инспекције обавља 
Министарство финансија у циљу вршења инспек-
цијске контроле над:
1) директним и индиректним корисницима буџет-
ских средстава;
2) организацијама за обавезно социјално осигу-
рање;
3) јавним предузећима основаним од стране Ре-
публике Србије, правним лицима основаним од 
стране  тих  јавних предузећа,  правним лицима 
над којима Република Србија има директну или 
индиректну контролу над више од 50% капита-
ла или више од 50% гласова у Управном одбору, 

као и над другим правним лицима у којима јавна 
средства чине више од 50% укупног прихода;
4) аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе, јавним предузећима основаним 
од стране локалне власти, правним лицима осно-
ваним од стране тих јавних предузећа, правним 
лицима над којима локална власт има директну 
или индиректну контролу над више од 50% капи-
тала или више од 50% гласова у Управном одбору, 
као и над другим правним лицима у којима јавна 
средства чине више од 50% укупног прихода;
5) правним лицима и другим субјектима којима 
су директно или индиректно дозначена буџетска 
средства за одређену намену, правним лицима и 
другим субјектима који су учесници у послу који је 
предмет контроле и субјектима који користе бу-
џетска средства по основу задуживања, субвен-
ција, остале државне помоћи у било ком облику, 
донација, дотација и др.

Према  Списку  корисника  јавних  средстава 
који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 
105/2018, а доступан је на интернет адреси Мини-
старства финансија – Управе за трезор, евиден-
тираних корисника јавних средстава има укупно 
10.534.

Евидентирани  корисници  јавних  средстава 
разврстани су по следећим групама:

I. Корисници  јавних средстава који су укљу-
чени у консолидовани рачун трезора Републике 
Србије – трезор 601 – укупно 9.189 корисника, од 
чега је:
а. корисника буџетских средстава – укупно 2.685 
(тип КЈС: 1 и 2);
б. корисника из групе организација за обавезно 
социјално осигурање – укупно 352 (тип КЈС: 9 и 
10);
ц. других корисника јавних средстава – укупно 42 
(тип КЈС: 6);
д. корисника буџетских средстава АП Војводине 
– трезор 581 – укупно 53 (тип КЈС: 0, 1 и 2);
е. корисника буџетских средстава јединица ло-
калне самоуправе – локални трезори – укупно 
6.057 (тип КЈС: 0, 1 и 2):

1) градови – укупно 1.767 корисника, 
2) општине – укупно 4.290 корисника. 
II.  Остали  корисници  јавних  средстава  који 

нису укључени у систем консолидованог рачуна 
трезора,  а  припадају  јавном  сектору  –  укупно 
1.345 корисника (тип КЈС: 7).

Имајући у виду овако велики број корисника 
јавних средстава, од кључне је важности да из-



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 93

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

бор субјеката контроле буде адекватан, као и 
да у Програм рада буду уврштени субјекти код 
којих су „аномалије” у поступању и управљању 
са јавним ресурсима најизраженије и проузрокују 
највеће негативне последице за цео систем.

Буџетска  инспекција  послове  инспекцијске 
контроле обавља по Програму рада који утврђује 
министар по предлогу руководиоца Буџетске ин-
спекције. Важно је да се на овом месту истакне да 
је Законом прописано да је рад Буџетске инспек-
ције независан и самосталан, као и да су начин 
рада, овлашћења и обележја Буџетске инспекци-
је ближе уређени Уредбом о раду, овлашћењима 
и обележјима Буџетске инспекције („Сл. гласник 
РС”, бр 93/17 – у даљем тексту: Уредба).

Поступак израде Програма рада 
Буџетске инспекције

Пријаве неправилности, незаконитoсти и 
превара у коришћењу буџетских и других 
јавних средстава

Законом о буџетском систему прописано  је 
да се Програм рада Буџетске инспекције сачиња-
ва првенствено на основу пријава, представки, 
приговора  и  захтева  за  вршење  инспекцијске 
контроле пристиглих од органа, организација, 
правних и физичких лица.

Буџетска инспекција у просеку током године 
прими око 300 поднесака, од чега се већина од-
носи на представке, пријаве и захтеве за врше-
ње инспекцијске контроле поднете од стране 
државних органа,  тужилаштва,  агенција, фи-
зичких и других лица. Остали поднесци или се 
не односе на захтеве за вршење инспекцијске 
контроле или се прослеђују другим надлежним 
органима на даље поступање.

Свака пристигла пријава узима се у разматра-
ње и служи за одређивање будућих активности 
Буџетске инспекције у зависности од значаја и 
величине појаве на коју се у пријавама указује. 

ëУ циљу стварања услова да сви грађани, 
државни и други органи, институције и 

удружења могу да доставе сазнања о непра-
вилностима и незаконитостима у поступању и 
коришћењу буџетских и других јавних средста-
ва, што за последицу може да има наношење 
штете националном буџету (буџету Републике

Србије, аутономне покрајине и/или јединице ло-
калне самоуправе), омогућено је да се Сектору 
за буџетску инспекцију у Министарству финан-
сија, поред редовне поште, пријава доставља и 
електронским путем.

У пријави је потребно навести што прецизни-
је и детаљније информације и, уколико је могу-
ће, пратећу документацију. Пријава може бити 
и анонимна, а уколико није, идентитет лица које 
изврши пријаву чува се у тајности.

Прикупљање података и анализа стања у 
областима контроле из делокруга Буџетске 
инспекције

Законом о инспекцијском надзору прописано 
је да је инспекција дужна да прикупља податке и 
прати и анализира стање у области инспекцијског 
надзора која је у њеном делокругу, као и да ти 
послови укључују прикупљање и анализу подата-
ка добијених помоћу контролних листа, вођењем 
анкета и истраживања јавног мњења и другим не-
посредним прикупљањем података прибављених 
од државних органа, органа аутономне покраји-
не и јединице локалне самоуправе и других има-
лаца јавних овлашћења, статисти чких и других 
података, као и прикупљање и анализу инспекциј-
ске, управне, судске и пословне праксе из одго-
варајућих области инспекцијског надзора и друге 
сродне послове. 

Током године Буџетска инспекција у оквиру 
својих редовних активности прати и анализира 
стање у областима инспекцијске контроле које су 
у њеном делокругу.

Улазни и излазни подаци

Приликом израде Програма рада Буџетске ин-
спекције првенствено се разматрају све пријаве, 
представке, приговори и захтеви за вршење ин-
спекцијске контроле пристигли од органа, орга-
низација, правних и физичких лица током године, 
али се у обзир узимају и подаци који су резултат 
праћења и анализирања стања у областима које 
су предмет инспекцијске контроле.

Програмом рада који се доноси на крају једне 
године утврђује се:
1. број субјеката контроле који ће бити контроли-
сан у наредној години, 
2. врста субјеката контроле код којих ће бити из-
вршена инспекцијска контрола и 
3. распоред ресурса који су на располагању. 
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Приликом израде Програма рада имају се у 
виду и потребе за вршењем ванредних инспек-
цијских контрола.

Дакле, Буџетска инспекција послове инспек-
цијске контроле обавља по Програму рада који 
утврђује  министар  финансија  првeнствeнo нa 
oснoву приjaвa, прeдстaвки, пригoвoрa и зaхтeвa 
зa вршeњe кoнтрoлe пристиглих oд oргaнa, oр-
гaнизaциja, прaвних и физичких лицa, док се изу-
зетно, а по захтеву министра и исказаној потреби 
врше ванредне инспекцијске контроле, које нису 
биле предвиђене у Програму рада, при чему број 
ванредних контрола може да утиче на проценат 
извршења редовних контрола у пропорционал-
ној сразмери.

Избор субјеката инспекцијске контроле

Избор субјеката инспекцијске контроле врши 
се на основу  анализе и  процене ризика на на-
чин који је прописан Уредбом и Правилником о 
посебним елементима процене ризика, учеста-
лости вршења инспекцијског надзора, односно 
контроле на основу процене ризика и посебним 
елементима  програма  инспекцијског  надзора, 
односно контроле из делокруга Буџетске инспек-
ције („Сл. гласник РС”, бр. 90/18 – у даљем тексту: 
Правилник).

Уредбом је прописано да је избор субјеката 
инспекцијске контроле, који је обухваћен Програ-
мом рада Буџетске инспекције, резултат анализе 
и процене ризика, које се врше на основу шест 
критеријума,  док  су  Правилником  прописани 
посебни елементи процене ризика, учесталост 
вршења,  односно  утврђивање  приоритета  вр-
шења инспекцијске контроле на основу процене 
ризика и посебни елементи програма инспекциј-
ске контроле у областима из делокруга Буџетске 
инспекције.

Критеријуми који су прописани Уредбом и на 
основу којих се врши анализа и процена ризика 
јесу:
1) садржај пријава, представки, приговора и за-
хтева за вршење инспекцијске контроле;
2)  незаконитости,  односно  неправилности  на 
које се указује;
3) нивои извесности да је учињена повреда зако-
на, односно кажњиво дело;
4) остварени промет новчаних средстава преко 
пословних рачуна субјеката инспекцијске кон-
троле;

5) равномерна заступљеност субјеката инспек-
цијске контроле по нивоима финансирања, де-
латностима и територијалној припадности;
6) учесталост и број пријава које су поднете про-
тив истог субјекта инспекцијске контроле и др.

Правилник којим су прописани посебни еле-
менти  процене  ризика,  учесталост  вршења, 
односно  утврђивање  приоритета  вршења  ин-
спекцијске контроле на основу процене ризика 
и посебни елементи програма рада Буџетске ин-
спекције јесте новина у раду Буџетске инспекције 
и донет је крајем 2018. године као резултат ускла-
ђивања рада Буџетске инспекције са одредбама 
Закона о инспекцијском надзору (члан 9. став 10), 
све у складу са одредбама Закона о буџетском 
систему (члан 90. став 2). 

Овим правилником, у делу којим су уређени 
посебни елементи за процену ризика, прописано 
је да се избор субјеката контроле врши на осно-
ву анализе и процене ризика, као и да се у циљу 
утврђивања  приоритета  у  поступању Буџетске 
инспекције примењују посебни елементи за про-
цену ризика.

Посебни елементи процене ризика, утврђе-
ни Правилником, наведени су по значају:
● захтеви  за  поступање  упућени  од  стране 
тужилаштва,  органа  унутрашњих  послова  и 
министарстава, пријаве, представке грађана и 
других органа и организација;
● непоступање у складу са законским пропи-
сима;
● висина и значај незаконитости, односно не-
правилности на коју се указује (штета по буџет);
● учесталост и број пријава које  су поднете 
против истог субјекта инспекцијске контроле;
● догађаји  или  радње  које  могу  да  угрозе 
углед државе и државних органа.

Утврђивање степена ризика

Степен ризика се утврђује као производ веро-
ватноће настанка штетних последица и утицаја – 
тежине штетних последица (табела 1 и 2).

Вероватноћа настанка штетних последица у 
обављању  инспекцијских  контрола  процењује 
се на основу претходног поступања надзираног 
субјекта.

За утврђену вероватноћу настанка штетних 
последица и тежину штетних последица утврђује 
се степен ризика од 1 до 25.
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Tабела 1: Метода 5 x 5 – матрица ризика

Вероватноћа
Утицај – штетна последица

1 2 3 4 5
Критична 5 5 10 15 20 25
Висока 4 4 8 12 16 20
Средња 3 3 6 9 12 15
Ниска 2 2 4 6 8 10
Незнатна 1 1 2 3 4 5

Tабела 2: Степен ризика
Бројчана вредност ризика Квалитативни опис ризика

1, 2 незнатан
3, 4, 5 низак
6, 8, 9 средњи

10, 12, 15, 16 висок
20, 25 критичан

Рангирање степена ризика
За утврђену вероватноћу настанка штетних 

последица и тежину штетних последица утврђује 
се степен ризика од 1 до 25, тако да су:
● системи контроле са индексом ризика 1 и 2 – 
незнатног ризика,
● системи контроле са индексом ризика 3, 4 и 
5 – ниског ризика,
● системи контроле са индексом ризика 6, 8 и 
9 – средњег ризика,
● системи контроле са индексом ризика 10, 12, 15 
и 16 – високог ризика и
● системи контроле са индексом ризика 20 и 25 
– критични.

Вероватноћа  настанка  штетних  последица 
јесте субјективна процена у обављању инспек-
цијских  контрола  и  процењује  се  на  основу 
претходног поступања надзираног субјекта. Ну-
меричка вредност вероватноће настанка штет-
них последица исказује се бодовима од 1 до 5.

Тежина штетних последица резултат је вред-
новања посебних елемената за процену ризика у 
области материјално-финансијског пословања и 
наменског и законитог коришћења јавних сред-
става. Нумеричка вредност тежине штетних по-
следица исказује се бодовима од 1 до 5.

Нумеричка  вредност  посебних  елемената 
за  процену  ризика  у  области  материјално-фи-
нансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења јавних средстава добија се као арит-
метичка средина нумеричких вредности за при-
менљиве критеријуме посебних елемената.

У наставку су образложени посебни елементи 
за процену ризика у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог кори-
шћења јавних средстава.

I. Захтеви за поступање упућени од стране ту-
жилаштва, органа унутрашњих послова и мини-
старстава, пријаве, представке грађана и других 
органа и организација

Степен ризика за овај елемент ризика утврђен 
је на следећи начин:

Ранг Опис
1 недокументоване пријаве и представке
2 документоване пријаве
3 пријаве и представке других државних органа и 

организација који нису спровели контролу
4 пријаве и представке других државних органа и 

организација који су спровели контролу
5 захтеви тужилаштва и судова

II. Непоступање у складу са законским пропи-
сима

Степен ризика за овај елемент ризика утврђен 
је на следећи начин:

Ранг Опис
1 субјект контроле примењује прописе
2 субјект контроле погрешно примењује пропис 

(указивање на неправилност)
3 субјект контроле не примењује прописе чиме 

чини прекршај (указивање на незаконитост)
4 субјект контроле не примењује прописе чиме 

чини привредни преступ
5 субјект контроле не примењује прописе чиме 

чини кривично дело

III. Висина и значај незаконитости, односно 
неправилности на коју се указује – штета по бу-
џет (апсолутни износ)

Степен ризика за овај елемент ризика утврђен 
је на следећи начин:

Ранг Вредност
1 ≤ 1.000.000
2 ≤ 5.000.000
3 ≤ 10.000.000
4 ≤ 20.000.000
5 > 30.000.000

IV. Учесталост и број пријава које су поднете 
против истог субјекта инспекцијске контроле

Степен ризика за овај елемент ризика утврђен 
је на следећи начин:

Ранг Опис
1 не постоје претходне пријаве, представке, 

приговори или захтеви
2 три претходне пријаве, представке, приговора 

или захтева
3 четири претходне пријаве, представке, 

приговора или захтева
4 пет претходних пријава, представки, приговора 

или захтева
5 више од пет претходних пријава, представки, 

приговора или захтева
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V. Догађаји или радње које могу да угрозе 
углед државе и државних органа

Степен ризика за овај елемент ризика утврђен 
је на следећи начин:

Ранг Опис представке
1 не постоји непожељна објава у медијима нити 

негативна кампања масовних медија која се 
односи на субјект контроле

2 појединачне објаве у медијима против субјекта 
контроле

3 постоји учестала непожељна објава у медијима 
против субјекта контроле

4 постоји негативна кампања масовних медија 
против субјекта контроле

5 сазнања о предузетим мерама од стране 
државних институција

Степен ризика одређује се на основу процене 
ризика и након тога утврђује се приоритет врше-
ња инспекцијске контроле код корисника јавних 
средстава. 

Инспекцијска контрола се неће вршити ако је 
процењени ризик незнатан или када се промене 
елементи на основу којих је извршена процена ри-
зика, па се накнадно утврди да је ризик незнатан.

У поступку разматрања пријава, представки, 
приговора  и  захтева  за  вршење  инспекцијске 
контроле доноси се одлука о учесталости, одно-
сно о приоритету вршења инспекцијске контро-
ле код субјекта код кога је процењен, односно 
утврђен низак, средњи, висок или критичан сте-
пен ризика.

Посебни елементи Програма Буџетске 
инспекције

У посебне елементе Програма рада Буџетске 
инспекције спадају:
1) започете инспекцијске контроле из Програма 
рада Буџетске инспекције за претходну годину;
2) број и врста субјеката код којих је планирана 
редовна инспекцијска контрола;
3) рок за завршетак планираних активности.

Други фактори од утицаја на посебне 
елементе Програма рада

Поред  набројаних метода  и  поступака  који 
се користе приликом израде Програма рада, на 
број субјеката инспекцијске контроле, као један 

од  посебних  елемената Програма рада,  утичу 
свакако и расположиви кадровски капацитети 
Буџетске инспекције, као  један од битних фак-
тора који утиче на обим контрола које ће бити 
спроведене.

Закључак

Имајући све наведено у виду може да се за-
кључи да Буџетска инспекција организује своје 
активности  и  утврђује  Програм  рада,  водећи 
притом рачуна да правилно утврди приоритете у 
поступању, као и да избор субјеката инспекцијске 
контроле буде резултат анализе и процене ризи-
ка на основу претходно прецизно дефинисаних и 
вреднованих критеријума. 

Поступајући на овај начин, Буџетска инспек-
ција  обезбеђује  да  у њен Програм  рада  буду 
првенствено уврштени субјекти инспекцијске 
контроле код којих је процењен највиши сте-
пен ризика у пословању и поступању приликом 
управљања јавним ресурсима у Републици Ср-
бији. 

И на крају, потребно је истаћи и то да крајњи 
резултат поступка инспекцијске контроле, који 
се огледа у мерама и примењеним инструмен-
тима за санкционисање откривених незаконито-
сти, односно дисциплиновању корисника јавних 
средстава, у великој мери зависи од адекватног 
избора субјеката инспекцијске контроле.

На крају, допринос Буџетске инспекције уна-
пређењу укупне финансијске дисциплине кори-
сника  јавних  средстава  приликом  управљања 
јавним ресурсима Републике Србије, који је један 
од основних циљева због којих Буџетска инспек-
ција и постоји, условљен је и адекватним избо-
ром субјеката инспекцијске контроле и због тога 
мора да му се посвети значај који и заслужује.

Више о инструментима који стоје на распо-
лагању Буџетској инспекцији и који се користе 
за санкционисање откривених незаконитости у 
поступању одговорних лица корисника јавних 
средстава у једном од наредних издања часо-
писа у оквиру циклуса „Буџетска инспекција”.

П С
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Увод

Право  јавне својине и одређена друга имо-
винска права Републике Србије, аутономне по-
крајине и јединице локалне самоуправе уређују 
се Законом о  јавној својини („Сл.  гласник РС”, 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018). 

Јавну својину чине три облика  јавне својине: 
право својине Републике Србије – државна сво-
јина, право својине аутономне покрајине – покра-
јинска својина и право својине јединице локалне 
самоуправе – општинска односно градска својина.

Одређујући предмет  јавне својине, Закон  је 
дефинисао да су у  јавној својини природна бо-
гатства, добра од општег интереса и добра у оп-
штој употреби, за која је Законом утврђено да су 
у јавној својини, затим ствари које користе орга-
ни и организације Републике Србије, аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе, уста-
нове, јавне агенције и друге организације чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
и јединица локалне самоуправе, као и друге ства-
ри које су, у складу са Законом, у јавној својини. 
Под јавном својином у овом смислу не сматра-
ју се ствари организација обавезног социјалног 
осигурања.

Носиоци права јавне својине су Република Ср-
бија, аутономна покрајина и општина односно 
град (јединица локалне самоуправе). 

Градска општина  има  право  коришћења на 
стварима у својини града у чијем је саставу, а на 
стварима које прибави градска општина право 
својине  стиче  град  у  чијем  је  она  саставу,  при 
чему  градска општина  има  право  коришћења. 
Статутом града може да се предвиди да градска 

општина има право јавне својине на покретним 
и на непокретним стварима неопходним за рад 
органа и организација градске општине.

Месне  заједнице  и  други  облици месне  са-
моуправе имају право коришћења на стварима 
у јавној својини јединице локалне самоуправе у 
складу са Законом и прописом, односно другим 
актом јединице локалне самоуправе. 

Установе и  јавне агенције и друге организа-
ције (укључујући и Народну банку Србије) чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
или  јединица локалне самоуправе, које немају 
статус државног органа и организације, органа 
аутономне покрајине, односно органа јединице 
локалне самоуправе или јавног предузећа, одно-
сно друштва капитала, имају право коришћења 
на непокретним и покретним стварима у јавној 
својини које су им пренете на коришћење.

Корисници ствари у јавној својини су:
● државни органи и организације,
● органи и организације аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе,
● јавна  предузећа,  друштва  капитала  чији  је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
и  јединица локалне самоуправе, као и њихова 
зависна друштва, на основу уговора закљученог 
на основу акта надлежног органа, којим оне нису 
пренете у својину поменутог  јавног предузећа, 
односно друштва. 

Ствари у јавној својини могу да се дају на ко-
ришћење и осталим правним лицима концесијом 
или на други начин предвиђен Законом. 

У члану 20. Закона о јавној својини прописано 
је да државни органи и организације, органи и 
организације  аутономне  покрајине  и  јединице 
локалне самоуправе користе непокретне и по-

Дипл. правник Слободанка Келечевић

Издавање у закуп непокретности 
у јавној својини – најчешће 
неправилности
У овом тексту биће указано на неправилности настале приликом издавања у 
закуп пословног простора од стране корисника буџетских средстава када је ко-
рисник буџетских средстава закуподавац и када је корисник буџетских средста-
ва закупац.
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кретне ствари у јавној својини које су намењене 
извршавању њихових надлежности.

Изузетно  од  става  1.  овог  члана, непокрет-
ностима које користе државни органи и орга-
низације, органи и организације аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе, у 
смислу овог закона, сматрају се и непокретности 
у јавној својини које непосредно не служе извр-
шавању надлежности тих органа и организација, 
већ за остваривање прихода путем давања у за-
куп, односно на коришћење (тзв. комерцијалне 
непокретности – пословни простор, станови, га-
раже, гаражна места и др.).

Република Србија, аутономна покрајина и је-
диница локалне самоуправе могу непосредно, 
преко надлежног органа, давати у закуп, одно-
сно на коришћење ове непокретности или за ове 
намене основати јавно предузеће или друштво 
капитала.

Оснивачким актом јавног предузећа, односно 
друштва капитала, односно уговором о давању 
на  коришћење  непокретности  том  предузећу 
односно друштву, у складу са Законом, ближе 
се одређује надлежност и поступак давања у за-
куп, односно на коришћење тих непокретности 
и остваривања прихода Републике Србије, ауто-
номне покрајине и јединице локалне самоуправе 
по том основу (закупнина, добит и др.). 

Носиоци  права  коришћења  имају  право  да 
ствар држе и користе у складу са природом и 
наменом поменуте ствари, као и да је дају на ко-
ришћење другом носиоцу права коришћења или 
у закуп и да њоме управљају у складу са овим и 
другим законом.

Давање на коришћење или у закуп ствари у 
својини Републике Србије, осим ствари које ко-
ристи Народна банка Србије, врши се по прет-
ходно прибављеној сагласности Дирекције.

Акт којим Дирекција даје сагласност за дава-
ње на коришћење мора да садржи услове под 
којима се ствар даје на коришћење другом носи-
оцу права коришћења. Тим актом опредељује се 
намена ствари за време трајања закупа, али не и 
будући закупац и услови закупа. За промену на-
мене ствари за време трајања закупа неопходна 
је нова сагласност Дирекције.

ëВажно је истаћи да су уговор о давању на 
коришћење и уговор о закупу ништавни 

ако су закључени без сагласности Дирекције.

Законом је прописано да се припадност 
средстава остварених давањем у закуп ствари 
одређује у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем, с тим да су, изузетно, сред-
ства остварена од давања у закуп непокретно-
сти које су дате на коришћење Народној банци 
Србије, приход Народне банке Србије.

Ове одредбе сходно се примењују и приликом 
давања у закуп и на коришћење ствари у својини 
аутономне покрајине и јединице локалне самоу-
праве, с тим што о давању сагласности одлучује 
надлежни орган аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе.

У случају кад се непокретност изда у закуп 
без сагласности надлежног органа, сматра се 
да се користи супротно Закону.

Ствари у јавној својини могу да се дају на ко-
ришћење (са накнадом или без накнаде) или у 
закуп другом носиоцу јавне својине. Законом 
је прописано да ствари у јавној својини могу да 
се дају у закуп, полазећи од тржишне висине 
закупнине за одређену врсту ствари, у поступ-
ку  јавног надметања, односно прикупљањем 
писмених понуда, као и да, изузетно, ствари у 
јавној својини могу да се дају у закуп непосред-
ном погодбом, ако је то у конкретном случају 
једино могуће решење.

Битно је истаћи да ствари у јавној својини не 
могу да се дају у подзакуп. Уговор закључен про-
тивно овим одредбама ништаван је.

Како  је  претходно  наведено,  припадност 
средстава остварених давањем у закуп ствари 
одређује се у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем. 

Законом о буџетском систему („Сл. гласник 
РС”,  бр.  54/09,  73/10,  101/10,  101/11,  93/12,  62/13, 
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/2018), у члану 19. утврђе-
но је који приходи су настали употребом јавних 
средстава.

Према овом Закону, у приходе настале упо-
требом јавних средстава спадају:
1) приходи од камата,
2) приходи од давања у закуп, односно на кори-
шћење непокретности и покретних ствари у др-
жавној својини,
3) приходи од давања у закуп, односно на кори-
шћење непокретности и покретних ствари у сво-



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 99

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

јини  аутономне  покрајине  и  јединице  локалне 
самоуправе,
4) приходи настали продајом услуга корисника 
јавних средстава.

Начин измиривања трошкова насталих по 
основу издавања непокретности у закуп коју ко-
ристе корисници буџетских средстава, односно 
корисници који управљају јавним средствима, 
прописан је Законом о буџету Републике Србије.

У члану 19. Закона о буџету Републике Србије 
за 2019. годину („Сл. гласник РС”, број 95/18) про-
писано је да директни и индиректни корисници 
буџетских средстава Републике Србије, буџета 
локалне власти, осим организација за обавезно 
социјално осигурање, који користе пословни про-
стор и покретне ствари којима управљају други 
корисници јавних средстава, намирују само тро-
шкове по том основу.

Уколико  плаћање  трошкова  није  могуће  из-
вршити на основу раздвојених рачуна, корисник 
који управља јавним средствима врши плаћање, 
а затим директни односно индиректни корисник 
врши одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

У члану 20. овог закона прописно је да други 
корисници јавних средстава који користе послов-
ни простор и покретне ствари којима управљају 
директни или индиректни корисници буџетских 
средстава Републике Србије, односно буџета ло-
калне власти, плаћају настале трошкове, трошко-
ве текућег и инвестиционог одржавања, односно 
закупа, у складу са критеријумима које прописује 
Влада, односно извршни орган локалне власти.

Стицање и коришћење прихода од 
закупа

У примерима који следе биће приказан посту-
пак инспекцијске контроле стицања и коришћења 
прихода од закупа непокретности.

Издавање у закуп простора којим управља 
корисник јавних средстава

Пример: Школа је у пословним књигама 
евидентирала приход од закупа у износу  

од 400.000,00 динара.

Овај приход је остварен на основу Уговора о 
закупу који је одређена школа, као закуподавац, 
закључила са закупцем. Наиме, школа, као заку-
подавац, и закупац закључили су Уговор о закупу 
простора у згради школе за продају пекарских 
производа.  Уговором  је  регулисано  да  школа 

уступа, а закупац прихвата да организује прода-
ју пекарских производа у наменском простору у 
згради школе за потребе ученика и запослених. 

Предметни простор издаје се у закуп на одре-
ђено време, на период од годину дана, закључно 
са 9. 9. 2018. године, када је закупац дужан да се 
из предметног простора исели са свим лицима 
и стварима и закупљени простор преда на рас-
полагање поменутој школи у стању у коме га је 
примио на коришћење, без умањења вредности 
простора од редовне употребе.

Уговорена је месечна закупнина у износу од 
43.000,00 динара, без ПДВ-а, за коју се закупац 
обавезује да плаћа до 5. у месецу за претходни 
месец на подрачун школе.

Закупац  се  обавезује  да  плаћа  и  трошкове 
утрошене електричне енергије, комуналне так-
се (грејање, вода итд.) и чишћење и одношење 
смећа у прописаним роковима по испостављеној 
фактури/рачуну школе. 

Основ овог уговора је Одлука о додели уго-
вора после спроведеног поступка јавног оглаша-
вања и Уговор о пословно-техничкој сарадњи и 
преузимању закључен између закупца и трећег 
лица, тј. привредног друштва.

Уговором  о  пословно-техничкој  сарадњи  и 
преузимању уговорне стране су констатовале да 
је одређено привредно друштво изабрано као 
најповољнији понуђач на тендеру који је распи-
сала школа, као закупац пословног простора у 
школи предвиђеног за продају пецива и сличних 
производа, као и да је у међувремену то привред-
но друштво постало неликвидно и није у могућ-
ности да одговори обавезама које су тендером 
тражене, а закупац има могућности да одговори 
свим условима које је тендером Школа тражила, 
па, сходно томе, уговорне стране закључују овај 
уговор у циљу ефикасности и квалитета пружа-
ња услуга продаје пецива и пратећих производа 
странкама на продајном месту у просторијама 
наведене школе.

Овај уговор су потписали закупац и наведе-
но привредно друштво, док је за школу то учи-
нио директор, као одговорно лице, сагласан са 
одредбама овог уговора.

ëШкола није могла да закључи предметни 
уговор о закупу на овај начин.

Наиме, школа је, као закуподавац, у предмет-
ном уговору констатовала и сагласила се са тим 
да закупац, који није понуђач у спроведеном по-
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ступку јавног оглашавања и за кога није донета 
одлука о додели уговора, врши набавку и продају 
пецива на продајном месту у згради школе уме-
сто привредног друштва које је поднело понуду.

Предметни уговор закључен је супротно Уред-
би о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања  искоришћавања  других  имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда („Сл. гласник РС”, број 
16/8), што повлачи одговорност директора као 
одговорног лица из члана 71. ставови 1. и 2. Зако-
на о буџетском систему. 

Такође, школа остварени приход од заку-
па није уплаћивала на рачун извршења буџета 
Републике Србије,  већ  је  користила  та  сред-
ства као сопствени приход, чиме је директор 
школе  поступио  супротно  одредбама  члана 
71. ставови 1. и 2. Закона о буџетском систему, 
којим је прописано да је функционер, односно 
руководилац директног односно индиректног 
корисника буџетских средстава одговоран за 
издавање налога за уплату средстава која при-
падају буџету, као и што је истим регулисана и 
одговорност руководиоца директног односно 
индиректног корисника буџетских средстава 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну 
употребу буџетских апропријација.

Одредбама члана 101. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон) прописано је да су зе-
мљиште, зграде и другa срeдствa кoja су стeчeнa, 
oднoснo  кoja  стeкну  устaнoвe  чиjи  je  oснивaч 
Рeпубликa Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa, oднoснo 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, у jaвнoj свojини и 
кoристe  сe  зa  oбaвљaњe дeлaтнoсти  утврђeнe 
oвим зaкoнoм.

Остварена новчана средства од издавања 
у закуп, у смислу члана 19. став 1. тачка 2) За-
кона о буџетском систему, представљају при-
ходе настале употребом јавних средстава, па 
је школа, као индиректни корисник буџетских 
средстава, дужна да уплати остварени приход 
од закупа на рачун извршења буџета Републике 
Србије.

Сходно наведеним одредбама Закона, наве-
деној школи наложено је да остварени приход 

од закупа у износу од 400.000,00 динара уплати 
на рачун извршења буџета РС.

Пример: Факултет је у пословним књигама 
евидентирао приход од давања у закуп у 

корист буџета у износу од 500.000,00 динара.

Споразумом о сарадњи који  је закључен из-
међу факултета и спортског клуба дефинисана 
је сарадња у области реализације наставних про-
грама, стручног усавршавања и пројеката. 

Учесници у Споразуму сагласили су се да ће се 
реализација сарадње која је предмет овог спора-
зума одвијати у области перманентне едукације 
стручних кадрова, учешћа у заједничким пројек-
тима у области стручног усавршавања и другим 
активностима од значаја за обе стране, као и да 
ће се посебним актом регулисати висина закуп-
нине и плаћање трошкова утрошене електричне 
енергије, комуналне таксе (грејање, вода итд.).

Акт  којим  је  утврђена висина  закупнине,  за 
коју је факултет издао фактуре, није донет, већ 
су  се фактуре испостављале на основу одлуке 
декана. Како је цена, односно висина закупнине 
битан елемент, пропуштање ове обавезе повлачи 
одговорност одговорног лица – декана, у смислу 
члана 71. ставови 1. и 2. Закона о буџетском си-
стему.

Факултет  остварени  приход  од  закупа  није 
уплаћивао на рачун извршења буџета Републике 
Србије, већ је користио та средства као сопстве-
ни приход. 

Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18), чланом 
70. прописано је да средства која високошколска 
установа оствари, изузев средстава која обезбе-
ђује Република, чине сопствени приход те висо-
кошколске установе, а то су школарина, пружање 
услуга трећим лицима, поклони, донације, спон-
зорство и други извори стицања средстава. Овим 
средствима високошколска установа располаже 
у складу са Законом и својим општим актом.

Законом о  јавној  својини, одредбама члана 
18. став 1. прописано је да су носиоци права јавне 
својине Република Србија, аутономна покрајина 
и општина односно град, а ставом 6. истог члана 
да установе и друге организације чији је оснивач 
Република Србија, које немају статус државног 
органа и организације, имају право коришћења 
на непокретним и покретним стварима у јавној 
својини које су им пренете на коришћење.
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Остварена новчана средства од издавања у 
закуп, у смислу члана 19. став 1. тачка 2) Закона 
о буџетском систему, представљају приходе на-
стале употребом јавних средстава, а будући да су 
јавна средства на располагању и под контролом 
Републике Србије, локалне власти и организација 
за обавезно социјално осигурање, што је пропи-
сано одредбама члана 2. став 1. тачка 4) Закона о 
буџетском систему, а имајући у виду и претходно 
наведене одредбе, као и чињеницу да је факултет 
индиректни корисник средстава буџета Републи-
ке Србије, тј. да је корисник јавних средстава, из 
наведеног  произлази да  је факултет дужан да 
средства остварена од закупа уплати на рачун 
буџета Републике Србије. 

У складу са тим поменутом факултету на-
ложено је да средства остварена од прихода у 
закуп у износу од 500.000,00 динара уплати на 
рачун извршења буџета РС.

Како факултет ова средства није уплаћивао 
на рачун буџета Републике Србије,  тако су по-
вређене одредбе члана 71. ставови 1. и 2. Закона 
о буџетском систему, којима је прописано да је 
руководилац индиректног корисника буџетских 
средстава одговоран за издавање налога за упла-
ту средстава која припадају буџета, а регулисана 
је и одговорност руководиоца директног одно-
сно индиректног корисника буџетских средстава 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну 
употребу буџетских апропријација.

Коришћење пословног простора корисника 
буџетских средстава којим управљају други 
корисници јавних средстава

Пример: Факултет је, као закупац, 
закључивао уговоре о коришћењу пословног 

простора и на основу испостављених 
фактура од стране закуподавца измиривао 

трошкове за коришћење пословног 
простора.

1. Факултет је закључио Уговор о коришћењу 
пословног простора у просторијама гимназије, 
која је давалац простора. Предмет овог уговора 
је уступање на коришћење просторије у згради 
гимназије, даваоца простора, за потребе изво-
ђења наставе, обављања административних по-
слова  и  пружања  услуга  библиотеке,  укупне 
површине 1308,57 m2. Уговором је регулисано да 
корисник простора на име трошкова уговореног 
коришћења простора (електрична енергија, вода 

и др.) даваоцу простора исплати 50.000,00 дина-
ра + ПДВ за један месец у нето износу.

2. Уговор о давању на коришћење школских 
просторија закључен  је између основне школе 
и Завода. Предмет овог уговора је издавање на 
коришћење просторија основне школе Заводу за 
спортске активности запослених у Заводу. Завод 
се, као корисник простора, обавезује да, на име 
коришћења простора који је предмет овог угово-
ра, уплаћује поменутој школи месечну накнаду у 
износу од 37.000,00 динара на месечном нивоу у 
току 12 месеци годишње, плус трошкове ПДВ-а.

3. Уговор о пословно-техничкој сарадњи за-
кључен је између два факултета, од којих је  је-
дан закупац, а други закуподавац. Предмет овог 
уговора  је  успостављање  пословно-техничке 
сарадње у областима: истраживачки рад, орга-
низовање и спровођење стручног усавршавања 
кадрова, укључујући и могућност усавршавања 
у  иностранству,  као  и  други  облици  сарадње 
који се буду јавили у интересу уговорених стра-
на. У циљу реализације овог уговора факултет 
– закуподавац прихвата да обезбеди и омогући 
коришћење пословног  простора  који  користи: 
учионица, канцеларија, ходника, као и да се усло-
ви  коришћења  пословног  простора  регулишу 
Анексом број 1. наведеног уговора. На име услуга 
дефинисаних овим уговором факултет – закупац 
обавезује се да плати накнаду у виду месечног 
паушала, према Анексу овог уговора, до 10. у ме-
сецу за претходни месец. Анексом бр. 1. Уговора 
о пословно-техничкој сарадњи уговорне стране 
су се споразумеле да ће закуподавац омогућити 
закупцу коришћење додатног пословног просто-
ра, осим простора дефинисаног основним угово-
ром, који не угрожава наставу. Уговорне стране 
су се сагласиле да месечна накнада у виду пауша-
ла по Уговору и у анексима Уговора износи нето 
28.000,00 динара, без ПДВ-а.

Неправилност се огледа у следећем:
Законом о буџету Републике Србије за 2018. 

годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/17), у члану 19. 
прописано је да дирeктни и индирeктни кoрисни-
ци буџeтских срeдстaвa Рeпубликe Србиje, буџeтa 
лoкaлнe влaсти, oсим oргaнизaциja зa oбaвeзнo 
сoциjaлнo  oсигурaњe,  кojи  кoристe  пoслoвни 
прoстoр  и  пoкрeтнe  ствaри  кojимa  упрaвљajу 
други  кoрисници  jaвних  срeдстaвa,  нaмируjу 
сaмo трoшкoвe пo тoм oснoву, као и да, укoли-
кo у овим случajeвимa плaћaњe трoшкoвa ниje 
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мoгућe извршити нa oснoву рaздвojeних рaчунa, 
кoрисник кojи упрaвљa jaвним срeдствимa врши 
плaћaњe, a зaтим дирeктни oднoснo индирeкт-
ни  кoрисник  врши  oдгoвaрajућу  рeфундaциjу 
нaстaлих рaсхoдa. 

Сходно претходно наведеном, факултет, као 
корисник средстава буџета, односно као инди-
ректни корисник буџета Републике, није у оба-
вези да плаћа трошкове коришћења пословног 
простора, односно закуп закуподавцу – факул-
тету и основној школи, који су индиректни ко-
рисници средстава буџета Републике, већ само 
трошкове који су настали коришћењем послов-
ног простора (ел. енергија, грејање и др.).

Исплатом ових средстава поступљено  је су-
протно одредбама члана 19. Закона о буџету Ре-
публике Србије за 2018. годину и члана 56. став 4. 
Закона о буџетском систему, којима је прописано 

да преузете обавезе које су настале у супротно-
сти са овим законом или другим прописом не 
могу да се исплаћују на терет рачуна трезора, 
што повлачи одговорност одговорног лица из 
члана 71. став 1. Закона о буџетском систему. 

Непоступањем у складу са чланом 71. Закона 
о буџетском систему одговорно лице чини пре-
кршај из члана 103. став 1. тачка 4) истог закона.

Такође, непоступањем у складу са чланом 56. 
став 4. Закона о буџетском систему одговорно 
лице чини прекршај из члана 103. став 1. тачка 4) 
истог закона.

ëНепоштовањем одредаба Закона о бу-
џетском  систему  чини  се  прекршај  из 

члана 103. Закона, за који је прописана новчана 
казна од 10.000 до 2.000.000 динара за одго-
ворно лице корисника буџетских средстава.

Душан Рајаковић, спец. менаџмента здравствених установа

Специфичности у рачуноводству 
здравствених установа са 
посебним освртом на привремене 
ситуације
У случају капиталних инвестиционих пројеката који се односе пре свега на 
услуге, тј. радове на изградњи, санацији објекта, монтажи пратеће опреме и 
др., због велике финансијске вредности уговорених радова добављач доста-
вља привремене ситуације, које се књиже другачије од стандардних фактура. 
Најчешће се на овакве примере наилази приликом финансирања наведених 
пројеката од стране Министарства здравља.

Увод

Област рачуноводства уређује се законодав-
ном, професионалном или интерном регулати-
вом.  Рачуноводствени  систем  пружа  корисне 
информације доносиоцима одлука, што значи да, 
уколико се пословно окружење промени, мењају 
се и рачуноводствени стандарди који регулишу 
презентовање и објављивање информација. Ме-
ђународни рачуноводствени стандарди приме-
њују се приликом израде финансијских извештаја 
пословања, што је посебно важно за јавне уста-

нове, у које спадају и здравствене, које послују у 
име јавног интереса. 

Здравствене установе своје пословање финан-
сирају из више извора, као што су: доприноси за 
обавезно социјално осигурање, средства оснива-
ча, буџет Републике, приходи настали употребом 
јавних средстава за услуге (издавање у закуп не-
покретних и покретних ствари у државној своји-
ни), обављање научноистраживачке и образовне 
делатности, поклони, донације, легати и завешта-
ња, као и други извори у складу са законом. Ипак, 
треба истаћи да  су  главни финансијери  здрав-

П С
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ствених установа Министарство здравља и Репу-
блички фонд за здравствено осигурање.

Здравствене установе спадају  у индиректне 
кориснике  јавних  средстава  и  своје  пословне 
књиге воде према прописима о буџетском рачу-
новодству,  односно према Правилнику о  стан-
дардном  класификационом  оквиру  и  Контном 
плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 
16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 20/2018, 36/2018 
и 93/2018). Рачуноводство корисника буџетских 
средстава обухвата скуп послова који обезбеђу-
ју функционисање рачуноводственог информа-
ционог система и послова финансијске функције. 
У складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији  послова,  послове  из  надлежности 
службе  рачуноводства  и  финансија  обављају: 
шеф рачуноводства, благајник и рачуноводстве-
ни радници.  У оквиру  службе рачуноводства и 
финансија обављају се следећи послови: финан-
сијско књиговодство, књиговодство трошкова, 
вођење аналитике, помоћних књига и евиденција, 
рачуноводствено планирање, рачуноводствено 
извештавање и информисање, састављање и до-
стављање периодичних и годишњих финансијских 
извештаја, благајничко пословање, обрачун зара-
да, накнада зарада и других примања запослених, 
обрачун и плаћање по уговорима о делу, аутор-
ским  и  другим  уговорима,  обрачун  и  плаћање 
пореза и доприноса, састављање и достављање 
пореских пријава и других прописаних обрачуна 
и евиденција од стране државних и других ор-
гана,  наплата и плаћање преко  текућих рачуна 
здравствене установе који су отворени у Управи 
за трезор. Обављање послова у служби рачуно-
водства и финансија и одговорност запослених 
уређује се општим актом којим се уређује радни 
однос и систематизација послова и радних зада-
така код буџетског корисника. Све ово указује на 
неминовност постојања квалитетног кадровског 
потенцијала у циљу успешног и на закону заснова-
ног пословања здравствене установе.

Пословно  одлучивање  које  је  засновано  на 
постојећим  реалним  околностима  и  претпо-
ставкама будућности захтева релевантну и ква-
литетну  информациону  подршку  у  складу  са 
развојем информационих система. Оптимизам 
на овом пољу буди  чињеница да  смо  сведоци 
све већег улагања у здравствени информациони 
систем, поготово у последње време. Основу ра-
ционалног управљања здравственом установом 
представљају информације, које могу бити кван-

титативне и квалитативне. Квантитативне инфор-
мације даље могу да се поделе на финансијске 
(рачуноводствене) и нефинансијске, док се ква-
литативне информације користе при састављању 
различитих извештаја. Бројни су корисници рачу-
новодствених информација који су директно или 
индиректно заинтересовани за пословање здрав-
ствене  установе.  Примарни  циљ  финансијског 
рачуноводства јесте комуницирање и пружање 
информација инвеститорима и кредиторима о 
економским активностима које треба да им по-
могну приликом доношења инвестиционих одлу-
ка. Финансијски извештаји за различите ентитете 
морају да буду  припремљени по  универзалној 
форми  у  складу  са  међународним  стандарди-
ма и треба да одржавају конзистентност у при-
преми финансијских извештаја. Одговорност за 
припремање финансијских извештаја обухвата 
одговорност шефа рачуноводства и одговорност 
рачуноводствених извршилаца задужених за по-
једине рачуноводствене послове.

Како би пратиле развој технолошког и инфор-
мационог система у сврху унапређења вођења 
рачуноводствене евиденције и система извешта-
вања Републичког фонда за здравствено осигу-
рање и Института за јавно здравље „Батут”, као 
и унапређења поступка доношења плана рада за 
наредну годину и састављања извештаја о извр-
шењу поменутог плана, многе здравствене уста-
нове определиле су средства за набавку нових 
софтвера. Закључно са крајем 2018. године може 
да се констатује да је највећи број здравствених 
установа препознао значај улагања у информа-
ционе технологије и усмерио своје пословање у 
том правцу. Савремени информациони систем 
омогућио  је  аутоматско  књижење  пословних 
промена  и  фактурисање  здравствених  услуга 
пружених осигураним лицима РФЗО-а, затим об-
рачун плата, као и уношење уговора склопљених 
са добављачима, чиме се допринело ефикасни-
јем праћењу испуњења уговорених обавеза.

Књижење пословних промена у здравстве-
ним установама не разликује се од књижења 
других установа, индиректних корисника јав-
них средстава, осим што се појављују трошко-
ви одржавања медицинске и лабораторијске 
опреме, мерних и контролних инструмената, 
набавке лекова, разног уградног материјала, 
санитетског, лабораторијског и осталог меди-
цинског материјала.
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Књижење привремених ситуација у 
здравству

На  почетку  треба  дефинисати  привремену 
ситуацију као новчани документ о обрачуну оба-
вљених грађевинских радова за сваки протекли 
месец, који се доставља инвеститору на исплату. 
Оверена привремена ситуација, као и оверена 
окончана ситуација од стране надзорног органа, 
представљају веродостојне исправе за књижење 
у рачуноводству. Битан елемент за признавање 
како привремене тако и коначне ситуације јесте 
овера истих од стране надлежног органа, наро-
чито са аспекта момента настанка пореских оба-
веза. Израђује је извођач радова, а прегледа и 
оверава надзорни орган (стручно тело или лице 
које  врши  надзор  над  обављеним  радовима). 
Заправо, она представља документ којим се об-
рачунава накнада за извршене грађевинске и ин-
вестиционе радове, али и одговарајући захтев за 
исплату. Привремена ситуација није документ о 
авансу, већ о извршеном (делимичном) промету. 
Ово значи да и привремена и коначна ситуација 
имају третман рачуна, с обзиром на то да пред-
стављају документ о извршеном промету.

Износи у привременим ситуацијама приказују 
се кумулативно. Током трајања радова по дого-
вореној динамици издају се привремене ситуаци-
је. Привремена ситуација се доставља наручиоцу 
у примереном року по истеку периода на који се 
односи. Након завршетка целокупног посла изда-
је се коначна ситуација. Свака ситуација приказу-
је укупну вредност радова изведених од почетка 
пројекта (кумулативна вредност) и разлику вред-
ности  између  укупно  испоручених  радова  до 
момента издавања ситуације и вредности прет-
ходних ситуација (вредност по тој ситуацији). У 
свакој ситуацији исказује се и ПДВ за сваку став-
ку, и то: ПДВ на укупно изведене радове, ПДВ на 
радове фактурисане по претходним ситуацијама 
и ПДВ на радове по последњој ситуацији. Дату-
мом промета сматра се датум овере предметне 
ситуације,  било привремене било  коначне,  од 
стране надзора. Када је реч о привременим или 
окончаним ситуацијама, надзорни орган с њима 
поступа тако што врши контролу ситуација, од-
носно проверава да ли су сви радови изведени 
на захтевани начин, имајући у виду врсту и коли-
чину радова, као и цене и сам начин обрачуна. 
Уколико није обавезна овера ситуација, за датум 
промета узима се датум када је ситуација издата, 

што важи и за ситуације извођача и подизвођача 
радова. У сваком конкретном случају треба це-
нити укупно чињенично стање и на основу тога 
утврдити чињенице од значаја за опорезивање. С 
обзиром на то да се ситуацијом фактурише дели-
мично извршена услуга, ПДВ обрачунава се само 
на разлику вредности по тој ситуацији.

Сигурно да  у данашњим околностима огра-
ничених  финансијских  средстава  здравствене 
установе веома тешко могу саме да финансирају 
велика инвестициона улагања, а посебно у опре-
му и објекте. Зато у тим ситуацијама улога др-
жаве, као њиховог оснивача, додатно долази до 
изражаја. Република Србија је од Међународне 
банке за обнову и развој добила зајам за реализа-
цију „Другог пројекта развоја здравства Србије”, 
који је започео у мају 2015. године, а предвиђе-
но је да траје до септембра 2019. године. Циље-
ви пројекта су унапређење квалитета пружања 
услуга на  свим нивоима  здравствене  заштите, 
повећање  приступа  здравственим  услугама  и 
допринос рационалнијем коришћењу средстава 
за здравствено осигурање. За координацију про-
јекта, руковођење и остваривање договорених 
циљева задужена је посебна јединица, успоста-
вљена од стране Министарства здравља. Након 
сагледавања потреба здравствених установа за 
санацијом објеката, набавком опреме, увођењем 
нових технологија и осталог, Министарство здра-
вља одређује које су потребе приоритет, затим 
покреће поступак јавне набавке радова или опре-
ме и на крају закључује уговор са добављачем 
изабраним путем јавне набавке у име установа 
и доставља им исти. Након тога, врши се авансна 
уплата  здравственој  установи  која  прослеђује 
средства извођачу радова, чиме се започиње са-
нација објекта. Поступак детаљније може да се 
сагледа из примера који следи.

Пример: Обрачун привремене ситуације

Здравствена установа је примила уговор који 
је Министарство здравља у име више здравстве-
них установа, што домова здравља и болница 
што института и клиничко-болничких центара, за-
кључило са извођачем радова. Пракса је показа-
ла да спецификација радова и опреме мора бити 
прецизна и детаљна, са унапред дефинисаним ро-
ковима и евентуалним пеналима за прекорачење 
истих. Као критеријум за избор понуде најчешће 
се узима најнижа понуђена цена у поступку јавне 
набавке због сложености поступка пондериса-
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ња у таквим ситуацијама. На пример, уговором 
је  прецизирана вредност радова предвиђених 
за одређену установу у износу од 8.500.000,00 
динара, као и да ће се добављачу исплатити аван-
сно 2.287.381,74 динара, са ПДВ-ом. Да би рачун 
који се плаћа по основу уговора био исправан, 
потребно је да садржи све неопходне елементе 
фактуре:
1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца 
рачуна;
2) место и датум издавања и редни број рачуна;
3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца ра-
чуна;
4) врсту и количину испоручених добара или вр-
сту и обим услуга;
5) датум промета добара и услуга и висину аван-
сних плаћања;

6) износ основице;
7) пореску стопу која се примењује;
8) износ ПДВ-а који је обрачунат на основицу;
9) напомену о пореском ослобођењу.

Добављач  здравственој  установи  испоста-
вља  предрачун  као  аванс  по  уговору  и  износ 
договорен  уговором  од  2.287.381,74  динара. 
Здравствена установа подноси захтев за пренос 
средстава Министарству здравља у којем се по-
зива на одредбу уговора о авансном плаћању из-
вођачу радова. Министарство по захтеву врши 
пренос средстава здравственој установи у износу 
од 2.287.381,74 динара, који она исплаћује доба-
вљачу по примљеном предрачуну. 

Ову ситуацију здравствена установа књижи на 
следећи начин:

Ред. 
бр. Конто Опис Дугује Потражује

1.
791111  Приходи из буџета 2.287.381,74
121112  Текући рачуни 2.287.381,74

- евиденција примљене уплате аванса Министарства здравља по изводу Управе за трезор

2.
123200 Дати аванси 2.287.381,74
121112 Текући рачуни 2.287.381,74

- евиденција плаћеног аванса по предрачуну добављачу по изводу Управе за трезор

3.
511322 Капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова 2.287.381,74
291212 Плаћени аванси за нематеријална улагања и основна средства 2.287.381,74

- евидентирање издатака за извршено плаћање добављачу

Након одређеног времена и изведених коли-
чина уговорених радова и уговорених цена, изво-

ђач радова доставља установи прву привремену 
ситуацију:

1. ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА БР. 01/18

ОСНОВИЦА ПДВ УКУПНО

Укупно уговорени радови: 7.083.333,33 1.416.666,67 8.500.000,00

Изведено укупно: 1.089.850,00 217.970,00 1.307.820,00

Изведено по претходној ситуацији УКУПНО: 0,00 0,00 0,00

Изведено по овој ситуацији УКУПНО 1.089.850,00 217.970,00 1.307.820,00

Укупно оправдан аванс: 255.910,92 51.182,18 307.093,10

Оправдани аванс по претходним ситуацијама: 0,00 0,00 0,00

Оправдани аванс по овој ситуацији: 255.910,92 51.182,18 307.093,10

Укупно за плаћање по 1. привременој ситуацији: 833.939,08 166.787,82 1.000.726,90

Укупно уплаћени аванс: 1.906.151,45 381.230,29 2.287.381,74

Преостали аванс за следеће ситуације: 1.650.240,53 330.048,11 1.980.288,64

Прву привремену ситуацију здравствена уста-
нова у финансијском књиговодству књижи на сле-

дећи начин:
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Улазни рачун:
1. привремена 
ситуација 01/18

Опис Дугује Потражује

015110 – Грађевински објекти у припреми 1.307.820,00
311151 – Нефинансијска имовина у припреми 1.307.820,00
131212 – Обрачунати неплаћени издаци 1.307.820,00
252111 – Добављачи у земљи 1.307.820,00
252111 – Добављачи у земљи 307.093,10
131212 – Обрачунати неплаћени издаци 307.093,10
123200 – Дати аванси, депозити и кауције 307.093,10
291212 – Плаћени аванси за нематеријална улагања и основна 
средства 307.093,10

На потражној  страни конта Добављачи у зе-
мљи књижи се вредност укупно изведених радо-
ва по првој ситуацији, а на дуговној страни износ 
оправданих аванса по овој ситуацији који се по-
везује, на основу чега остаје за плаћање износ од 
1.000.726,90 динара. Део признатог аванса пове-
зује се са датим авансом који је у изводу прокњи-
жен на дуговној страни. Здравствена установа, 
заједно са копијом прве привремене ситуације 

издате од стране извођача радова, Министар-
ству здравља подноси захтев за пренос средста-
ва на износ од 1.000.726,90 динара. Одмах након 
пријема тражених средстава, иста се пребацују 
на рачун добављача.

Књижење преноса новчаних средстава на те-
кући рачун установе и плаћања добављачу врше 
се на следећи начин:

Ред. 
бр. Конто Опис Дугује Потражује

1.
791111  Приходи из буџета 1.000.726,90
121112  Текући рачуни 1.000.726,90

- евиденција примљене уплате Министарства здравља по изводу Управе за трезор

2.
252111 Добављачи у земљи 1.000.726,90
121112 Текући рачуни 1.000.726,90

- евиденција плаћеног аванса по предрачуну добављачу по изводу Управе за трезор

3.
511322 Капитално одржавање болница, домова здравља и старачких домова 1.000.726,90
131212 Обрачунати неплаћени издаци 1.000.726,90

- евидентирање издатака за извршено плаћање добављачу

Добављач након извесног времена и изврше-
них радова, да би требовао унапред потрошена 

средства, шаље другу привремену ситуацију:

2. ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА БР. 02/18

ОСНОВИЦА ПДВ УКУПНО

Укупно уговорени радови: 7.083.333,33 1.416.666,67 8.500.000,00

Изведено укупно: 5.025.429,75 1.005.085.95 6.030.515,70

Изведено по претходној ситуацији УКУПНО: 1.089.850,00 217.970,00 1.307.820,00

Изведено по овој ситуацији УКУПНО 3.935.579,75 787.115,95 4.722.695,70

Укупно оправдан аванс: 1.514.861,49 302.972,30 1.817.833,79

Оправдани аванс по претходним ситуацијама: 255.910,92 51.182,18 307.093,10

Оправдани аванс по овој ситуацији: 1.258.950,57 251.790,11 1.510.740,68

Укупно за плаћање по 2. привременој ситуацији: 2.676.629,18 535.325,84 3.211.955,02

Укупно уплаћени аванс: 1.906.151,45 381.230,29 2.287.381,74

Преостали аванс за следеће ситуације: 391.289,97 78.257,99 469.547,96
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Другу привремену ситуацију здравствена уста-
нова у финансијском књиговодству књижи на сле-
дећи начин:

Улазни рачун: 
2. привремена 
ситуација 02/18

Опис Дугује Потражује

015110 – Грађевински објекти у припреми 4.722.695,70

311150 – Нефинансијска имовина у припреми 4.722.695,70

131212 – Обрачунати неплаћени издаци 4.722.695,70

252111 – Добављачи у земљи 4.722.695,70

252111 – Добављачи у земљи 1.510.740,68

131212 – Обрачунати неплаћени издаци 1.510.740,68

123200 – Дати аванси, депозити и кауције 1.510.740,68

291212 – Плаћени аванси за нематеријална улагања и основна 
средства 1.510.740,68

Поступак требовања средстава од Министар-
ства здравља, као и књижење преноса средстава 
и плаћање добављачима, исти је као и у случају 1. 
привремене ситуације, једино се мења тражени 
износ, који у овом случају износи 3.211.955,02 ди-
нара.

Добављачи могу да испоставе више привре-
мених ситуација, али су у датом примеру пред-
стављене  две  јер  је  принцип  књижења  исти. 

Последња фактура коју добављач испоставља 
за  извршене радове  назива  се  „Окончана  си-
туација” и подноси се на исплату по извршеној 
примопредаји изведених радова. Окончана си-
туација, као и привремене ситуације у прилогу, 
садржи опис извршених радова са уговореним 
ценама, рекапитулацију радова и потписана је 
од стране инвеститора, извођача радова и над-
зорног органа.

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА БР. 03/18

ОСНОВИЦА ПДВ УКУПНО

Укупно уговорени радови: 7.083.333,33 1.416.666,67 8.500.000,00

Изведено укупно: 7.083.333,33 1.416.666,67 8.500.000,00

Изведено по претходној ситуацији УКУПНО: 5.025.429,75 1.005.085.95 6.030.515,70

Изведено по овој ситуацији УКУПНО 2.057.903,58 411.580,72 2.469.484,30

Укупно оправдан аванс: 1.906.151,45 381.230,29 2.287.381,74

Оправдани аванс по претходним ситуацијама: 1.514.861,49 302.972,30 1.817.833,79

Оправдани аванс по овој ситуацији: 391.289,97 78.257,99 469.547,96

Укупно за плаћање по 2. привременој ситуацији: 1.666.613,62 333.322,72 1.999.936,34

Укупно уплаћени аванс: 1.906.151,45 381.230,29 2.287.381,74

Преостали аванс за следеће ситуације: 0,00 0,00 0,00

Окончану  ситуацију  здравствена  установа 
књижи на следећи начин:
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Улазни рачун: 
Окончана 
ситуација

Опис Дугује Потражује

015110 – Грађевински објекти у припреми 2.469.484,30

311150 – Нефинансијска имовина у припреми 2.469.484,30

131212 – Обрачунати неплаћени издаци 2.469.484,30

252111 – Добављачи у земљи 2.469.484,30

252111 – Добављачи у земљи 469.547,96

131212 – Обрачунати неплаћени издаци 469.547,96

123200 – Дати аванси, депозити и кауције 469.547,96

291212 – Плаћени аванси за нематеријална улагања и основна 
средства 469.547,96

015110 – Грађевински објекти у припреми 8.500.000,00

311150 – Нефинансијска имовина у припреми 8.500.000,00

311111 – Зграде и грађевински објекти 8.500.000,00

011121 – Болнице, домови здравља и старачки домови 8.500.000,00

Поступак требовања средстава од Министар-
ства здравља, као и књижење преноса средстава 
и плаћање добављачима, исти је као и у случају 
привремених ситуација, при чему је тражени из-
нос 1.999.936,34 динара.

У циљу контроле и оцене квалитета изврше-
них  радова  неопходно  је  ангажовати  компе-
тентну  фирму  која  ће  вршити  услугу  стручног 
надзора и писати извештај о обављеним радо-
вима.  Задаци  извршиоца  стручног  надзора  су 
да контролише и оверава грађевински дневник 
и грађевинску књигу, да свакодневно врши кон-
тролу извођења радова – од припремних радова 
до завршетка градње, затим да проверава да ли 
извођач уграђује опрему и материјал предвиђен 
техничком документацијом, али и квалитет угра-
ђеног материјала, као и да заједно са извођачем 
врши анализу испуњења рокова и др. послове. 
Надзорни орган је завршио контролу оног дана 
када је предао инвеститору оверену ситуацију, 
изјашњавајући се тако о радовима који су извр-
шени и које је потребно платити. С тим у вези, рок 
за плаћање рачуна почиње да тече од дана када 

је инвеститор од надзорног органа примио ове-
рену ситуацију.

Закључак

На основу наведеног примера могу да се из-
веду  специфичности  привремених  ситуација  у 
здравству, које се огледају у следећем:
● потребна  је  сагласност Министарства  здра-
вља;
● извођача радова ангажује Министарство здра-
вља након спроведеног поступка јавне набавке, 
најчешће у отвореном поступку (јавна набавка 
велике вредности);
● пружаоца услуге стручног надзора над извође-
њем радова, уколико је то унапред прецизирано, 
ангажује Министарство здравља у поступку јавне 
набавке;
● здравствена установа мора да намири извођа-
ча и цену радова у оквирима износа и на начин 
који је одредило Министарство здравља у кон-
курсној документацији. П С

3
DECENIJE
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Увод

Поред  надлежности  које  су  јој  делегиране 
одредбама Закона о буџетском систему, Буџет-
ској инспекцији поверене су и искључиве надле-
жности надзора над применом појединих закона, 
и то одредбама:
1. Закона о роковима измирења новчаних обаве-
за у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 
РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17), којим је прописано 
да надзор над спровођењем овог закона између 
jaвнoг сeктoрa и приврeдних субjeкaтa у кoмeр-
циjaлним  трaнсaкциjaмa  у  кojимa  су  субjeкти 
jaвнoг сeктoрa дужници, кao и измeђу субjeкaтa 
jaвнoг сeктoрa, врши Буџетска инспекција и има 
приступ  свим  подацима  Централног  регистра 
фактура који су потребни за спровођење надзо-
ра, као и за обављање осталих Законом утврђе-
них функција инспекцијске контроле (члан 8); 
2. Закона о регистру запослених, изабраних, 
именованих, постављених и ангажованих лица 
код корисника јавних средстава  („Сл.  гласник 
РС”, бр. 68/15 и 79/15 – испр.), којим је прописано 
да инспекцијски нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвoг 
зaкoнa,  у  дeлу  кojи  сe  oднoси  нa  дoстaвљaњe 
пoдaтaкa, врши Министaрство финaнсиja прeкo 
Буџeтскe инспeкциje (члан 12. став 2);
3. Закона о начину одређивања максималног бро-
ја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, 
бр. 68/15, 85/15 – УС и 81/16 – УС), којим је прописано 
да нaдзoр нaд примeнoм oвoг зaкoнa, у дeлу кojи 
сe oднoси нa финaнсиjскe eфeктe jaвних рaсхoдa 

Дипл. екон. Маја Јовановић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Искључиве надлежности 
Министарства финансија, односно 
Буџетске инспекције – први део
Буџетској инспекцији Министарства финансија Законом о буџетском систему 
поверена је надлежност да врши послове инспекцијске контроле примене за-
кона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузе-
ћа, правних лица и других субјеката из чл. 84. Закона о буџетском систему.

пo oснoву рaдa и плaтa, oднoснo зaрaдa у jaвнoм 
сeктoру, врши Буџeтскa инспeкциja (члан 31);
4. Закона о утврђивању максималне зараде у јав-
ном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 93/2012), којим 
је прописано да надзор над применом овог зако-
на врши Министарство финансија;
5. Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Сл. гласник РС”, бр. 116/14, 95/18), ко-
јим је прописано да надзор над применом овог 
закона врши Министарство финансија. 

Законом о буџетском систему прописано  је 
да се Програм рада Буџетске инспекције сачиња-
ва првенствено на основу пријава, представки, 
приговора  и  захтева  за  вршење  инспекцијске 
контроле пристиглих од органа, организација, 
правних и физичких лица.

Важно је напоменути да се током поступка из-
раде Програма рада Буџетске инспекције, када 
се врши избор субјеката инспекцијске контроле, 
нарочито води рачуна да се у Програм рада Бу-
џетске инспекције  уврсти и контрола примене 
претходно наведених закона код којих је искљу-
чива надлежност надзора над применом ових 
закона поверена Буџетској инспекцији.

У наредном делу текста биће изложене нај-
важније одредбе Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакција-
ма и Закона о регистру запослених, изабраних, 
именованих, постављених и ангажованих лица 
код  корисника  јавних  средстава,  уз  навођење 
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примера неправилне примене одредаба закона, 
утврђених у поступку инспекцијске контроле.

У наредном броју часописа биће предста-
вљене најважније одредбе закона над чијом 
применом надзор врши Буџетска инспекција: 
Закона о начину одређивања максималног бро-
ја запослених у јавном сектору, Закона о утвр-
ђивању максималне зараде у јавном сектору и 
Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних 
средстава. Представљање најважнијих одред-
би закона биће пропраћено навођењем при-
мера неправилне примене одредаба закона, 
утврђених у поступку инспекцијске контроле.

Закон о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама

Овим законом уређују се рокови измирења 
новчаних  обавеза  у  комерцијалним  трансак-
цијама између јавног сектора и привредних су-
бјеката, између привредних субјеката, односно 
између субјеката јавног сектора, у циљу спреча-
вања неизмирења новчаних обавеза у року. 

Одредбама члана 4. Закона прописано је да 
уговором између јавног сектора и привредних 
субјеката, када је субјект јавног сектора дужник, 
не може да се предвиди рок за измирење новча-
них обавеза дужи од 45 дана у случају када је у 
том уговорном односу јавни сектор дужник. Уго-
вором између субјеката јавног сектора не може 
да се предвиди рок за измирење новчаних обаве-
за дужи од 60 дана. Изузетно, уговором између 
јавног сектора и привредних субјеката може да 
се предвиди рок за измирење новчаних обавеза 
до 90 дана у случају када је дужник Републички 
фонд за здравствено осигурање, односно кори-
сник средстава Републичког фонда за здравстве-
но осигурање у смислу закона којим се уређује 
буџетски систем. 

Овим законом уређује се и регистровање фак-
тура и других захтева за исплату издатих од стра-
не поверилаца у комерцијалним трансакцијама 
између јавног сектора и привредних субјеката, 
односно између субјеката јавног сектора, у који-
ма су субјекти јавног сектора дужници. 

Чланом 4а овог закона повериоци су дужни да 
издате фактуре и друге захтеве за исплату у ко-
мерцијалним трансакцијама у којима су субјекти 
јавног сектора дужници, пре њиховог доставља-
ња дужницима региструју у Централном регистру 
фактура. 

Регистровање фактура  и  других  захтева  за 
исплату врши се уношењем података из факту-
ре, односно другог захтева за исплату у инфор-
мациони систем Управе за трезор, који фактури, 
односно другом захтеву за исплату додељује је-
динствени идентификациони број. 

Регистроване фактуре, односно друге захте-
ве  за  исплату  повериоци  су дужни да доставе 
дужницима у року од три радна дана од дана ре-
гистровања, са инструкцијом за плаћање факту-
ре, односно другог захтева за исплату. 

Одредбама члана 8. овог закона прописано је 
да надзор над спровођењем овог закона изме-
ђу јавног сектора и привредних субјеката у ко-
мерцијалним трансакцијама у којима су субјекти 
јавног сектора дужници, као и између субјеката 
јавног сектора, врши Министарство финансија – 
Одељење за буџетску инспекцију. 

У циљу спровођења контроле Буџетска инспек-
ција преузима податке о неизмиреним обавеза-
ма јавних предузећа из информационог система 
Управе за трезор. 

Буџетска  инспекција  има  приступ  свим  по-
дацима  Централног  регистра  фактура  који  су 
потребни за спровођењe надзора, као и за оба-
вљање осталих Законом утврђених функција ин-
спекцијске контроле. 

У складу са одредбама члана 8. овог закона 
министар финансија донео је Правилник о начину 
и поступку вршења надзора над спровођењем За-
кона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама између јавног сек-
тора и привредних субјеката у којима су субјекти 
јавног сектора дужници и између субјеката јавног 
сектора, као и о начину и поступку преузимања 
података о преузетим обавезама субјеката јав-
ног сектора, ради вршења тог надзора, којим су 
ближе уређени начин и поступак вршења надзо-
ра над применом овог закона који је у надлежно-
сти Буџетске инспекције, као и начин и поступак 
преузимања података из информационог систе-
ма Управе за трезор. 

Одредбама чланова 14. и 15. овог правилника 
прописано је да Буџетска инспекција, на основу 
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података преузетих и достављених кроз инфор-
мациони систем Управе за трезор, врши непо-
средну  инспекцијску  контроли  код  субјеката 
јавног сектора увидом у њихове пословне књиге 
и пословну документацију везану за комерцијал-
не трансакције са другим субјектима. 

По  исказаној  потреби  Буџетска  инспекција 
врши проверу података и код субјеката који су у 
комерцијалним трансакцијама повериоци субјек-
ту контроле. 

Надзор над спровођењем овог закона врши се 
у складу са одредбама Закона о буџетском систе-
му и у складу са прописима којима се уређују рад 
и овлашћења Буџетске инспекције.

Субјекти контроле дужни су да на захтев ин-
спектора ставе на увид сву потребну докумен-
тацију из које би на недвосмислен начин могле 
да се утврде чињенице које су битне за поступак 
вршења контроле, у циљу утврђивања датума на-
станка дужничко-поверилачког односа и датума 
извршења уговорене обавезе.

Документацију на основу које се врши контро-
ла чине: фактуре, привремене ситуације, окон-
чане ситуације и други одговарајући захтеви за 
исплату, отпремнице, пријемнице, документи о 
прегледу робе,  записници о  пријему робе или 
извршених радова и услуга, налози за исплату, 
инструменти  обезбеђења  плаћања  (банкарске 
гаранције, авалиране менице…) и друго.

У случају да је контролом утврђено непошто-
вање рокова за измирење новчаних обавеза у 
складу са Законом, инспектор ће надлежном 
прекршајном суду поднети захтев за покрета-
ње прекршајног поступка за прекршаје предви-
ђене казненим одредбама овог закона.

Казнене одредбе
Законом су прописане високе новчане казне 

за прекршај правног лица и одговорног лица у 
јавном сектору, и то:
1.  новчаном  казном  у  износу  од  100.000  до 
2.000.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице, односно привредни субјект или субјект јав-
ног сектора, уколико не измири новчане обавезе 
у роковима утврђеним Законом;
2. новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 
динара казниће се за прекршај одговорно лице 
у јавном сектору уколико субјект јавног сектора 
којим руководи не измири новчане обавезе у ро-
ковима утврђеним овим законом;

3.  новчаном  казном  у  износу  од  100.000  до 
2.000.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице, односно привредни субјект или субјект јав-
ног сектора, ако не региструје издате фактуре и 
друге захтеве за исплату у Централном регистру 
фактура;
4. новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 
динара казниће се за прекршај одговорно лице 
у јавном сектору уколико субјект јавног сектора 
којим руководи измири новчану обавезу по фак-
тури и другом захтеву за исплату који нису реги-
стровани у Централном регистру фактура.

Одговорна лица у јавном сектору, у складу са 
овим законом, јесу министар за министарство, 
надлежни покрајински секретар за покрајински 
секретаријат, градоначелник за град, председ-
ник општине за општину, директор за јавно пре-
дузеће,  односно  руководилац  другог  субјекта 
јавног сектора.

Пример: Контрола примене Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

На основу увида у достављену документацију у 
поступку инспекцијске контроле, у складу са пред-
метом инспекцијске контроле код контролисаног 
субјекта, утврђена је следећа незаконитост: 

Контролисани субјект није поштовао рокове 
прописане одредбама члана 4. став 3. Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комер-
цијалним трансакцијама. 

Правни  основ:  Неизмиривањем  фактура  у 
законским роковима контролисани субјект по-
ступио  је супротно одредбама члана 4. став 3. 
Закона измирења новчаних обавеза у комерци-
јалним  трансакцијама.  Наведеним  одредбама 
прописано је да уговором између јавног секто-
ра и привредних субјеката може да се предвиди 
рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у 
случају када је дужник Републички фонд за здрав-
ствено осигурање, односно корисник средстава 
Републичког фонда за здравствено осигурање у 
смислу закона којим се уређује буџетски систем. 
Непоступањем  у  складу  са  наведеном  одред-
бом правно лице починило је прекршај кажњив 
по члану 12. став 1. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакција-
ма, а одговорно лице у правном лицу прекршај из 
члана 12. став 4. истог закона.

У складу са одредбама Уредбе о раду, овла-
шћењима и обележјима Буџетске инспекције, а на 
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основу чињеничног стања утврђеног у поступку 
инспекцијске контроле примене Закона о рокови-
ма измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама, у контролисаном периоду, ради 
отклањања утврђених неправилности, односно 
спречавања  неизмирења  новчаних  обавеза  у 
року, предложена је следећа мера: да контроли-
сани субјект своје новчане обавезе из комерци-
јалних трансакцијама са привредним субјектима, 
у којима има својство дужника, измирује у складу 
са роком измирења утврђеним одредбама члана 
4. став 3. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза. 

Наведену меру потребно је применити одмах 
и примењивати до трајања важности законских 
прописа којима је регулисана предметна мате-
рија.

Закон о регистру запослених, 
изабраних, именованих, 
постављених и ангажованих лица 
код корисника јавних средстава

Овим  законом уређено  је  вођење Регистра 
запослених, изабраних, именованих, поставље-
них и ангажованих лица код корисника  јавних 
средстава, његов садржај и начин вођења, као и 
заштита и доступност података. 

Регистар запослених, изабраних, именованих, 
постављених и ангажованих лица код корисника 
јавних  средстава  представља  скуп  података  о 
корисницима  јавних  средстава,  о  запосленим, 
изабраним,  именованим,  постављеним и  анга-
жованим лицима код корисника јавних средста-
ва, као и о примањима тих лица. Успоставља се 
у  циљу  праћења броја  запослених,  изабраних, 
именованих, постављених и ангажованих лица 
код корисника јавних средстава и њихових лич-
них примања.

Овим законом прописани су сви подаци које 
садржи  Регистар  и  које  су  корисници  јавних 
средстава дужни да достављају Министарству 
финансија – Управи за трезор на прописаним об-
расцима, у електронском облику, до 10. у месецу 
за претходни месец.

Влада је донела Уредбу о шифарнику радних 
места, којом се уређују шифре радних места на 
основу којих корисници јавних средстава уносе 
податке о радном месту на којем раде запосле-
на, изабрана, именована и ангажована лица код 
корисника јавних средстава.

Садржина, изглед и начин попуњавања обра-
заца у које се уносе подаци на основу којих се 
формира Регистар,  као и начин достављања и 
обраде тих података и друга питања, Влада  је 
прописала Уредбом о изгледу, садржају и начину 
попуњавања образаца, као и о начину доставља-
ња и обраде података који се уносе у Регистар 
запослених, изабраних, постављених и ангажова-
них лица у јавном сектору.

Инспекцијски надзор над спровођењем овог 
закона, у делу који се односи на достављање по-
датака, врши Министарство финансија преко Бу-
џетске инспекције.

Казнене одредбе

Законом су прописане високе новчане казне 
за прекршај правног лица и одговорног лица у 
јавном сектору, и то:

1. новчаном  казном  у  износу  од  50.000  до 
2.000.000 динара казниће се за прекршај кори-
сник јавних средстава, правно лице, уколико не 
достави податке из члана 4. овог закона у року 
прописаном овим законом или не достави тачне 
податке;

2. новчаном  казном  у  износу  од  5.000  до 
150.000 динара казниће се за прекршај одговор-
но лице корисника јавних средстава уколико ко-
рисник јавних средстава не достави податке из 
члана 4. овог закона у року прописаном овим за-
коном или не достави тачне податке.

Одговорно лице, у складу са овим законом, 
јесте министар за министарство, надлежни по-
крајински секретар за покрајински секретаријат, 
градоначелник за град, председник општине за 
општину, директор за јавно предузеће, односно 
руководилац правног лица – корисника  јавних 
средстава.

Пример: Контрола примене Закона 
о регистру запослених, изабраних, 

именованих, постављених и ангажованих 
лица код корисника јавних средстава 

У току поступка инспекцијске контроле код 
контролисаног субјекта током 2018. године ин-
спектор Буџетске инспекције извршио је увид у 
Регистар запослених, изабраних, именованих, 
постављених и ангажованих лица код корисни-
ка јавних средстава, који је уређен Законом о 
регистру запослених, изабраних, именованих, 
постављених и ангажованих лица код корисника 
јавних средстава и води се у Управи за трезор. 
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Тим увидом утврђено је да је контролисани су-
бјект доставио оверене кадровске податке само 
за септембар 2013. године, док су финансијски 
подаци контролисаног субјекта последњи пут 
достављени за децембар 2013. Упоређивањем 
података у Регистру са подацима добијеним од 
контролисаног субјекта утврђене су разлике у 
броју запослених и обрачунатом износу бруто 
зараде.

Инспекцијском методом утврђени су разли-
чити износи бруто зараде и броја запослених у 
подацима достављеним Буџетској инспекцији и 
подацима које је Буџетска инспекција путем овла-
шћеног приступа преузела из Регистра који води 
Управа за трезор. Утврђена је разлика између по-
датака о бруто заради у износу од 5.140.977,50 
динара, док број запослених одступа за 3 запо-
слена лица, о чему у току инспекцијске контро-
ле Буџетској инспекцији није дато образложење 
наведених разлика. 

Инспекцијском контролом констатовано је да: 
● контролисани субјект није достављао кадров-
ске податке прописане овим законом органу на-
длежном за вођење Регистра од септембра 2013. 
године до дана вршења контроле; 
● контролисани субјект није достављао финан-
сијске податке из члана 4. овог закона органу на-
длежном за вођење Регистра од децембра 2013. 
године до дана вршења контроле; 
● контролисани  субјект  током контролисаног 
периода није достављао потпуне податке, про-
писане Законом, органу надлежном за вођење 
Регистра, тако да се подаци о броју запослених и 
износу бруто зараде у периоду контроле разли-
кују од података које је Буџетска инспекција пу-
тем овлашћеног приступа преузела из Регистра 
који води Управа за трезор. 

Претходно описано поступање, односно про-
пуштање поступања и делимично поступање, су-
протно је одредбама чл. 4 и 6. Закон о регистру 
и повлачи прекршајну одговорност правног лица 
и одговорног лица у правном лицу по чл. 15. овог 
закона. 

На основу увида у достављену документацију 
и пословне евиденције у поступку инспекцијске 
контроле, у складу са предметом инспекцијске 
контроле, код контролисаног субјекта откривена 
је следећа незаконитост:

Контролисани субјект није достављао податке 
у Регистар запослених, изабраних, именованих, 
постављених и ангажованих лица код корисника 

јавних средстава у периоду након децембра 2013. 
године. 

Правни основ: Поступање, односно пропушта-
ње поступања и делимично поступање, описано 
на странама овог записника, супротно је одред-
бама чл. 4 и 6. Законом о регистру запослених, 
изабраних, именованих, постављених и ангажо-
ваних  лица  код  корисника  јавних  средстава  и 
повлачи прекршајну одговорност правног лица 
и одговорног лица у правном лицу по члану 15. 
овог закона. 

У складу са чланом 15. став 3. тачке 3) и 4) Уред-
бе о раду, овлашћењима и обележјима Буџетске 
инспекције, а на основу чињеничног стања утвр-
ђеног у поступку вршења инспекцијске контроле 
код  контролисаног  субјекта,  ради  отклањања 
утврђених  незаконитости  и  спречавања  да  се 
исте понове предлаже се следећа мера: да кон-
тролисани субјект достави податке прописане 
одредбама члана 4. Закона о регистру запосле-
них, изабраних, именованих, постављених и ан-
гажованих лица код корисника јавних средстава 
за назначени период.

Рок за извршење: Наведену меру потребно 
је применити у року од 30 дана од дана пријема 
записника. 

Доказ о извршењу: Доказ о овери података од 
стране Управе за трезор за сваки месец у назна-
ченом периоду.

Поступак након извршене инспекцијске 
контроле

Буџетски инспектор о извршеној инспекциј-
ској контроли сачињава записник о контроли у 
коме наводи  чињенично  стање  утврђено  у  по-
ступку инспекцијске контроле.

Субјекат инспекцијске контроле може да уло-
жи, писаним путем, примедбе на записник о кон-
троли у року од пет радних дана од дана пријема 
записника.

Уколико су примедбе основане, буџетски ин-
спектор саставља допуну записника о контроли, 
коју у року од 15 радних дана од пријема истих 
доставља субјекту инспекцијске контроле. На до-
пуну записника о контроли не могу да се стављају 
примедбе.

Уколико су примедбе неосноване, буџетски 
инспектор о томе писаним путем обавештава су-
бјекта инспекцијске контроле у року од 15 радних 
дана од пријема истих.
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Субјекат инспекцијске контроле о поступању 
по предложеним мерама обавештава буџетског 
инспектора у року од пет радних дана од истека 
рока за извршење мера које су предложене запи-
сником о контроли.

Буџетски инспектор врши инспекцијску кон-
тролу извршења предложених мера записником 
о контроли, непосредним увидом или посредно 
на бази увида у приложену документацију, о чему 
сачињава службену белешку.

У случају да субјекат инспекцијске контроле 
није поступио по предложеним мерама, буџетски 
инспектор доноси решење којим налаже мере и 
одређује рок за отклањање утврђених незакони-
тости и неправилности. Решење се доноси у року 
од 30 радних дана од дана сачињавања службе-
не белешке којом  је констатовано да субјекат 
инспекцијске контроле није поступио по предло-
женим мерама. 

Решење Буџетске инспекције је коначно и про-
тив њега може да се покрене управни спор.

Субјекат инспекцијске контроле дужан је да у 
року од осам радних дана од дана истека рока за 

предузимање мера наложених решењем буџет-
ског инспектора обавести Буџетску инспекцију о 
извршењу наложеног.

Уколико субјекат инспекцијске контроле није 
поступио по решењу или је поступио делимично, 
Буџетска инспекција о томе обавештава мини-
стра и друге надлежне органе ради предузимања 
мера из њихове надлежности, у складу са Зако-
ном и другим прописима.

Буџетски инспектор, уколико код субјекта 
инспекцијске контроле открије незаконитост 
која је кажњива према Закону или другом про-
пису,  надлежном  правосудном  органу  под-
носи кривичну пријаву, пријаву за привредни 
преступ или захтев за покретање прекршајног 
поступка.

У поступку вршења инспекцијске контроле 
буџетски инспектор има својство овлашћеног 
службеног лица које води поступак, што дока-
зује налогом за вршење инспекцијске контроле 
и службеном легитимацијом.

П С
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Разлика између (финансијског) бонуса 
и попуста

У пракси се дешава да порески обвезници из-
дају књижна одобрења за бонусе одобрене куп-
цима (по правилу дистрибутерима за остварење 
одређене количине промета ка трећим лицима), 
на основу којих умањују сопствену ПДВ обавезу, 
поистовећујући их  тиме  с  попустима,  па  је  по-
требно да се направи јасна разлика између њих 
будући да (финансијски) бонуси, за разлику од 
попуста, нису предмет опорезивања порезом на 
додату вредност. 

Наиме, попусти  се уобичајено одобравају у 
случајевима када купац изврши набавку добара 
или услуга у одређеној количини или вредности, 
у случају благовременог плаћања и сл., при чему 
ради наведеног продавац одобрава попуст или 
на самом рачуну или путем књижног одобрења, у 
зависности од тога да ли је попуст одобрен у мо-
менту промета или накнадно, када су се стекли 
услови (извршено је плаћање на време, извршена 
је набавка у одређеној количини итд.). 

У ситуацији када се попуст одобрава на са-
мом рачуну, основица за ПДВ умањује се у том 
тренутку у складу са чланом 17. став 4. Закона 
о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, 
бр. 84/2004… 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. 
изн. – даље: Закон о ПДВ-у), којим је прописа-

Филип Ковачевић, LL.M., Deloitte, виши руководилац у пореском одељењу

Најчешћа питања и недоумице 
у пракси приликом примене 
прописа којима је уређена 
материја пореза на додату 
вредност
У другом од три текста посвећених овој теми биће обрађене следеће ситуације 
које стварају недоумице у пракси: разлика између (финансијског) бонуса и по-
пуста, регистрација страних лица за ПДВ и утицај на домаће обвезнике, промет 
добара без накнаде и одређивање накнаде у износу од 1 динар, сразмерни по-
рески одбитак, као и ПДВ третман транзита и реекспорта.

но да основица не садржи попусте и друга ума-
њења цене који се примаоцу добара или услуга 
одобравају у моменту вршења промета добара 
или услуга. Међутим, уколико је попуст одобрен 
накнадно,  порески  обвезник  који  је  извршио 
промет добара или услуга издаје књижно одо-
брење којим одобрава попуст и накнадно врши 
измену основице ПДВ-a у складу са чланом 21. 
Закона о ПДВ-у. На основу предметног књижног 
одобрења прималац добара или услуга умањује 
претходни порез, а лице које је извршило про-
мет умањује излазни ПДВ (уз испуњење осталих 
услова) најраније у периоду када  је прималац 
извршио одговарајућу исправку претходног по-
реза.

Овде је потребно скренути пажњу и на Мишље-
ње Министарства финансија, бр. 413-00-10/2014-
04 од 25. 8. 2014. године, у вези са одређивањем 
износа  накнаде,  односно  дозвољеног  износа 
попуста, којим је појашњено да се у основицу за 
обрачунавање ПДВ код промета добара не урачу-
навају попусти и друга умањења цене које обве-
зник ПДВ одобрава примаоцу добара у моменту 
промета, при чему напомињемо да прописима 
којима се уређује опорезивање потрошње ПДВ 
није ограничена висина попуста, односно другог 
умањења цене, нити су прописани критеријуми 
за одређивање висине попуста, односно другог 
умањења цене.
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С друге стране, (финансијски) бонуси дати у 
случајевима када купац оствари нпр. одређени 
износ сопственог промета чине својеврсну на-
граду, што се не сматра опорезивим прометом 
у складу са чланом 3. Закона о ПДВ-у. У конкрет-
ној ситуацији сматра се да није дошло до накнад-
не измене основице по основу промета између 
добављача и купца, па нема основа за издавање 
књижног  одобрења  и  умањење  ПДВ-а  по  том 
основу. Сходно томе, излазни ПДВ не може бити 
умањен на основу књижних одобрења издатих 
по основу бонуса, будући да исти немају утицаја 
на ПДВ основицу уколико нису директно везани 
за промет између купца и добављача.

Ипак, с обзиром на то да не постоји противчи-
нидба купца, нема основа за издавање рачуна од 
стране купца добављачу. Другим речима: купац 
врши продају одређених добара трећим лицима 
у оквиру сопствене делатности, па бонус од доба-
вљача, уколико оствари нпр. одређену количину 
промета, не може да се сматра накнадом за про-
мет извршен ка добављачу.

Тим поводом издато је и Мишљење Министар-
ства финансија бр. 413-00-1735/2010-04 од 18. 6. 
2010. године, у коме је наведено да се на новчани 
износ на име награде за своје пословање, при чему 
тај износ не представља накнаду нити део накна-
де за извршени промет добара или услуга, ПДВ не 
обрачунава и не плаћа, с обзиром на то да дава-
ње новчаних средстава без обавезе примаоца да 
изврши противчинидбу у виду промета добара 
или услуга није предмет опорезивања ПДВ, као ни 
пореза на поклон.

Имајући у виду наведено, односно да се бо-
нус не сматра накнадом за промет у смислу За-
кона о ПДВ-у, исти се не евидентира у ПОПДВ 
обрасцу. С друге стране, попусти који се куп-
цима  одобравају  путем  књижних  одобрења, 
евидентирају се у пољу 3.6 ПОПДВ обрасца, и 
то основица у периоду када је дошло до смање-
ња основице (у периоду када је издато књижно 
одобрење), а ПДВ у периоду када је купац пи-
смено потврдио да је исправио одбитак прет-
ходног пореза.

Регистрација страних лица за ПДВ и 
утицај на домаће обвезнике

У складу са изменама Закона о ПДВ-у из ок-
тобра  2015,  односно  децембра  2016.  године, 

прописано је да је страно лице дужно да одре-
ди пореског пуномоћника и да се евидентира за 
обавезу плаћања ПДВ-а у складу са чланом 10а За-
кона о ПДВ-у, уколико су кумулативно испуњени 
следећи услови, тј. страно лице врши опорезив 
промет на територији Србије (независно од из-
носа тог промета) и то лицу које није обвезник 
ПДВ-а.

С друге стране, не постоји обавеза регистра-
ције за страна лица која врше опорезиви промет:
● искључиво обвезницима ПДВ-а, односно ли-
цима из члана 9. став 1. Закона о ПДВ-у  (Репу-
блика, њени органи и правна лица основана од 
стране Републике), 
● који се односи на услуге превоза путника ауто-
бусима за које основицу за обрачун ПДВ-а пред-
ставља просечна накнада за појединачни превоз.

Сходно томе, уколико се промет који је опо-
резив ПДВ-ом на територији Србије врши барем 
једном лицу које није обвезник ПДВ-а, односно 
лицу из члана 9. став 1. Закона о ПДВ-у, испуњени 
су услови за обавезну регистрацију страног лица 
кроз именовање пореског пуномоћника. Нагла-
шавамо да ова обавеза постоји чак и у ситуацији 
када је промет извршен (домаћем или страном) 
правном лицу које није регистровано за ПДВ у 
Србији.

У прилог наведеном иде и Мишљење Мини-
старства финансија бр. 011-00-00234/2018-04 од 20. 
3. 2018. године, у коме се наводи следеће: Страно 
лице, тј. лице које у Републици Србији нема седи-
ште, односно пребивалиште, а које врши опоре-
зиви промет добара и услуга у Републици Србији 
искључиво обвезницима ПДВ, односно лицима из 
члана 9. став 1. овог закона, у конкретном случају 
промет услуга пружених електронским путем, 
није дужно да одреди пореског пуномоћника и да 
се у Републици Србији евидентира за обавезу пла-
ћања ПДВ. Међутим, страно лице које предметне 
услуге пружа другим лицима, примера ради физи-
чким лицима која нису обвезници ПДВ, дужно је да 
одреди пореског пуномоћника и да се евидентира 
за обавезу плаћања ПДВ у Републици Србији. С тим 
у вези, страно лице које је одредило пореског пу-
номоћника и евидентирало се за обавезу плаћања 
ПДВ у Републици Србији, а које у Републици Срби-
ји врши промет услуга пружених електронским 
путем различитим лицима – обвезницима ПДВ, 
физичким лицима која нису обвезници ПДВ и др., 
испуњава обавезе и остварује права прописана 
Законом о ПДВ преко свог пореског пуномоћника.
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Важно  је напоменути да страно лице након 
регистрације за ПДВ у Србији треба да обрачуна 
ПДВ на све испоруке добара и/или услуга које су 
опорезиве српским ПДВ-ом, без обзира на то да 
ли је промет извршен лицу које јесте или није у 
систему ПДВ-а.

Страно лице може да одреди само једног по-
реског пуномоћника, с тим да то не може бити 
стална  пословна  јединица  наведеног  страног 
лица (тј. огранак). Такође, порески пуномоћник 
страног  лица  може  да  буде  физичко  односно 
правно лице које:
1) има пребивалиште односно седиште у Србији,
2) регистровани  је обвезник ПДВ-а најмање 12 
месеци пре подношења захтева за одобравање 
пореског пуномоћства,
3) на дан подношења захтева нема доспеле а не-
плаћене обавезе за јавне приходе по основу оба-
вљања делатности које утврђује Пореска управа и
4) надлежни порески орган одобрио му је реше-
њем, на основу поднетог захтева за одобрење 
пореског пуномоћства, уз који је приложена про-
писана документација, пореско пуномоћство.

Порески  пуномоћник  страног  лица  у  име  и 
за рачун тог страног лица обавља све послове у 
вези са испуњавањем обавеза и остваривањем 
права које страно лице има у складу са Законом 
о ПДВ-у (подношење евиденционе пријаве, обра-
чунавање ПДВ-а, издавање рачуна, подношење 
пореских пријава, плаћање ПДВ-а и друго), при 
чему порески пуномоћник солидарно одговара за 
све обавезе страног лица као обвезника ПДВ-а, 
тј. за плаћање ПДВ-а, као и казни и камата по том 
основу.

Овом  приликом  треба  истаћи да  примаоци 
добара и услуга – обвезници ПДВ-а имају право 
да ПДВ, обрачунат на рачуну који издаје страно 
лице, посредством пореског пуномоћника иско-
ристе као претходни порез у складу са општим 
правилима за одбитак прописаним члановима 28. 
и 29. Закона о ПДВ-у. Наглашавамо да у том слу-
чају рачун треба да садржи и податке о пореском 
пуномоћнику (назив, адресу и ПИБ), поред уоби-
чајених података прописаних чланом 42. став 4. 
Закона о ПДВ-у.

С друге стране, пошто је чланом 10. став 1. та-
чка 3) Закона о ПДВ-у прописано да је порески 
дужник прималац добара и услуга уколико стра-
но лице није обвезник ПДВ-а у Србији (постоји 
обавеза обрачуна ПДВ-а применом механизма 
обрнуте наплате),  домаћи прималац добара и 

услуга које пружа страно лице требало би да из-
врши увид у Регистар пореских пуномоћника, 
који је објављен на сајту Пореске управе, и про-
вери да ли је страно лице регистровано за ПДВ, 
па да у складу с тим одреди да ли постоји обавеза 
примене механизма обрнуте наплате, односно 
да ли као претходни порез може да користи из-
нос српског ПДВ-а, уколико је исказан на рачуну 
страног лица.

ëОвом приликом истичемо да  у  пракси 
страно лице може да изврши промет док 

је његова регистрација за ПДВ још увек у току. 
У том случају, а пошто се дан подношења еви-
денционе пријаве, а не дан доношења решења 
о регистрацији, сматра даном од ког је страно 
лице регистровано за ПДВ, може да се деси да 
то лице не буде евидентирано у регистру По-
реске управе у тренутку када је промет извр-
шен. Сходно томе, уколико је домаћи обвезник, 
као прималац добара и услуга, на дан настанка 
пореске обавезе за промет страног лица обра-
чунао ПДВ као порески дужник, а онда је нак-
надно сазнао да је страно лице евидентирано 
у систему ПДВ-а пре тог дана, требало би да у 
том случају поднесе измењену пореску пријаву 
за порески период у којем је обрачунао ПДВ, 
будући да је порески дужник за тај промет стра-
но лице.

Промет добара без накнаде и 
одређивање накнаде у износу од 1 
динар

У складу са чланом 4. став 4. Закона о ПДВ-у, 
са прометом добара уз накнаду изједначава се 
узимање добара која су део пословне имовине 
пореског обвезника за личне потребе оснивача, 
власника, запослених или других лица, односно 
сваки други промет добара без накнаде. 

Узимање добара, односно сваки други промет 
добара сматра се прометом добара уз накнаду 
под условом да ПДВ обрачунат у претходној фази 
промета на та добра или њихове саставне делове 
може да се одбије у потпуности или сразмерно, 
независно од тога да ли је остварено право на 
одбитак претходног пореза.

Уколико ПДВ обрачунат у претходној фази 
не може да се одбије, на промет тих добара без
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накнаде ПДВ неће бити обрачунат у складу 
са чланом 25. став 2. тачка 3а) Закона о ПДВ-у 
(промет ослобођен без права на одбитак прет-
ходног пореза).

У  случају  када обвезник ПДВ-а изврши про-
мет добара без накнаде, основицом се сматра 
набавна цена (у случају да су добра набављена 
од другог лица), односно цена коштања тих или 
сличних добара у моменту промета (у случају да 
добра долазе из сопствене производње пореског 
обвезника).

С друге стране, пореска основица за обрачун 
ПДВ-а  јесте износ накнаде (у новцу, стварима 
или услугама) коју обвезник прима или треба да 
прими за испоручена добра или пружене услуге 
од примаоца добара или услуга или трећег лица. 
Сходно томе, уколико се накнада за одређени 
промет одреди у износу од рецимо 1 динар, ПДВ 
би требало обрачунати на тај 1 динар (нпр. про-
мет мобилних телефона по цени од 1 динар уз 
одговарајући пакет).

С тим у складу наводи се и Мишљење Мини-
старства Финансија бр. 011-00-599/2014-04 од 12. 
1. 2015. године, у коме је наведено: Основицу за 
обрачунавање ПДВ за промет добара и услуга чини 
износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) 
коју обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно 
пружалац услуга прима или треба да прими за ис-
поручена добра, односно пружене услуге од при-
маоца добара или услуга или трећег лица, у коју 
није урачунат ПДВ. У основицу за обрачунавање 
ПДВ код промета добара уз накнаду не урачунава-
ју се попусти и друга умањења цене које обвезник 
ПДВ одобрава примаоцу добара у моменту про-
мета, као ни износи које обвезник ПДВ наплаћује 
у име и за рачун другог лица, ако те износе преноси 
лицу у чије име и за чији рачун је извршио наплату. 
Напомињемо, прописима којима се уређује опоре-
зивање потрошње ПДВ није предвиђен друкчији 
начин одређивања основице за обрачунавање ПДВ 
у случају промета добара за који обвезник ПДВ 
прима или треба да прими накнаду у износу ни-
жем од износа набавне вредности предметних 
добара.

Међутим, накнада која је наведена на рачу-
ну мора да одговара стварном износу накнаде 
која је и примљена за предметни промет. У су-
протном, тј. уколико би стварна накнада била 
у неком другом износу, порески инспектор би 

у случају контроле могао да обрачуна ПДВ на 
тај други износ, а не на износ који је исказан на 
рачуну.

Сразмерни порески одбитак

У складу са Законом о ПДВ-у, порески обве-
зник може претходно да обрачуна ПДВ, да га од-
бије као претходни порез у целости, делимично 
или да уопште не може да га одбије, у зависности 
од намене за коју се набављена добра или услуге 
користе и од испуњења других Законом прописа-
них услова. 

Делимичан одбитак претходног пореза поре-
ски обвезник остварује у случају када набављена 
добра или услуге истовремено користи за про-
мет добара или услуга за који постоји право на 
одбитак, као и за промет добара или услуга без 
права на одбитак претходног пореза. У том слу-
чају обвезник је дужан да изврши поделу прет-
ходно обрачунатог пореза на део који може и на 
део који не може да одбије као претходни порез.

Подела  претходног  пореза првенствено  се 
врши  по  економској припадности,  на  основу 
стварне употребе добара односно услуга наба-
вљених односно примљених у пореском перио-
ду. С друге стране, сразмерни одбитак, односно 
критеријум учешћа промета за поделу претход-
ног пореза, прописан  је као изузетак, и то тек 
када није могуће поделу претходног пореза из-
вршити  на  основу  економске  припадности,  уз 
примену корекције тако утврђеног претходног 
пореза у последњем пореском периоду, а на бази 
годишњих показатеља који су служили за утврђи-
вање сразмерног пореског одбитка.

Наиме, чланом 30. став 1. Закона о ПДВ-у про-
писано је да, ако обвезник користи испоручена 
или увезена добра или прима услуге за потребе 
своје делатности, да би извршио промет добара 
и услуга за који постоји право на одбитак прет-
ходног пореза, као и промет добара и услуга за 
који не постоји право на одбитак претходног по-
реза, дужан је да изврши поделу претходног по-
реза према економској припадности на део који 
има право и на део који нема право да одбије од 
ПДВ-а који дугује.

Поред тога, ставом 2. истог члана прописано 
је да,  ако за поједина испоручена или увезена 
добра или услуге обвезник не може да изврши 
поделу претходног пореза на претходно описани 
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начин, обвезник ПДВ-а може да одбије сразмер-
ни део претходног пореза који одговара учешћу 
промета добара и услуга са правом на одбитак 
претходног пореза  у  који није  укључен ПДВ,  у 
укупном промету у који није укључен ПДВ.

Проценат сразмерног одбитка за порески пе-
риод утврђује се стављањем у однос промета са 
правом на одбитак претходног пореза (без ПДВ-а) 
и укупног промета (без ПДВ-а) извршеног од 1. 
јануара текуће године до истека пореског пери-
ода, и то користећи следећу формулу:

Проценат 
сразмерног 
пореског 
одбитка

=

Промет са правом на одбитак 
претходног пореза од 1. јануара 
текуће године до истека пореског 

периода
 × 100 

Укупан промет (са правом и без 
права на одбитак претходног пореза) 
од 1. јануара текуће године до истека 

пореског периода

У промет добара за утврђивање сразмерног 
пореског одбитка не урачунава се промет опре-
ме и објеката за вршење делатности.

У последњем пореском периоду обвезник је 
дужан да изврши исправку сразмерног пореског 
одбитка применом процента сразмерног поре-
ског одбитка на износ претходног пореза из свих 
пореских периода у тој години, користећи следе-
ћу формулу:

Износ 
исправке 
сразмерног 
пореског 
одбитка

=

Износ укупног 
претходног пореза у 
календарској години 
- (износ претходног 

пореза из члана 30. став 
1. у тој години + износ 
претходног пореза из 
члана 29. став 1. у тој 

години)

x

Проценат 
сразмерног 
пореског 
одбитка из 
последњег 
пореског 
периода 

календарске 
године 

Другим речима: уколико постоје добра и услу-
ге које се истовремено користе и за промет са 
правом и за промет без права на одбитак прет-
ходног пореза, прво треба утврдити која су то 
добра  и  услуге  које  се,  на  основу  економске 
припадности, у целости користе за промет са 
правом на одбитак претходног пореза, односно 
за промет без тог права. Потом треба утврдити 
која се добра и услуге користе истовремено за 
промет са и без права на одбитак претходног по-
реза, за која је потребно применити сразмерни 
одбитак. То су најчешће тзв. режијски трошкови 
пословања, као што су трошак електричне енер-
гије, комуналних услуга и слично. Међутим, то 

могу бити и одређене друге услуге, као што је 
лиценца за софтвер који може да се користи како 
за обављање промета без права на одбитак тако 
и за промет са правом на одбитак претходног 
пореза (нпр. софтвер који се користи приликом 
пружања банкарских и финансијских услуга, који 
се такође користи и приликом пружања услуге 
наплате потраживања за друга лица).

Подвлачимо  још  једном  да  се  утврђивању 
сразмерног  одбитка  приступа  тек  када  обве-
зник за поједина набављена добра и примљене 
услуге не може да изврши поделу претходног 
пореза на основу критеријума економске при-
падности. 

У прилог наведеном иде и Мишљење Мини-
старства финансија  бр.  413-00-1727/2010-04 од 
16. 6. 2010. године, у коме је наведено: Ако об-
везник – банка користи пословни простор узет 
у закуп да би извршила промет за који постоји 
право на одбитак претходног пореза (промет 
услуге давања у подзакуп дела предметног по-
словног простора), као и за промет за који не 
постоји право на одбитак претходног пореза 
(нпр. промет банкарских услуга који је ослобођен 
ПДВ без права на одбитак претходног пореза), 
у том случају дужна је да изврши поделу прет-
ходног пореза према економској припадности 
(нпр. за промет услуге давања у закуп критери-
јум за поделу претходног пореза може да буде 
проценат учешћа површине пословног простора 
датог у подзакуп у укупној површини закупљеног 
пословног простора). Ако обвезник ПДВ – банка 
за поједино добро или примљену услугу не може 
да изврши поделу претходног пореза према 
економској припадности, у том случају може 
да одбије од ПДВ који дугује сразмерни порески 
одбитак.

Напомињемо да Законом о ПДВ-у и подза-
конским актима није ближе прописано који су 
то критеријуми економске припадности за по-
делу претходног пореза, већ је пореском обве-
знику препуштено да их самостално одреди, а 
потом и оправда. Када су у питању нпр. режиј-
ски трошкови, критеријуми за поделу претход-
ног пореза били би најпре физички показатељи 
(нпр.  површина  пословног  простора),  затим 
нормативи утрошака, стандарди и др., при чему 
треба водити рачуна о томе да се одабере наја-
декватнији показатељ стварне употребе.
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КАЛКУЛАТОР  КАМАТА
у оквиру електронског издања ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 

ПДВ третман транзита и реекспорта

У пракси је чест случај промета робе који до-
маће лице врши у целости ван територије Србије, 
дакле из једне државе у другу државу, без прела-
ска те робе преко територије Србије (реекспорт), 
као и промета робе која је набављена у иностран-
ству, а која је, да би била испоручена у другу др-
жаву, прешла преко територије Србије (транзит).

У оба случаја место промета добара није Ср-
бија, па сходно томе није потребно обрачунати 
ПДВ нити забележити промет по овом основу у 
ПДВ пријави. Другим речима: предметни промет 
(чак и у случају транзита робе преко територије 
Србије) извршен је у иностранству, будући да је 
чланом 11. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ-у пропи-
сано да је место промета место у којем се добро 
налази у тренутку слања или превоза до прима-
оца или, по његовом налогу, до трећег лица, ако 
добро шаље или превози испоручилац, прималац 
или треће лице по његовом налогу.

Међутим, у погледу транзита може да се поја-
ви и специфична ситуација када се роба смести на 
царинско складиште у Србији, па се потом из тог 
складишта отпрема даље у иностранство. Наиме, 

тада се сматра да је промет добара извршен у Ср-
бији, без обзира на то што предметна роба није 
била увезена (тј. стављена у слободан промет), 
а у складу са горепоменутом одредбом члана 11. 
Закона о ПДВ-у. У том случају, а уз испуњење оста-
лих услова прописаних за ослобођење у складу 
са  чланом  24.  Закона  о ПДВ-у  (извоз  добара), 
предметни промет не подлеже ПДВ-у и евиден-
тира се у пољу 001 ПДВ пријаве. 

С  друге  стране,  важно  је  напоменути  да  се 
набавка робе у свакој од претходно наведених 
ситуација бележи у пољу 008 ПДВ пријаве.

Што се тиче попуњавања ПОПДВ обрасца у 
случају реекспорта и транзита, када роба само 
прелази преко територије Србије, дакле без сме-
штања у царинско складиште, податак о набавци 
робе евидентира се у пољу 8д.3, док се податак 
о испоруци робе исказује у пољу 11.1 ПОПДВ об-
расца. Међутим, у случају транзита, када се роба 
смешта у царинско складиште, па се потом из 
складишта поново отпрема у иностранство, на-
бавка робе такође се евидентира у пољу 8д.3, 
али се податак о промету добара која се отпре-
мају у иностранство исказује у пољу 1.1 ПОПДВ 
обрасца. П С

Осим обрачуна затезне камате у динарима или у некој од страних валута (евро, долар, швајцарски франак), 
уз помоћ нашег калкулатора претплатници могу да врше и обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне 
приходе и за неблаговремено плаћени царински дуг и казну у царинском поступку, затим обрачун камате по 
есконтној/референтној стопи Народне банке Србије и по референтној стопи Европске централне банке (ЕЦБ), као 
и обрачун камате по пресудама/одлукама Европског суда за људска права. Поред наведених, ту је и обрачун уз 
помоћ индекса потрошачких цена, а поред свих ових дефинисаних каматних стопа које ми ажурирамо, постоји и 
опција Моје каматне стопе, помоћу које сваки корисник може да дефинише каматне стопе како би прилагодио 
обрачун камата сопственим потребама.

Обрачуне камата претплатници могу да сачувају у оквиру базе, а могу и да врше промене на рачуну, односно 
да евидентирају нова задужења и отплате, уз могућност да бирају да ли ће се делимична отплата дуга прво оду-
зимати од камате или од главнице.

Калкулатор врши обрачуне камата пропорционалном или конформном методом. Поред ових, постоји и је-
динствена мешовита метода (за затезну камату до 2. 3. 2001. примењује се конформна метода, а од 3. 3. 2001. 
пропорционална), која омогућава јединствен обрачун камате за период пре и после тог периода. Сходно томе, по 
истом принципу функционише и обрачун камате на неблаговремено плаћене јавне приходе, на неблаговремено 
плаћен царински дуг и неблаговремено плаћену казну у царинском поступку (до 31. 12. 2012. конформна, од 1. 1. 
2013. пропорционална метода).

Збирни обрачун камата омогућава обрачун дуга по више различитих фактура (рачуна), по принципу: један 
поверилац, један дужник, више новчаних потраживања и износ укупног дуга по свим тим различитим основама.

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Павле Кутлешић, LL.M., руководилац у Сектору за порески консалтинг Предузећа за ревизију и консалтинг 
„Deloitte”

Порез на добит по одбитку и 
примена уговора о избегавању 
двоструког опорезивања – први 
део
Порез на добит по одбитку донекле је рогобатан појам, који обухвата специфи-
чан облик опорезивања (углавном) међународних трансакција које се одвијају 
између правних лица. Иако је у свакодневном пореско-финансијском изража-
вању уобичајен скраћени назив – порез по одбитку, он ипак може да се приме-
ни и на друге пореске облике, при чему се првенствено мисли на порезе који 
погађају доходак физичких лица, који се, као и порез који је предмет овог члан-
ка, обустављају по одбитку приликом исплате.

Увод

Управо из наведеног разлога за наслов овог 
чланка  одабран  је  пун  назив  пореског  облика 
како би се читаоцима на први поглед прецизно 
представила тема о којој ће бити реч и избегле 
могуће заблуде. Међутим, у циљу једноставнијег 
изражавања у наставку текста ипак ће бити кори-
шћен скраћени назив, тј. порез по одбитку, који 
треба разумети, у смислу претходно изнетих на-
вода, као порез из области опорезивања добити 
правних лица.

Порез по одбитку један је од неколико еле-
мената  међународног  опорезивања  у  ужем 
смислу те речи и свакако представља елемент 
са којим се порески обвезници у Србији најче-
шће сусрећу и који има највећи утицај на буџет 
Републике Србије, при чему је и најчешће пред-
мет контрола пореских органа. 

С обзиром на његову заступљеност у пракси, 
може да се очекује да се примена пореза по од-
битку уобичаји и да услед тога дође до коришће-
ња пречица у примени, које доводе или могу да 
доведу до превиђања његових карактеристика 
и, последично, грешака у примени. Сходно томе, 

циљ овог чланка био би представљање основних 
правних института пореза по одбитку који су не-
опходни за његову поуздану примену, а укључују 
локалну регулативу  (материјалну  и  процесну), 
праксу Министарства финансија и уговоре о из-
бегавању двоструког опорезивања (у даљем тек-
сту: УИДО).

Упркос чињеници да је порез по одбитку еле-
мент међународног опорезивања, он је ипак ло-
кални порески облик, тако да је на првом месту 
уређен  локалним  прописима.  Дакле,  локална 
регулатива је почетна тачка и без одговарајућег 
разумевања исте није могуће уопште говорити 
о порезу по одбитку. Тек када се утврди локал-
ни правни оквир, могуће је говорити о примени 
УИДО-а, која, строго говорећи, није обавезна бу-
дући да УИДО могу само да ограничавају право 
Републике Србије на опорезивање, које иници-
јално мора да буде утврђено локалном регула-
тивом. Међутим, тек када се примени и локална 
регулатива и УИДО, долази се до правог третма-
на за дати случај. 

Иако  је порез по одбитку могућ и у оквиру 
локалних трансакција, тј. промета секундарних 
сировина, о том његовом облику неће бити речи 
у оквиру овог чланка, с обзиром на фокус на ме-
ђународно опорезивање.
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Локална регулатива

Порез  по  одбитку  је  у  локалној  регулативи 
превасходно уређен чланом 40. Закона о поре-
зу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 
25/2001,  80/2002,  80/2002  –  др.  закон,  43/2003, 
84/2004,  18/2010,  101/2011,  119/2012,  47/2013, 
108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – 
аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018 
– даље: Закон), који поставља основ за његово 
постојање и примену. 

Овај члан у ставу 1, парафразираном за потре-
бе овог чланка, прописује да се порез по одбитку 
по стопи од 20% обрачунава и плаћа на приходе 
које оствари нерезидентно правно лице од рези-
дентног правног лица по основу исплата:
● дивиденди,
● ауторских накнада и накнада од права инду-
стријске својине,
● камата,
● накнада за закуп и подзакуп непокретних и по-
кретних ствари у Србији,
● накнада  за  посебно  одређене  категорије 
услуга.

У оквиру наведене одредбе могуће је, али и 
потребно издвојити неколико кључних појмова. 

На првом месту потребно је истаћи законску, 
тзв. статутарну пореску стопу од 20%. Законска 
стопа у пракси је често дерогирана применом 
УИДО-а (о чему ће детаљно бити речи у настав-
ку), али је ипак неопходно исту имати у виду бу-
дући да ће бити примењена у свим случајевима у 
којима није могућа примена УИДО-а (нпр. уколи-
ко применљив УИДО не постоји или уколико није 
могуће документовати резидентство), односно 
уколико УИДО из било ког разлога није приме-
њен (нпр. уколико је пореска обавеза за порез по 
одбитку утврђена у поступку контроле од стране 
пореских власти).

Осим тога, наведена одредба прописује да су 
учесници у трансакцијама које подлежу порезу по 
одбитку нерезидент (као прималац) и резидент 
(као исплатилац), односно да ће порез по одбит-
ку погађати прекограничне трансакције. Питање 
резидентства биће размотрено детаљније у на-
ставку чланка, при чему је овде довољно рећи да 
оно представља сложену категорију међународ-
ног пореског права, без које не би била могућа 
правилна и правична примена УИДО-а.

Питање које у овом тренутку може да се по-
стави  јесте да ли се прималац накнаде који се 

налази  на  територији  Аутономне  Покрајине 
Косово и Метохија  (даље: АПКиМ)  сматра ре-
зидентом. Наиме, без намере да се ово питање 
неприкладно  поједностави,  АПКиМ формално 
гледано представља територију Републике Ср-
бије, па сва лица са те територије такође морају 
да се сматрају, начелно, резидентима Републике 
Србије. Међутим, имајући у виду да се скоро сви 
видови комерцијалног и финансијског промета са 
АПКиМ поистовећују са спољнотрговинским про-
метом (барем формално), чини се необичним што 
ово питање није уређено од стране законодавца 
(потенцијално на сличан начин као што је уређена 
примена Закона о порезу на додату вредност на 
територији АПКиМ), нарочито зато што предста-
вља могући додатни извор прихода за буџет (јер 
УИДО са АПиКМ не постоји, а питање је да ли ће и 
постојати у догледној будућности). У сваком слу-
чају, према искуству аутора, ово питање у пракси 
није постављано, али је могуће да ће постати акту-
елније у блиској будућности, нарочито зато што 
је уочена пракса пореских обвезника да сличне 
„рупе” у прописима тумаче у своју корист (при-
мера ради, при утврђивању места промета услу-
га које су пружене лицима на АПКиМ обвезници 
сматрају да се ради о промету који је извршен у 
иностранству и не обрачунавају ПДВ).

Одредба  Закона  изричито  наводи  да  оба 
лица која учествују у трансакцији морају бити 
правна лица, односно да она не погађа физи чка 
лица, тј. појединце, огранке страних правних 
лица, представништва и сличне ентитете који 
могу да имају бројна својства правних лица, али 
се ипак не сматрају, строго говорећи, правним 
лицима. Изузетак су предузетници који воде 
пословне књиге, који такође, као исплатиоци 
прихода, могу да буду погођени порезом по 
одбитку. 

Иако се на први поглед чини да је испуњење 
овог услова релативно једноставно, тј. да се ради 
о  правним лицима,  у  пракси  су  се  ипак  јавиле 
одређене недоумице и сложенији случајеви. Кон-
кретно, постављено је питање третмана одређе-
них  облика  иностраних  предузећа  која  немају 
статус правног лица у свом домаћем законодав-
ству, нпр. врста ортачког друштва (limited liability 
partnership) из Уједињеног Краљевства или врста 
командитног  друштва (Kommanditgesellschaft) 
из Немачке. Наиме, ова лица по локалном пра-
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ву немају правни субјективитет који  је одвојен 
од њихових чланова, па се не сматрају правним 
лицима ни за потребе компанијског ни за потре-
бе пореског права држава у којима су основана. 
Међутим, и ортачко и командитно друштво сма-
трају се правним лицима из перспективе права 
Републике Србије, тако да се опорезују на нивоу 
правног лица. 

Сходно томе, могло би да се постави питање 
да ли се примењују одредбе члана 40. Закона на 
исплате овим лицима или се пак сматра да су ис-
плате извршене њиховим члановима, физичким 
лицима, у некој размери (нпр. у сразмери према 
њиховим уделима или чак једнако свим власни-
цима). Суштински, питање  је да ли се својство 
правног лица утврђује из перспективе српског 
права (што је далеко поузданији приступ према 
мишљењу аутора) или  је потребно утврђивати 
својство из перспективе државе у којој  је кон-
кретно лице основано.

Пракса Министарства финансија у вези са овим 
питањем донекле је нејасна будући да су оба става 
била изражена, при чему најскорији ипак указује 
на то да је релевантан третман који српско право 
приписује конкретној правној форми (мишљења 
Министарства финансија бр. 430-01-454/2015-04 од 
11. 2. 2016. и бр. 430-00-766/2017-04 од 19. 1. 2018). 
Другим речима: чини се да је приликом утврђи-
вања да ли се прималац накнаде сматра правним 
лицем, ипак потребно водити се третманом који 
прописује српско право. 

Након  разматрања  законске  пореске  стопе 
и својстава примаоца и исплатиоца, укратко ће 
бити размотрене најчешће категорије прихода, 
тј. исплата које подлежу порезу по одбитку.

Исплата дивиденди

Када су у питању исплате дивиденди, недоу-
мице у пракси нису честе вероватно зато што је 
исплата истих донекле ретка (нарочито у односу 
на остале опорезиве категорије), али и услед чи-
њенице да је подређена бројним другим финан-
сијским, рачуноводственим и правним условима. 
Стога,  осим  става  да  исплата  ликвидационог 
остатка изнад вредности уложеног капитала не-
резидентном правном лицу представља исплату 
дивиденде за потребе члана 40. Закона (Мишље-
ње Министарства финансија бр. 011-00-413/2016-
04 од 11. 7. 2016), пракса Министарства финансија 
донекле је ограничена. 

Међутим, вредна је помена пракса пореских 
органа да исплату накнаде матичном правном 
лицу за  тзв. management fee, односно накнаду 
за  менаџмент  и  слично  саветовање,  сматрају 
исплатом дивиденде у ситуацијама у којима је у 
поступку контроле утврђено да није документо-
вано постојање услуга, као и да услуге суштински 
представљају активности власника, а не услуге 
спољног саветника. У оваквим случајевима поре-
ски органи, екстензивно се ослањајући на начело 
фактицитета и широко овлашћење које оно даје, 
исплату накнаде сматрају исплатом дивиденде, 
примењују порез по одбитку (са или без приме-
не потенцијално применљивог УИДО-а) и оспо-
равају признатост расхода за потребе пореског 
биланса. Тада може доћи и до оспоравања права 
на претходни порез који је прималац користио у 
оквиру обрачуна ПДВ-а као порески дужник.

Препорука аутора је да се исплате накнада за 
сличне услуге матичном лицу увек што екстензив-
није документују како би се подвукло да се ради 
о услугама. 

Ауторске накнаде

Наредна категорија прихода, коју наводи члан 
40. Закона, представљају ауторске накнаде и нак-
наде од права индустријске својине, чији је циљ да 
обухвати, колоквијално речено, исплате лиценци 
за коришћење жигова, патената и других аутор-
ских и сродних права, као и исплате за пренос 
посебног знања, тзв. кnow-how. Ова категорија 
прихода вероватно је најсложенија за уклапање 
у правни оквир пореза по одбитку и то из неколи-
ко разлога. На првом месту, питање ауторских и 
сродних права екстензивно је уређено посебним 
прописима, а у случају исплата за know-how, није 
уређено уопште. Затим, ова категорија прихода 
има циљ да обухвати и разне врсте исплата у вези 
са рачунарским софтвером који представља sui 
generis категорију, која непрекидно еволуира, па 
је врло тешко утврдити уједначен приступ.

Будући да би тема пореза по одбитку на ау-
торске накнаде могла да буде предмет читаве 
серије посебних чланака, за потребе овог разма-
трања довољно је истаћи да се у пракси најчешће 
јавља питање разграничавања између накнада за 
услуге и ауторских накнада, нарочито у области 
информационо-комуникационих технологија, о 
чему постоје бројна мишљења Министарства фи-
нансија, при чему је за ову тему вероватно најко-
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рисније Мишљење МФ бр. 413-00-249/2017-04 од 
14. 12. 2017. године.

Што  се  тиче  праксе  пореских  органа,  про-
блеми најчешће настају у тумачењу природе ау-
торских права и пратећих накнада, будући да је 
област  права  интелектуалне  својине  изузетно 
сложена и да захтева посебну стручност. 

Поред тога, опорезивању порезом по одбит-
ку подлежу и исплате камата у вези са којима у 
пракси, слично као и у вези са дивидендама, не 
долази често до недоумица. Занимљивије ситу-
ације укључују: 
● приписивање  главници камата из Уговора о 
зајму, што представља опорезиву трансакцију у 
тренутку исплате предметне главнице у делу који 
представља приписану камату (Мишљење Мини-
старства финансија бр. 011-00-205/2018-04 од 21. 
5. 2018);
● преузимање потраживања из Уговора о кре-
диту од нерезидентног лица, односно исплата 
накнаде нерезидентном лицу за пренето потра-
живање, у делу који се односи на камату, што 
представља опорезиву трансакцију (Мишљење 
Министарства финансија бр. 011-00-768/2017-04 
од 23. 10. 2017);
● конверзију потраживања за главницу и камату 
у капитал резидентног правног лица, што пред-
ставља опорезиву трансакцију у делу који се од-
носи на камату у тренутку конверзије (Мишљење 
Министарства финансија бр. 413-00-145/2012-04 
од 5. 11. 2013).

Накнаде за закуп и подзакуп

У погледу накнада за закуп и подзакуп непо-
кретних и покретних ствари у Републици Србији, 
њихово опорезивање у пракси, барем по иску-
ству аутора, није било повезано са значајним не-
доумицама, па оне неће бити предмет посебног 
разматрања. Када су у питању закуп и подзакуп 
покретних ствари, занимљиво би било размотри-
ти начин примене УИДО-а, као и положај ограна-
ка страних правних лица, о чему ће бити речи у 
једном од наредних бројева часописа. 

Услуге које се опорезују порезом по 
одбитку

Најшира категорија опорезивих исплата обу-
хвата исплате за посебно одређене услуге, које 
су наведене и у оквиру члана 40. Закона, али су и 

ближе уређене посебним подзаконским актом, 
тј. Правилником о врстама услуга по основу ко-
јих нерезидентно правно лице остварује приход 
који се опорезује порезом по одбитку. За разлику 
од ранијих решења која су зависила од тога где 
се услуге пружају или користе, постојеће реше-
ње примењује се на све исплате накнада на ове 
посебно наведене  услуге,  независно од места 
њиховог пружања или коришћења.

Обухваћене услуге могу да се поделе у три 
групе,  и  то  на  услуге  истраживања  тржишта и 
рачуноводствене и ревизорске услуге, као и на 
друге услуге правног и пословног саветовања. 

Што  се  тиче  услуга  истраживања  тржишта, 
укратко могу да се опишу као услуге прикупља-
ња и обраде података у вези са тржиштем, при 
чему је изричито наведено да ова група не обу-
хвата услуге рекламе и пропаганде, укључујући 
и услуге оглашавања. Посматрана понаособ, ова 
група чини се релативно јасном, па у пракси није 
повезана са значајним недоумицама, барем пре-
ма искуству аутора. Занимљиво је поменути да је 
сама одредба подзаконског акта која предвиђа 
опорезивање ове  групе  услуга  помало нејасно 
формулисана, па се препоручује пажљиво читање. 

Следећа  група  обухвата  услуге  састављања 
финансијских извештаја и ревизију истих, тако 
да је једино питање које потенцијално може да 
се постави то да ли група обухвата и интерну ре-
визију коју нпр. пружа матично правно лице свом 
повезаном лицу у Републици Србији, односно да 
ли је група ограничена на законску, тзв. статутар-
ну ревизију. Имајући у виду да услуге законске 
ревизије могу да пружају искључиво локалне ре-
визорске куће, искључење интерне ревизије из-
гледало би као необичан потез који би значајно 
ограничио обухват ове групе.

Последња и вероватно најшире постављена 
група обухвата пореско саветовање, адвокатске 
услуге и услуге управљања резидентним правним 
лицем (тзв. management fee), као и сваку врсту 
давања савета и консултација у вези са послова-
њем резидентног правног лица. Прве три врсте 
услуга релативно су  јасне, међутим, последња 
врста („свака врста давања савета”) чини се изу-
зетно широко постављеном, до те мере да би чак 
могло да се каже да обухвата не само све услуге 
из ове већ и услуге из осталих група. 

Зато, иако пракса која се односи на примену 
пореза по одбитку на последњу групу услуга није 
претерано развијена, нити постоје прецизна ми-
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шљења Министарства финансија, могуће је да ће 
се недоумице јављати управо када је у питању по-
следња описана врста услуга, тј. свака врста да-
вања савета и консултација у вези са пословањем 
резидентног правног лица. Коначно, потребно је 
да се напомене и да предмет опорезивања нису 
одржавање семинара, предавања и радионица, 
као и услуге посредовања у промету добара и 
услуга.

У  једном од наредних бројева часописа по-
дробније ће бити размотрене одредбе локалне 
регулативе које уређују пријављивање и плаћање 
пореза по одбитку, као и утврђивање основице 
и могућности за повраћај, при чему ће, поред на-
веденог, фокус бити и на примени УИДО-а, као 
другом, али не мање важном делу опорезивања 
порезом по одбитку. П С

организује        САВЕТОВАЊЕ        на тему: 

БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА – НАДЛЕЖНОСТ И ПРИМЕРИ НЕПРАВИЛНОСТИ  
ИЗ ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

– посебан осврт на грешке у поступцима јавних набавки –

БЕОГРАД, хотел „Палас”, Топличин венац 23, 18. мај 2019. године

Циљна група: јавна предузећа, јединице локалне самоуправе, школе за основно и средње образовање, 
предшколске установе, факултети, установе културе, здравствене установе, државни и правосудни 
органи и сви остали корисници јавних средстава.

Програм:

Агенда:
09.30–10.00:   Долазак и регистрација учесника
10.00–11.30:   Концепт Буџетске инспекције
11.30–12.00:   Пауза за кафу
12.00–13.30:   Најчешће грешке у спровођењу поступка јавне набавке – примери  
 неправилности из праксе
13.30–14.00:   Пауза за кафу и лаки оброк
14.00–15.30:   Примери из праксе инспекцијске контроле

Предавачи:
дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија
дипл. екон. Маја Јовановић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Претплатници часописа „Пословни саветник” имају право да бесплатно присуствују семинару  
(1 учесник).

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822,  
путем факса: 011/2836-474 или нам пишите на мејл: savetovanje@ingpro.rs. 

На семинар можете да се пријавите преко формулара на https://www.propisi.net/savetovanje-budzetska-
-inspekcija-nadleznost-i-primeri-nepravilnosti-iz-prakse-inspekcijske-kontrole/

1. део: Концепт Буџетске инспекције:
● функција и надлежност Буџетске инспек-
ције,
● програм рада Буџетске инспекције,
● поступак инспекцијске контроле – приме-
ри из праксе (контрола примене Закона о 
буџетском систему, Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава, 
Закона о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору, Закона о начину одређива-
ња максималног броја запослених у јавном 
сектору).

2. део: Најчешће грешке у спровођењу поступка јавне  
                набавке – примери неправилности из праксе:

● планирање (план јавних набавки – финансијски план),
● услови за покретање поступка,
● врсте поступака,
● конкурсна документација,
● закључивање и реализација уговора.

3. део: Примери из праксе:
● преузимање обавеза,
● обрачун плата код буџетских корисника и јавних 
предузећа,
● контрола финансијских извештаја и финансијских 
планова,
● плаћање без правног основа.
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Увод

Инспекцијски орган поступак почиње и завр-
шава применом Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 
80/2002,  84/2002…  30/2018  и  95/2018  –  даље: 
ЗПППА),  као  и  Закона  о  општем  управном  по-
ступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 – даље: ЗУП). 
Такође  је  важно  познавати  одредбе  Закона  о 
инспекцијском  надзору  („Сл.  гласник  РС”,  бр. 
36/2015 и 44/2018 – други закон и 95/2018), који се 
примењује у делу одредби које нису дефинисане 
ЗПППА-ом. У том смислу однос ЗПППА-а и других 
закона биће предмет посебних појашњења.

У последње време извршене су измене Пра-
вилника које су везане за ЗПППА, а наведене су у 
наставку ради подсећања:

Од 1. октобра 2018. године у примени су из-
мене и допуне Правилника о додели пореског 
идентификационог броја правним лицима, пре-
дузетницима и другим субјектима за чију је ре-
гистрацију  надлежна  Агенција  за  привредне 
регистре („Сл. гласник РС”, бр. 32/2009, 70/2010, 
6/2012,  11/2016,  100/2016 и 44/2018 – др.  закон). 
Пријава за субјекте за чију је регистрацију надле-
жна Агенција подноси се на обрасцу ЈРППС.

Од 1. јануара 2019. године у примени је Правил-
ник о начину и поступку достављања и садржини 

Стојанка Тошић, дипл. екон.

Примена Закона о пореском 
поступку и пореској 
администрацији
Праћење процесних закона веома је важно, нарочито у ситуацијама спрово-
ђења инспекцијског надзора, када се пословање друштва стави под лупу кон-
троле. Важно је познавати одредбе два процесна закона на чијим је основама 
постављено вођење порескоправног поступка. Наиме, порескоправни однос 
је однос јавног права који обухвата права и обавезе у пореском поступку По-
реске управе, с једне, и правних и физичких лица, с друге стране. Сходно томе, 
у овом броју следи упознавање са одредбама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији (ЗПППА) и то у делу који се бави питањем основних 
одредби Закона.

обавештења која пореска управа доставља Аген-
цији  за привредне регистре  („Сл.  гласник РС”, 
бр. 104/2018). Овај правилник је донет на основу 
члана 29. став 10. ЗПППА-а, а њим је дефинисана 
обавеза Агенције за привредне регистре, судова, 
органа локалне самоуправе, адвокатске коморе, 
професионалних удружења, органа који су заду-
жени за вођење евиденције о рођењу и смрти 
физичких лица, да у року од 5 дана од настанка 
промене доставе Пореској управи електронским 
путем обавештење о  свим  променама  које  се 
воде у њиховим регистрима, које могу бити бит-
не за утврђивање пореских обавеза.

Извршене су измене и допуне Правилника о 
подношењу пореске пријаве електронским пу-
тем („Сл. гласник РС”, бр. 113/2013 и 104/2018), које 
су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године. Под-
ношење пореских пријава врши се електронским 
путем, употребом електронског сервиса Пореске 
управе. Правилник дефинише ко има право да 
поднесе пријаву на основу овлашћења (порески 
обвезник, законски заступник, пуномоћник), ко-
ришћење услуга сервиса, давање и одузимање 
овлашћења на ПЕП обрасцу за употребу квали-
фикованог електронског сертификата, као и по-
реске облике за које могу да се поднесу пореске 
пријаве електронским путем (ПДВ, акцизе, поре-
зи и доприноси по одбитку, добит).



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 127

ПОРЕЗИ

Правилник о начину и поступку остваривања 
пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на 
одбитак претходног пореза  („Сл.  гласник РС”, 
бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 – др. 
закон 48/18, 62/18) омогућава подношење захте-
ва за оверу потврде о пореском ослобођењу у 
електронском облику, преко портала Пореске 
управе, од 1. јануара 2019. године. Корисник под-
носи захтев за оверу потврде о пореском осло-
бођењу на основу уговора о донацији, кредиту, 
зајму и других међународних уговора, искључи-
во у електронском облику, преко портала Поре-
ске управе.

Извршене су измене и допуне Правилника о 
подношењу пореске пријаве електронским пу-
тем за велике пореске обвезнике („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2012, 113/2013 и 44/2018 – др. закон), 
које се примењују од 1. октобра 2018. године.

Извршене су измене и допуне Правилника о 
обрасцу  појединачне  пореске  пријаве  о  обра-
чунатом и плаћеном порезу и доприносима за 
обавезно  социјално  осигурање  по  одбитку  на 
терет примаоца прихода („Сл. гласник РС”, бр. 
128/2003 и 6/2019), које су ступиле на снагу 2. фе-
бруара 2019. године. Овим правилником пропису-
је се образац појединачне пореске пријаве (ППП) 
о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак 
грађана и доприноса за обавезно социјално оси-
гурање по одбитку на терет примаоца прихода 
– физичког лица, односно обрачунатом и плаће-
ном порезу на добит предузећа по одбитку на 
терет примаоца прихода – правног лица.

Правилник о начину и условима за плаћање по-
реске обавезе путем компензације („Сл. гласник 
РС”, бр. 63/2003 и 44/2018 – др. закон) – измена 
извршена другим законом примењује се од 1. ок-
тобра 2018.  године. Овим правилником ближе 
се уређују начин и  услови под којима порески 
дужник у текућој години може да измири поре-
ске обавезе доспеле до 31. децембра претходне 
године путем компензације. 

Правилник о поступку и начину издавања и из-
гледу образаца потврда о резидентности („Сл. 
гласник РС”, бр. 80/2010 и 44/2018 – др. закон) 
– измена извршена другим законом примењује 
се од 1. октобра 2018. године, која је дефинисана 
чланом 159а ЗПППА-а.

Правилник  о  пореској  пријави  за  порез  по 
одбитку („Сл. гласник РС”, бр. 74/2013, 118/2013, 
66/2014, 71/2014 – испр., 14/2016, 21/2017, 20/2018 и 
104/2018) – измене и допуне Правилника ступиле 

су на снагу 29. децембра 2018. године, а односе 
се на пореске пријаве ППП-ПД и ППП-ПО.

Закон о изменама и допунама ЗПППА-а, 
који је у примени од 1. марта 2019. 
године

Изменама  и  допунама  ЗПППА-а  уређен  је 
однос овог закона са другим законима. Наиме, 
ако  се не примењују одредбе овог  закона,  у 
примени су одредбе Закона о општем управ-
ном поступку или Закона о инспекцијском над-
зору.

Утврђивање пореза решењем Пореске 
управе, без учешћа обвезника у поступку

Предвиђа се да у ситуацији када порески обве-
зник не поднесе пореску пријаву, порески орган 
доноси решење о утврђивању пореза, без прет-
ходног изјашњења пореског обвезника о чињени-
цама које су од значаја за одлучивање, при чему 
се утврђивање пореске обавезе врши на основу 
података из евиденција надлежних органа, одно-
сно документације издате од стране надлежних 
органа и јавних бележника.

Ова одредба имаће широку примену када 
је  у  питању  утврђивање  пореза  на  имовину 
и пореза на пренос апсолутних права, али и у 
другим случајевима утврђивања пореза који не 
представљају изворни приход јединица локал-
них самоуправа, без обзира на чињеницу да је 
ова законска измена настала у циљу повећања 
обухвата обвезника пореза на имовину и оства-
рења веће ефикасности у повећању прилива од 
других изворних прихода  јединица локалних 
самоуправа.

Не  може  да  се  искључи  могућност  шире 
примене будући да се ради о општој одредби, 
дакле и у другим ситуацијама у којима Пореска 
управа утврђује обавезу решењем, као на при-
мер у случају годишњег пореза на доходак гра-
ђана, када Пореска управа, без учешћа странке 
у поступку, може да утврди пореску обавезу 
услед неподношења пореске пријаве на основу 
расположивих података из службених евиден-
ција (банке, НБС, други државни органи).
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Достављање података од значаја 
за утврђивање, наплату и контролу 
изворних прихода јединица локалне 
самоуправе

Законска обавеза која се односи на доставља-
ње  података  из  послова  своје  надлежности  на 
захтев органа јединице локалне самоуправе про-
ширена  је на органе  територијалне аутономије 
и локалне самоуправе, јавна предузећа, као и на 
правна и физичка лица којима су поверена јавна 
овлашћења (нпр. јавни бележници (нотари), итд.).

Коментар на примену Закон о пореском 
поступку и пореској администрацији

Основне одредбе и облици јавних прихода

ЗПППА уређује порескоправни поступак којим 
се утврђују јавни приходи, а спроводи и поступак 
наплате и контроле јавних прихода. Закон утвр-
ђује права и обавезе пореских обвезника, начин 
на који се спроводи поступак регистрације по-
реских обвезника,  поступак  утврђивања осно-
ваности постојања пореских кривичних дела и 
покретање поступка кривице пред надлежним 
судским органима, као и пореске прекршаје које 
покреће Пореска управа по окончању поступка 
пореске  контроле  којим  су  утврђене  пореске 
обавезе и неправилности. 

Сходно наведеном, Пореска управа и локал-
не управе јавних прихода врше непосредну при-
мену овог закона. Сва права и обавезе које има 
Пореска управа, имају и локалне управе јавних 
прихода, осим:
● идентификације и регистрације пореских об-
везника,
● процене пореске основице методом парифи-
кације и методом унакрсне процене,
● откривања пореских кривичних дела,
● осталих обавеза дефинисаних надлежношћу 
Пореске управе у чл. 160–171.

Овлашћења Пореске управе, права и обаве-
зе  пореских  обвезника,  овлашћења  пореских 
инспектора  и  пореских  извршитеља  Пореске 
управе, примењују се и на јединице локалне са-
моуправе, односно на права и обавезе обвезника 
изворних јавних прихода, на пореске инспекторе 
јединице локалне самоуправе и пореске изврши-
теље јединице локалне самоуправе, у поступку 
утврђивања, наплате и контроле изворних прихо-
да јединице локалне самоуправе на које се при-

мењује овај закон. Одредбе које уређују пренос 
права својине покретних и непокретних ствари 
на Републику Србију, које су предмет принудне 
наплате које води Пореска управа, у потпуности 
се примењују од стране локалних самоуправа при 
преносу права својине на локалну самоуправу.

Порески поступак се спроводи на начелима 
ЗПППА-а, односно према Закону о општем управ-
ном поступку и Закону о инспекцијском надзору, 
ако овим законом није другачије прописано. Ако 
су нека питања која дефинише овај закон друга-
чије дефинисана другим законима, примењују се 
одредбе овог закона. 

Закон о изменама и допунама Закона о ин-
спекцијском надзору објављен је у „Службеном 
гласнику РС” број 95/2018 од 8. 12. 2018. године, 
а почео је да се примењује након осам дана од 
дана објављивања, односно 16. 12. 2018. године. 
Овај закон се не примењује на поступање и посло-
ве одбране Полиције и Комуналне полиције, као 
и Пореске полиције као посебне организационе 
јединице Пореске управе, као органа у саставу 
министарства надлежног за послове финансија.

Начела пореског поступка

У начела пореског поступка, дефинисана чла-
новима 4–9, спадају начело:
● законитости,
● временског важења пореских прописа,
● омогућавања увида у пореске чињенице,
● чувања службене тајне у пореском поступку,
● поступања у доброј вери и
● фактицитета.

Начело  законитости  подразумева  обавезу 
Пореске управе да свим битним чињеницама за 
доношење законите и правилне одлуке посвећује 
једнаку пажњу, без обзира на то да ли оне иду у 
прилог или на штету пореског обвезника. Другим 
речима: сваки учесник у поступку остварује право 
да захтева да се све релевантне чињенице узима-
ју у разматрање у току пореског поступка, као и 
да оповргава чињенице које нису истините нити 
основане сходно одредбама Закона.

Начело временског важења пореских пропи-
са значи да се пореске обавезе утврђују у складу 
са прописима који су на снази у време њеног на-
станка, осим ако је, у складу са Уставом и другим 
законима, другачије предвиђено. Радње које се 
предузимају у пореском поступку регулисане су 
прописима који су на снази у време покретања 
тих радњи. Изузетно од претходног, када су у 
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питању обавезе по основу пореза на имовину за 
календарске године које следе након године у ко-
јој је утврђена пореска обавеза, оне се утврђују 
на основу закона којим се уређују порези на имо-
вину, који је на снази од 1. јануара календарске 
године за коју се утврђује порез на имовину. По-
реска управа је дужна да стави на увид све чиње-
нице којима располаже, а битне су за доношење 
пореског акта којим се утврђују обавезе и права 
пореског обвезника, на његов захтев. 

Пореска управа је дужна да свакој странци 
у поступку или заинтересованој страни која то 
докаже стави на увид све чињенице битне за 
одлучивање при доношењу пореског управног 
акта. На основу тога странка у поступку може 
да оповргава постојеће или да обезбеђује нове 
доказе и чињенице, који нису били укључени у 
поступак или су били неприступачни лицу које 
води порескоправни поступак.

Одредбе о чувању података као службене тај-
не изменама Закона дефинисане су као „тајни по-
датак” и битне су и обавезујуће за лица запослена 
у Пореској управи, као и за чување података о 
личности и због тога су наведене у целости. Ва-
жно је нагласити да обавеза чувања тајног подат-
ка не престаје за лица која су напустила Пореску 
управу, а имају податке и информације до којих 
су дошла водећи порески управни поступак.

Тајним податком у пореском поступку сматра 
се и чува као тајни податак:
1)  сваки  документ,  информација,  податак  или 
друга чињеница о пореском обвезнику до којих 
су службена лица и сва друга лица која учествују 
у пореском поступку дошла у пореском, прекр-
шајном, предистражном или судском поступку;
2) подаци о техничким проналасцима или патен-
тима,  као  и  сви  други  подаци  о  технолошким 
поступцима које примењује порески обвезник, 
до којих су службена лица и сва друга лица која 
учествују у пореском поступку дошла у пореском, 
прекршајном, предистражном или судском по-
ступку.

Тајни податак дужна су да чувају сва службена 
лица и друга лица која учествују у пореском, пре-
кршајном, предистражном и судском поступку.

Пореска управа најмање једном годишње, са 
пресеком стања на последњи дан календарског 
месеца који претходи дану објављивања, обја-
вљује на својој интернет страници назив, односно 

име и презиме, ПИБ и износ пореског дуга поре-
ских дужника, и то правних лица са пореским ду-
гом у износу од 20.000.000 динара и вишем, као 
и предузетника са пореским дугом у износу од 
5.000.000 динара и вишем.

Објавом ових података обавеза чувања тајног 
податка није повређена. 

У погледу заштите тајних података Пореска 
управа је дужна да поступа у складу са законом 
који уређује тајност података, односно законом 
који уређује заштиту података о личности.

Ове одредбе о чувању податка као тајног ве-
ома су битне и обавезујуће за лица запослена у 
Пореској управи, као и за чување података о лич-
ности.

Ова одредба Закона углавном је усмерена 
према запосленим лицима у Пореској управи 
и другим лицима испред органа који учеству-
ју у вођењу других поступака који проистекну 
након окончања пореског поступка. Као што 
може да се закључи, ова одредба је обавезу-
јућа и након прекида радног односа у Пореској 
управи. Мишљења смо да послодавци нису до-
вољно обезбеђени наведеном одредбом, као 
и да је чување тајног податка потребно проши-
рити и на лица овлашћена да учествују у поре-
ском поступку испред послодавца, како не би 
дошло до злоупотребе. У пракси, нарочито код 
нерезидентних правних лица, сталне пословне 
јединице, огранка и сл., чување тајног податка 
регулисано  је Уговором о раду, што свакако 
треба да постане пракса код свих пореских об-
везника.

Начело поступања у доброј мери подразумева 
да стране у пореском поступку морају да посту-
пају у доброј вери, управо као што и претходна 
начела наглашавају. Сви докази и чињенице мо-
рају да се третирају као да имају исти степен ва-
жности, без пристрасности страна у поступку и 
без лоше намере. Такође, учесталост и дужина 
трајања пореских поступака своде се на нужну 
меру, односно рационалност поступка и дужина 
трајања представљају битне елементе за успе-
шност у раду.

Начело фактицитета подразумева да се све 
радње спроводе на основу факта –  чињеница, 
које могу бити материјалне или нематеријалне. 
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Пореске  чињенице  утврђују  се  према њиховој 
економској суштини, односно економској после-
дици коју производе. Ако се симулованим прав-
ним послом прикрива неки други правни посао, 
за утврђивање пореске обавезе основу чини ди-
симуловани правни посао. Када су на прописима 
супротан начин остварени приходи, односно сте-
чена имовина, Пореска управа ће утврдити поре-
ску обавезу у складу са законом којим се уређује 
одговарајућа врста пореза. Ово начело често се 
користи у порескоправним поступцима, кад год 
се утврде пореске обавезе по основу било ког 
прикривања чињеница.

Странке у пореском поступку

Обавеза физичког односно правног лица јесте 
да утврди и плати порез, затим да подноси поре-
ске пријаве, доставља Пореској управи тражену 
документацију и податке и изврши плаћање на 
прописани начин, као и да дозволи преглед свог 
пословања  службеном лицу Пореске  управе и 
друге законом утврђене обавезе чињења, нечи-
њења или трпљења, у циљу благовременог и пра-
вилног плаћања пореза, а право Пореске управе 
је да захтева испуњење ових обавеза. С друге 
стране, Пореска управа захтева испуњење поре-
ске обавезе на основу пореског рачуноводства 
које води.

Ако се физичко односно правно лице опреде-
ли за повраћај више или погрешно плаћеног по-
реза, односно споредних пореских давања, као 
и за рефакцију односно рефундацију пореза, од-
носно за намирење доспелих обавеза по другом 
основу  путем прекњижавања пореза, Пореска 
управа има обавезу да по захтеву донесе реше-
ње без одлагања, а најкасније у року од 15 дана 
од дана пријема захтева, ако пореским законом 
није друкчије уређено. Порески кредит је износ 
за који се умањује пореска обавеза.

Ова област детаљније  је дефинисана Пра-
вилником о поступку остваривања права на по-
враћај ПДВ-а и о начину и поступку рефакције и 
рефундације ПДВ-а. 

Ако обвезник  након измиривања  пореске 
обавезе има неискоришћени износ пореског 
кредита, за тај износ може да измири своју по-
реску обавезу за наредне пореске периоде или 
да захтева повраћај неискоришћеног износа по-
реског кредита.

Пореска управа самостално извршава посло-
ве на целокупној територији Републике Србије и 
обезбеђује функционално јединство у спровође-
њу пореских прописа.

У  циљу  обезбеђења  јединственог  спрово-
ђења прописа из надлежности министарства 
надлежног  за послове финансија,  акти  (обја-
шњења, мишљења, инструкције, упутства и сл.) 
о примени тих прописа, које даје министар на-
длежан за послове финансија, обавезујући су 
за поступање Пореске управе.

Порески обвезник и порески дужник, 
заступање, заступање по службеној 
дужности, порески саветник

Порески обвезник је порески дужник који је 
обавезан да плати порез, односно споредно по-
реско давање.

Други порески дужници су:
● порески јемац, лице које је гарантовало испу-
њење обавезе, 
● исплатилац  прихода  пореском  обвезнику 
(банке),
● порески посредник, 
● остала правна и физичка лица која дугују какву 
радњу из порескоправног односа. 

Сходно  наведеном,  порески  обвезник  је 
лице (правно или физичко) којем је утврђено 
постојање пореске обавезе, а порески дужник 
може да буде и друго лице, осим пореског об-
везника, које у име пореског обвезника може 
да измири пореску обавезу.

Порески обвезник може да учествује у поре-
скоправном односу преко свог пуномоћника или 
законског заступника. 

Порески обвезник путем пуномоћја може да 
одреди свог пуномоћника, који може да буде фи-
зичко или правно лице – резидент Републике који 
извршава послове у вези са пореским обавезама 
пореског обвезника (прима пореске акте, подно-
си пореске пријаве, плаћа порез и др.).

Нерезидентно физичко или правно лице – не-
резидент Републике, као порески обвезник који 
нема сталну пословну јединицу на територији Ре-
публике, а остварује приходе или стиче имовину 
на територији Републике, дужан је да обавести 
Пореску управу о лицу које је његов порески пу-
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номоћник у року од десет дана од дана почетка 
остваривања прихода, односно стицања имови-
не на територији Републике.

Напомињемо да је Пореска управа форми-
рала посебан регистар пореских пуномоћника 
нерезидентних  пореских  обвезника  сходно 
одредбама  чл.  10а  Закона  о  ПДВ-у.  Сходно 
томе, нерезидентни порески обвезник може 
да одреди само једно лице које испуњава све 
његове обавезе из порескоправног односа. За-
хтев за доделу пореског пуномоћника подноси 
се Пореској управи, о чему се одлучује доно-
шењем решења на основу поднете прописане 
документације. Желимо да нагласимо да поре-
ски пуномоћник нерезидента солидарно одго-
вара за све обавезе страног лица као обвезника 
ПДВ-а, као и за све последице које проистекну 
из порескоправног односа (казне, камате и сл.).

Законски заступници физичких лица испуња-
вају пореске обавезе лица која заступају. 

Пореска управа закључком, из реда пореских 
саветника или адвоката поставља заступника по 
службеној дужности, што објављује на интернет 
страници  и  огласној  табли  филијале  Пореске 
управе у којој се води поступак. 

Порески саветник је лице које обавља послове 
пореског саветовања пореског обвезника у поре-
ском поступку. 

Појам и настанак пореске обавезе, испуњење 
и престанак пореске обавезе

Обавеза плаћања пореза представља дужност 
пореског обвезника да плати утврђени порез. По-
рески обвезник одговара за испуњење пореске 
обавезе од момента када су настале чињенице 
на основу којих је утврђено постојање пореске 
обавезе. Одредбе о пореској обавези примењују 
се и на обавезу плаћања споредних пореских да-
вања. Као што је већ поменуто, пореске обавезе 
утврђују се у моменту настанка и порески се тре-
тирају према законима који су важили у моменту 
настанка пореске обавезе. 

Важно је напоменути да се на све обавезе 
које нису застареле, а период застарелости је 
5 година од дана када је застарелост почела да 
тече, обрачунава Законом прописана камата, 
која је за кашњење плаћања пореских обавеза 
значајно висока, а у овом закону дефинисана је

чл. 75–76. Каматна стопа је једнака референтној 
каматној стопи увећаној за десет процентних 
поена применом простог интересног рачуна од 
сто. Такође напомињемо да се камата обрачу-
нава и плаћа, осим на основни дуг, и на според-
на пореска давања.

Испуњење пореске обавезе састоји се у плаћа-
њу дугованог пореза по доспелости.

Пореску  обавезу  може  да  испуни  порески 
обвезник или друго лице по основу добијеног 
овлашћења или Закона. Порески обвезници чији 
су рачуни у тренутку плаћања блокирани ради 
извршења принудне наплате, међусобне новча-
не обавезе могу да измире и уговарањем про-
мене повериоца, односно дужника у одређеном 
облигационом односу (асигнација, цесија и др.), 
искључиво ради испуњења обавеза по основу јав-
них прихода на које се примењује овај закон.

Закон дозвољава могућност да се пореске 
обавезе  измире  путем  асигнације  и  цесије, 
што значи упућивање пословног партнера по 
основу неизмирене обавезе из облигационог 
односа да, уместо вама, у ваше име измири до-
спелу пореску обавезу. Ову могућност свакако 
треба користити јер се тако могу избећи многи 
трошкови, камате на кашњење при плаћању, 
споредна пореска давања, поступак принудне 
наплате, прекршајни поступак и прекршајне ка-
зне, ангажовање адвоката, пореских саветника 
итд.

Закон у чл. 20, 21. и 22. такође предвиђа мо-
гућност измирења обавеза у случају ликвидације 
или стечаја, статусних промена, смрти, губитка 
пословне способности или проглашења физичког 
лица за нестало.

Закон предвиђа да пореска обавеза престаје 
на дан:
● наплате пореза,
● застарелости пореза сходно одредбама које 
дефинишу застарелост,
● отписа пореза,
● на други начин прописан Законом.

Права пореског обвезника 

Порески обвезник има широк спектар права 
која  остварује  у  порескоправном односу,  која 
се односе на могућност да учествује у поступку, 
захтев да добије тумачење прописа и одговор 
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на питања постављена у писаној форми, као и на 
могућност да захтева чување података о његовој 
личности према Закону о заштити информација, 
да оствари право на рефакцију и рефундацију по-
реза или повраћај пореског кредита, да добије 
тумачење аката које  је донела Пореска управа 
и  сл.  Уколико су права пореског обвезника на 
било који начин повређена, заштиту својих права 
може да оствари на суду, а у случају позитивног 
окончања судског поступка, има право на накна-
ду штете, судских трошкова и сл. 

ëПрепорука  пореским  обвезницима  је 
да  добро  познају  своја  права  и  да  их 

користе  на  најбољи  могући  начин.  Такође, 
препорука је да остварују редовну сарадњу са 
представницима Пореске управе, без обзира на 
то што сада имају електронски приступ и увид 
у стања пореског рачуноводства, управо зато 
што у вези са сваком новонасталом ситуаци-
јом имају право да добију одговор у Пореској 
управи.

Обавезе пореског обвезника 
Обавезе пореског обвезника дефинисане су 

чланом 25. ЗПППА-а.

Испуњење пореских обавеза омогућава ле-
жернији приступ послу и остварење основног и 
најважнијег услова пословања – што бољег про-
фита, а за такво пословно окружење и амбијент 
важан предуслов је редовно праћење законске 
регулативе и добра пословна сарадња са Поре-
ском управом. 

Важно је напоменути да је у току поступак 
пријаве електронске адресе (имејл-адреса) за 
пријем електронске поште за све облике орга-
низовања за које се евиденција води у Агенцији 
за привредне регистре, према одредбама За-
кона о привредним друштвима. Ступањем на 
снагу Закона о изменама и допунама Закона 
о привредним друштвима 8. јуна 2018. године, 
регистрација овог податка постала је обавеза. 
Обавеза регистрације имејл-адресе ступила је 
на снагу 1. октобра 2018. године. Субјекти који 
до  сада нису регистровали адресу  за пријем 
електронске поште, имају рок од годину дана 
да изврше регистрацију, тј. ову обавезу треба 
да испуне до 1. октобра 2019. године. Пријава се 
врши слањем попуњене регистрационе пријаве

поштом на адресу Агенције за привредне ре-
гистре. Регистрација може да се изврши и на 
шалтерима  Агенције  за  привредне  регистре 
директно, достављањем опште регистрационе 
пријаве и додатка 31 за друштва са ограниченом 
одговорношћу, односно опште регистрационе 
пријаве и додатка 16 за предузетнике (пријаве 
се налазе на сајту АПР-а). Пријава имејл-адресе 
је бесплатна.

Идентификација и регистрација пореских 
обвезника, обавезе органа и организација 
надлежних за упис у регистар 

Идентификација  пореских  обвезника  врши 
се доделом ПИБ-а (пореског идентификационог 
броја) од стране Пореске управе, који се додељу-
је физичким лицима, предузетницима, правним 
лицима и сталним пословним јединицама нере-
зидентног правног лица. ПИБ је јединствени и је-
дини број физичког лица, предузетника и правног 
лица за све јавне приходе и задржава се до пре-
станка постојања, односно смрти тог лица. Реги-
страциона пријава за доделу ПИБ-а подноси се 
преко Агенције за привредне регистре, у оквиру 
регистрационе пријаве оснивања.

Уколико Пореска  управа  на  основу  подата-
ка утврди да пријава садржи податке који нису 
веродостојни  или  су  изречене  мере  забране 
обављања делатности против оснивача, донеће 
решење о одбијању захтева за доделу ПИБ-а. Ако 
у поступку контроле на основу података из слу-
жбене евиденције утврди да су у време доделе 
ПИБ-а постојале сметње за доделу, Пореска упра-
ва ће решењем привремено одузети додељени 
ПИБ.

ПИБ се користи у пореском поступку и обаве-
зно се уноси у све акте који се подносе Пореској 
управи,  организацијама  обавезног  социјалног 
осигурања, другим државним органима и орга-
низацијама, као и у акте које Пореска управа до-
ставља пореском обвезнику, приликом плаћања 
пореских обавеза у позиву на број и сл.

ПИБ се не додељује:
● правном лицу које има доспеле а неизмерене 
обавезе по основу јавних прихода, 
● предузетнику који има доспеле а неизмирене 
обавезе по основу јавних прихода. 

Порески обвезник је дужан да у року од пет 
дана пријави све евентуалне промене надле-
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жним  регистрима,  у  супротном  му  Пореска 
управа решењем одузима додељени ПИБ до ис-
пуњења обавезе. Порески обвезник без ПИБ-а 
не може да обавља пословну делатност, врши 
плаћања и сл.

ПИБ су дужни да користе и органи и организа-
ције који воде евиденцију о правним и физичким 
лицима и на основу те евиденције издају  јавне 
исправе.

За време трајања поступка стечаја пореском 
обвезнику  на  захтев  стечајног  судије  Пореска 
управа може да врати привремено одузети ПИБ.

Правна лица која су сврстана у велике поре-
ске обвезнике воде се у регистру организационе 
јединице Пореске  управе  надлежне  за  велике 
пореске обвезнике. Донесен је Правилник о кри-
теријумима  за  одређивање  великих  пореских 
обвезника и о врстама јавних прихода за које је 
надлежан центар за велике пореске обвезнике.

Ако порески обвезник не поднесе пријаву за 
регистрацију, Пореска управа ће по службеној ду-
жности доделити ПИБ, на основу расположивих 
података.

Овде треба нагласити да је обавеза нерези-
дентних пореских обвезника да се региструју, а 
начин регистрације уређен је Правилником о по-
реском идентификационом броју. Канцеларија 
за нерезиденте пореске обвезнике врши реги-
страцију – издавање пореског идентификационог 
броја за нерезидентне пореске обвезнике, а на-
лази се у филијали Савски венац Пореске управе, 
у улици Зелени венац бр. 16, на првом спрату. 

Обавеза органа и организација за упис у 
регистар

Сви органи који воде било који вид регистра 
за физичка или правна лица дужни су да у року од 
5 дана обавесте Пореску управу о свим битним 
подацима од значаја за утврђивање пореза. По-
даци се достављају у електронском облику.

Орган, организација или друго лице надлежно 
за упис у прописани регистар лица која обављају 
делатност не може да брише лице из прописа-
ног регистра без доказа о престанку пореских 
обавеза, односно о брисању из евиденције про-
писане пореским законом, који издаје надлежни 
порески орган, не старијег од пет дана у момен-
ту подношења захтева за брисање из прописаног 
регистра.

Агенција за привредне регистре не може да 
изврши брисање привредног субјекта из пропи-
саног регистра, нити да региструје било какве 
промене података које се односе на оснивача, 
односно члана, назив, седиште, улог и облик ор-
ганизовања, прекид или друге промене података 
у вези са обављањем делатности предузетника, 
у периоду од добијања обавештења Пореске 
управе да ће се код привредног субјекта вршити 
пореска контрола, укључујући и радње Пореске 
полиције у циљу откривања пореских кривичних 
дела, до добијања обавештења да је пореска 
контрола завршена, односно окончане радње 
Пореске полиције, као и у периоду од добијања 
обавештења да је привредном субјекту, у складу 
са овим законом, привремено одузет ПИБ, до до-
бијања обавештења да му је ПИБ враћен. 

Сходно наведеном, Агенција за привредне 
регистре не може да врши брисање привред-
ног  субјекта  из  регистра  док  је  у  току  било 
који вид пореске контроле, све док не добије 
обавештење да је поступак окончан. Међутим, 
брисање предузетника из прописаног регистра 
може да се изврши под условом да постоји до-
каз да су та лица стекла право на пензију сходно 
одредбама закона којим се уређује пензијско и 
инвалидско осигурање.

У погледу заштите података о личности Поре-
ска управа дужна је да поступа на исти начин као 
и орган који јој је те податке доставио, односно у 
складу са законом којим се уређује заштита по-
датака о личности.

Обавезе банака

Банка су дужне да дозволе исплату зарада, 
накнада зарада, као и других прихода физичких 
лица по основу којих постоји обавеза плаћања по-
реза по одбитку, само ако налог којим се банци 
налаже исплата тих прихода, као и плаћање поре-
за по одбитку, садржи позив на број одобрења 
за плаћање укупне обавезе по том основу, који 
додељује Пореска управа приликом подношења 
пореске пријаве електронским путем (БОП – број 
одобрења плаћања).

Банка је дужна да Пореској управи достави у 
електронском облику:
● до 5. у месецу за претходни месец – преглед 
извршених платних налога за исплату, налога за 
пренос по исплатиоцима прихода;
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● у року од 30 дана од дана уплате – преглед 
уплаћених новчаних средстава на девизне рачу-
не физичких лица;
● у року од 15 дана по истеку календарског ме-
сеца – преглед уплата на рачун обвезника пореза 
на доходак грађана по основу прихода од само-
сталних делатности остварених у календарском 
месецу.

Ови подаци су предмет анализе у Пореској 
управи и често могу бити основ за покретање 
поступка  контроле,  нарочито  у  ситуацијама 
када се на основу достављених података кон-
статује да одређени организациони облик има 
појачано подизање готовине и да су ти износи 
значајни у односу на укупан промет. Такође, 
девизне уплате физичким лицима могу да буду 
основ за провере, нарочито ако се установи да 
су честе и да нису поднете Законом прописане 
пореске пријаве.

Секундарна пореска обавеза

Секундарна пореска обавеза настаје када је 
неко лице одговорно за доспелу пореску оба-
везу другог пореског обвезника или за доспелу 
секундарну  пореску  обавезу  другог  пореског 
обвезника.

Секундарна пореска обавеза односи се на:
● законске заступнике који су пропустили да ис-
пуне своју обавезу да реализују плаћање пореза 
за пореског обвезника;
● лица која доприносе или помажу у избегавању 
плаћања пореза другог лица – за порески дуг тог 
другог лица чије је плаћање избегнуто;
● лица одговорна за обрачунавање и плаћање 
пореза – за износ тог пореза који није плаћен, у 
случајевима када се утврди да то лице није по-
ступало са дужном пажњом;
● физичко лице које је одговорно лице у прав-
ном лицу, које обрачунава и плаћа порез и про-
пусти да уплати порез – за износ тог пореза који 
није плаћен, у случајевима када се утврди да то 
лице није поступало са дужном пажњом;
● лице које је примило новчана средства, ства-
ри или права из имовине пореског обвезника пу-
тем трансакције без накнаде или уз накнаду која 
је нижа од цене која би се могла постићи на тр-
жишту, у периоду од пет година пре доспелости 
пореске обавезе која није плаћена за пореског 
обвезника – за износ неплаћеног пореза, а најви-

ше до вредности примљене имовине, умањене за 
износ који је то лице за њу платило.

Одредба овог члана примењује се у случају 
када је лице примило имовину од пореског об-
везника – правног лица само ако посредно или 
непосредно учешће тог лица у капиталу пореског 
обвезника износи или је износило најмање 10%.

Секундарна пореска обавеза обухвата и кама-
ту и трошкове принудне наплате.

Желимо посебно да скренемо пажњу на ове 
одредбе Закона и то у делу који дефинише оба-
везу лица одговорних за обрачунавање и пла-
ћање пореза и других пореских давања. Ретко 
се дешава да се примене ове одредбе Закона, 
али сматрамо да у пракси није присутна свест о 
постојању законске могућности да, због несаве-
сног поступања, пореска обавеза може да буде 
пренета на лица која оперативно извршавају 
обавезу обрачуна и плаћања пореза, нарочито 
ако се у поступку утврди да се није поступало 
са дужном пажњом, односно да су погрешно 
примењени и тумачени прописи и сл.

Конверзија износа из стране валуте у динар

Порески  обвезници  који  обављају  промете 
на територији Републике Србије дужни су да све 
трансакције за које је уговором предвиђена ва-
лутна клаузула у рачунима исказују и у домаћој 
валути. Ово је такође дефинисано као обрачун 
вредности исказаних у страним валутама у Зако-
ну о ПДВ-у, уз примену средњег курса НБС на дан 
настанка пореске обавезе. У случају када је увоз у 
питању, за обрачуне вредности у домаћој валути 
примењују се царински прописи који утврђују ца-
ринску вредност, а важе на дан настанка пореске 
обавезе. П С

3
DECENIJE
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Питања претплатника на теме из 
пореза и ПДВ-а

Уприходоване новчане позајмице 
предузетника

Да ли уприходоване новчане позајмице осни-
вача предузетничке радње можемо да унесемо 
на позицију број 5 обрасца ПБ2?

Одговор: 
На позицији 5 исказује се износ вредности уло-

жене личне имовине у пословну имовину и за тај 
износ у пореском билансу умањује се опорези-
ва добит. Смисао ове законске одредбе јесте у 
томе да приходи који настају по основу улагања 
личне имовине не буду опорезовани, односно ти 
приходи су, као и сви други, укључени у резултат 
који је исказан на позицији 1 обрасца ПБ 2. Уно-
шењем на позицију 5 искључују се из основице за 
опорезивање.

Међутим, Министарство финансија заузело је 
став да позајмица новчаних средстава коју пре-
дузетник – зајмопримац, у складу са прописима 
којима се уређују рачуноводство и ревизија,  у 
својим пословним књигама евидентира (са рачу-
на 42) на рачун 67 – Остали приходи, представља 
приход који улази у опорезиву добит као осно-
вицу за обрачун пореза на доходак грађана – на 
приходе од самосталне делатности и опорезује 
се. Ако представљају опорезиви приход, онда 
то значи да не могу бити приказани на позицији 
број 5, којом се приход искључује из основице за 
опорезивање.

Мишљење Министарства финансија бр. 430-
06-00239/2010-04 од 22. 9. 2010: Да ли предузет-
ник који је у Билансу успеха прекњижио, односно 
приходовао позајмицу оснивача са конта 42 на 
конту 67, плаћа порез на поклон на тај приход и 
да ли, уколико се те позајмице није одрекао, у 
наредном периоду тако може да је подигне?

Према одредби члана 14. ст. 3, 4. и 7. Закона о 
порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01 … 
5/09, у даљем тексту: Закон), порез на наслеђе и 
поклон плаћа се и на наслеђени, односно на поклон 
примљени готов новац, штедне улоге, депозите у 
банкама, новчана потраживања, права интелек-

туалне својине, право својине на употребљава-
ном моторном возилу, употребљаваном пловном 
објекту, односно употребљаваном ваздухоплову 
на сопствени погон осим државног и друге по-
кретне ствари, осим удела у правном лицу, одно-
сно хартија од вредности. Порез на поклон плаћа 
се и у случају преноса без накнаде имовине прав-
ног лица. Поклоном, у смислу закона, не сматра се 
примање по основима који су изузети из дохот-
ка за опорезивање, односно на које се плаћа по-
рез на доходак грађана, у складу са законом којим 
се уређује опорезивање дохотка грађана. Према 
одредби члана 30. став 1. Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 114/06 … 4/10, 
у даљем тексту: Правилник), на рачунима групе 
42 – Краткорочне финансијске обавезе, исказују 
се обавезе по кредитима и зајмовима, хартијама 
од вредности и остале краткорочне обавезе које 
доспевају у року до годину дана од дана чинидбе, 
односно од дана биланса. Према одредби члана 55. 
став 1. Правилника, на рачунима групе 67 – Оста-
ли приходи, исказују се добици по основу прода-
је некретнина, постројења и опреме (основних 
средстава) и нематеријална улагања, добици од 
продаје биолошких средстава, добици по основу 
продаје дугорочних хартија од вредности и уче-
шћа у капиталу, добици од продаје материјала, 
наплаћена отписана потраживања, вишкови, 
приходи по основу ефеката уговорене заштите 
од ризика, приходи од смањења обавеза, приходи 
од укидања дугорочних резервисања и остали не-
поменути приходи. Према томе, позајмица нов-
чаних средстава коју једно лице учини другом није 
предмет опорезивања порезом на поклон. Тако-
ђе, исплата новчаних средстава од стране једног 
лица другом на име накнаде (на пример, за испо-
ручену робу, за извршене услуге) није предмет 
опорезивања порезом на поклон. По мишљењу 
Министарства финансија, позајмица новчаних 
средстава коју предузетник – зајмопримац, у 
складу са прописима којима се уређују рачуно-
водство и ревизија, у својим пословним књигама 
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евидентира (са рачуна 42) на рачун 67 – Остали 
приходи, представља приход који улази у опоре-
зиву добит као основицу за обрачун пореза на 
доходак грађана – на приходе од самосталне де-
латности и опорезује се у складу са Законом о 
порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 
24/01 … 18/10, у даљем тексту: ЗПДГ). С обзиром 
на то да се на тај приход плаћа порез на доходак 
грађана, не плаћа се порез на поклон. Поред тога, 
како се наводи да је предметна позајмица опри-
ходована сагласно прописима који уређују рачу-
новодство и ревизију, Министарство финансија 
сматра да враћање (давање) новчаног износа (по 
основу претходно дате позајмице) представља 
нову пословну промену на коју се односи одредба 
члана 37б став 1. ЗПДГ.

ПДВ на чланарину

Омладинска задруга улази у ПДВ систем. Да ли 
је дужна да чланарине наплаћује преко фискалне 
касе и да на чланарину обрачунава ПДВ или је чла-
нарина ослобођена од ПДВ-а?

Одговор:
Омладинска задруга, регистрована као поре-

ски обвезник, треба да обрачунава ПДВ на нак-
наду (чланарину). 

Преко  фискалне  касе  бележи  се  податак о 
сваком појединачном промету – продаји доба-
ра физичким лицима, односно пружању услуга 
физичким лицима.  Ипак,  ни  сви  субјекти  који 
врше продају грађанима нису обавезни да посе-
дују фискалну касу. Ова обавеза не односи се на 
пољопривредног произвођача који на пијачним 
тезгама и сличним објектима продаје пољопри-
вредне производе, укључујући и предузетника 
који плаћа порез на приходе од самосталне де-
латности на паушално утврђени приход који се 
бави производном делатношћу, а у оквиру про-
изводне делатности продаје сопствене произво-
де, односно пружа услуге физичким лицима, као 
и на банкарске организације, осигуравајуће ор-
ганизације, ПТТ и јавна предузећа која накнаду 
за продата добра, односно пружене услуге физи-
чким лицима наплаћују испостављањем рачуна о 
обрачуну потрошње преко мерних инструмената 
(грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода 
и др.). Влада Републике Србије донела је 2010. го-
дине Уредбу о одређивању делатности код чи-
јег обављања не постоји обавеза евидентирања 

промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС”, 
бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12,59/13, 100/14), у којој се 
дефинише списак субјеката према делатностима 
које обављају, који нису у обавези да евиденти-
рају промет преко фискалне касе иако робу и 
услуге продају физичким лицима. 

У наставку је дато и мишљење Министарства 
финансија у вези са обрачуном ПДВ-а на услуге 
омладинске задруге, као и списак делатности из 
Уредбе за које није обавезно евидентирање про-
мета преко фискалне касе.

Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-
00292/2010-04 од 18. 10. 2010:

Одредбама члана 3. Закона о порезу на дода-
ту вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – 
исправка, 61/05 и 61/07, у даљем тексту: Закон) 
прописано је да су предмет опорезивања ПДВ 
испорука добара и пружање услуга које порески 
обвезник изврши у Републици уз накнаду, у окви-
ру обављања делатности, као и увоз добара у 
Републику. Промет услуга, у смислу овог закона, 
су сви послови и радње у оквиру обављања делат-
ности који нису промет добара из члана 4. овог за-
кона (одредба члана 5. став 1. Закона). Одредбом 
члана 17. став 1. Закона прописано је да пореска 
основица (у даљем тексту: основица) код проме-
та добара и услуга јесте износ накнаде (у новцу, 
стварима или услугама) коју обвезник прима или 
треба да прими за испоручена добра или пружене 
услуге, укључујући субвенције које су непосредно 
повезане са ценом тих добара или услуга, у коју 
није укључен ПДВ, ако овим законом није друга-
чије прописано. У складу са одредбама става 2. 
истог члана Закона, у основицу се урачунавају и: 
1) акцизе, царина и друге увозне дажбине, као и 
остали јавни приходи, осим ПДВ; 2) сви споредни 
трошкови које обвезник зарачунава примаоцу 
добара и услуга. Према одредбама става 3. чла-
на 17. Закона, основица не садржи: 1) попусте и 
друга умањења цене који се примаоцу добара или 
услуга одобравају у моменту вршења промета 
добара или услуга; 2) износе које обвезник напла-
ћује у име и за рачун другог, ако тај износ преноси 
лицу у чије име и за чији рачун је извршио напла-
ту. У складу са наведеним законским одредбама, 
за опорезиви промет услуга који врши обвезник 
ПДВ – омладинска или студентска задруга, ПДВ 
се обрачунава по прописаној пореској стопи и 
плаћа у складу са Законом. Када обвезник ПДВ – 
омладинска или студентска задруга наплаћује у 
име и за рачун задругара новчана средства на име 
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накнаде за рад задругара и та новчана средства 
преноси задругару, предметна новчана средства 
не урачунавају се у основицу за обрачунавање ПДВ 
за промет услуга обвезника ПДВ – омладинске или 
студентске задруге. Поред тога, Министарство 
финансија указује на то да санкционисање посту-
пања омладинске, односно студентске задруге 
противно прописима из области задругарства 
није предмет прописа којима се уређује опорези-
вање потрошње ПДВ.

Фискалне касе – електронске регистар касе са 
фискалном меморијом – уведене су пре петнаест 
година доношењем Закона о фискалним касама 
(„Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12).

Преко фискалне касе бележи се податак о сва-
ком појединачном промету – продаји добара, од-
носно пружању услуга физичким лицима. 

Из ове дефиниције може да се закључи да су 
фискалну касу обавезни да поседују и користе 
они субјекти који врше промет грађанима, потро-
шачима, док субјекти који врше продају другим 
привредним субјектима (предузетницима, при-

вредним друштвима) и другим правним лицима 
нису у обавези да региструју податке на каси.

Ово  је прецизирано чланом 3. Закона о фи-
скалним касама, који гласи:

Лице које је уписано у одговарајући регистар 
и које обавља промет добара на мало, односно 
пружа услуге физичким лицима, дужно је да врши 
евидентирање сваког појединачно оствареног 
промета преко фискалне касе.

Обавеза из става 1. овог члана постоји и у слу-
чају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду 
за пружене услуге сноси правно лице, односно пре-
дузетник, и то независно од начина плаћања (го-
товина, чек, картица и безготовинско плаћање).

У Уредби о одређивању делатности код чи-
јег обављања не постоји обавеза евидентирања 
промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС”, 
бр. 61/2010,  101/2010, 94/2011, 83/2012,  59/2013 и 
100/2014) дефинише се списак субјеката према 
делатностима које обављају, који нису у обаве-
зи да евидентирају промет преко фискалне касе 
иако робу и услуге продају физичким лицима:

1) Делатности у оквиру следећих области, односно група:
47.91  Трговина на мало посредством поште или 

интернета;
49.10  Железнички превоз путника, даљински и 

регионални;
49.20  Железнички превоз терета;
49.31  Градски и приградски копнени превоз путника;
49.32 Такси превоз;
49.39  Остали превоз путника у копненом саобраћају;
49.41  Друмски превоз терета;
49.42  Услуге пресељења;
50.30  Превоз путника унутрашњим пловним путевима;
50.40  Превоз терета унутрашњим пловним путевима;
51.10  Ваздушни превоз путника;
51.21  Ваздушни превоз терета;
52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају;

53 Поштанске активности;
55.90 Остали смештај – студентски и ђачки домови;
59.14  Делатност приказивања кинематографских дела;

61 Телекомуникације;
64 Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских 

фондова;
65 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, 

осим обавезног социјалног осигурања;
66 Помоћне делатности у пружању финансијских 

услуга и осигурању;
69.10  Правни послови, изузев активности јавних 

бележника и извршитеља;
81.21  Услуге редовног чишћења зграда;
81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
81.29  Услуге осталог чишћења;
84.30  Обавезно социјално осигурање;

85  Образовање;
86  Здравствене делатности – здравствене услуге 

које се обезбеђују из средстава обавезног 
здравственог осигурања;

87  Социјална заштита са смештајем;
88  Социјална заштита без смештаја;
90  Стваралачке, уметничке и забавне делатности;
91  Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и 

збирки и остале културне делатности;
92  Коцкање и клађење;
93  Спортске, забавне и рекреативне делатности;
94.91  Делатност верских организација;
95.23  Поправка обуће и предмета од коже;
95.25  Поправка сатова и накита;

2) Поједине делатности у оквиру следећих група, и то:
47.99  Остала трговина на мало изван продавница, тезги 

и пијаца:
- продаја преко аутомата,
- продаја преко путујућих продаваца – улична 
продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – 
колпортери;

75.00  Ветеринарске делатности – Примарна теренска 
здравствена заштита животиња, послови из 
Програма мера здравствене заштите животиња, 
послови дезинфекције и дератизације у 
објектима у којима се држе и узгајају животиње и 
активности на спречавању појављивања, ширења 
и сузбијања заразних болести животиња;

96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности – 
активност чистача ципела, носача, лица за наплату 
паркирања аутомобила.
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Делатностима за које, у смислу члана 1. Уред-
бе, не постоји обавеза евидентирања промета 
преко фискалне касе, сматрају се и делатности 
које  обавља  предузетник  који  плаћа  порез  на 
приходе од самосталне делатности на паушално 

утврђени приход и који није обвезник пореза на 
додату вредност, и то:

Делатности у оквиру следећих области, одно-
сно група:

33.11 Поправка металних производа;
33.12 Поправка машина;
33.13 Поправка електронске и оптичке опреме;
33.14 Поправка електричне опреме;
33.15 Поправка и одржавање бродова и чамаца;
33.17 Поправка и одржавање друге транспортне 

опреме;
33.19 Поправка остале опреме;

37 Уклањање отпадних вода;
38.11 Скупљање отпада који није опасан;
43.11 Рушење објеката;
43.12 Припрема градилишта;
43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем;
43.21 Постављање електричних инсталација;
43.22 Постављање водоводних, канализационих, 

грејних и климатизационих система;
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;
43.31 Малтерисање;
43.32 Уградња столарије;
43.33 Постављање подних и зидних облога;
43.34 Бојење и застакљивање;

43.39 Остали завршни радови;
43.91 Кровни радови;
43.99 Остали непоменути специфични грађевински 

радови;
45.20 Одржавање и поправка моторних возила;
74.20 Фотографске услуге;
81.10 Услуге одржавања објеката;
81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
95.11 Поправка рачунара и периферне опреме;
95.12  Поправка комуникационе опреме;
95.21 Поправка електронских апарата за широку 

употребу;
95.22 Поправка апарата за домаћинство и кућне и 

баштенске опреме;
95.24 Одржавање и поправка намештаја;
95.29 Поправка осталих личних предмета и предмета за 

домаћинство;
96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и 

крзнених производа;
96.02 Делатност фризерских и козметичких салона;
96.03 Погребне и сродне делатности.

Делатностима за које, у смислу члана 1. ове 
уредбе, не постоји обавеза евидентирања про-
мета преко фискалне касе сматрају се и: 
● делатности из Закона о комуналним делатно-
стима („Сл. гласник РС”, број 88/11), осим пружа-
ња услуга на пијацама: издавање у закуп објеката, 
тезги и простора на њима;
● послови из Правилника о одређивању послова 
који се сматрају старим и уметничким занатима, 
односно пословима домаће радиности, начину 
сертификовања истих и вођењу посебне евиден-
ције издатих сертификата („Сл. гласник РС”, број 
56/12), осим каменорезачког заната из члана 2. 
став 2. тачка 26) тог правилника;
● испорука хране и пића и пригодних сувенира 
на  културним  и  спортским  манифестацијама, 
музичким фестивалима, сајмовима, изложбама, 
вашарима и сличним манифестацијама код којих 
се плаћање добара и услуга врши интерним кар-
тицама издатим од стране организатора манифе-
стације, под условом да се подаци о врсти добра, 
количини, малопродајној цени и пореској стопи 
обезбеђују електронским путем.

Давање непокретности у закуп без 
накнаде

Имамо фирму А која  је инвеститор стамбе-
но-пословног комплекса на парцели, који је већ 
изграђен и усељен, док је део на парцели оста-
вљен за паркинг места на отвореној површини. 
Наиме, постоји Предлог уговора, односно Спора-
зум о уређењу начина коришћења дела парцеле и 
предаји на управљање фирми Б. Циљ је да фирма 
Б која ради на комплексу одржавање и обезбеђе-
ње, исте услуге фактурише станарима комплекса, 
а уз то преузме и управљање, одржавање и из-
давање пар обележених паркинг места на отво-
реној површини комплекса. Овим споразумом о 
предаји на управљање фирми Б тих паркинг ме-
ста, фирма Б не би плаћала никакву надокнаду 
инвеститору и власнику – фирми А, а остваривала 
би приходе од ренте поменутих паркинг места и 
користила би средства за одржавање истих. Ка-
кав је порески аспект овог посла?
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Одговор:
Власник  пословног  простора  има  право  да 

са  својом  имовином  располаже  сходно  својој 
вољи, у законски дозвољеним оквирима, па тако 
без сметње може да правном лицу или предузет-
нику да на коришћење без накнаде (бесплатно 
коришћење) пословни простор који је у његовом 
власништву.

Уговором без накнаде дају се на коришћење 
непокретне и покретне ствари. Уговори без нак-
надне нису посебно уређени Законом о облига-
ционим односима, али су, у складу са чланом 10. 
Закона о облигационим односима, којим је про-
писано да су стране у облигационим односима 
слободне да у границама принудних прописа, јав-
ног поретка и добрих обичаја своје односе уре-
де по својој вољи. Ово је битно нагласити због 
примене пореских прописа јер поједине филијале 
Пореске управе не признају ове уговоре, уз об-
разложење да је потребно уговорити накнаду за 
наведена давања за коришћење.

Проблем може да настане ако у поступку кон-
троле Пореска управа посумња да се не ради о 
давању  простора  на  коришћење  без  накнаде, 
под уверењем да закупац плаћа закупнину, али 
уговорне стране избегавају да прикажу исплату 
како би избегле пореске обавезе. Сходно Закону 
о пореском поступку и пореској администраци-
ји, пореске чињенице утврђују се према њиховој 
економској суштини. Ако се симулованим прав-
ним послом прикрива неки други правни посао, 
за  утврђивање  пореске  обавезе  основу  чини 
дисимуловани  правни  посао.  Другим  речима: 
Пореска управа може основано да посумња да 
у неким случајевима оно што представљате да 
сте уговорили није и оно што се заиста дешава 
у пракси.

По начелу фактицитета, Пореска управа ће, 
према  информацијама  којима  располаже,  да 
утврди да ли заиста и обављате посао који сте 
приказали у уговору или, простије речено, да ли 
се заиста ради о закупу без накнаде или закупац 
накнаду наплаћује у  готовом новцу, приход се 
не пријављује и на тај начин избегава се плаћање 
пореза.

У одређеним случајевима давање простора 
без накнаде економски је „логично/оправдано”. 
Такав пример био би када члан породице или 
члан домаћинства издаје у закуп пословни про-
стор предузетнику. Могуће је да се супрузи или 
брату неће плаћати накнада за коришћење про-

стора у кући у којој заједно живите. Када не по-
стоји исплата прихода физичком лицу, не постоји 
ни основ за наплату пореза на закуп. Међутим, у 
осталим случајевима поставља се питање зашто 
би неко физичко или правно лице, супротно сво-
јим економским интересима, уступило бесплатно 
своју непокретност другом лицу.

Пореска управа у описаном случају на основу 
поменутих  законских  норми може  да  наложи 
предузетнику да изврши обрачун пореза и поред 
тога што не постоји накнада односно исплата за-
купнине физичком лицу.

С обзиром на то да су случајеви у пракси ра-
зличити, увек је добро да се посаветујете са сво-
јим пореским инспектором у Пореској управи.

Порез на додату вредност може да се појави 
у случају да се на страни закуподавца јавља лице 
које је обавезник ПДВ-а – правно лице, предузет-
ник или физичко лице у систему ПДВ-а.

Законом о порезу на додату вредност, у члану 3. 
прописано је да су предмет опорезивања ПДВ-ом 
испорука добара и пружање услуга које порески об-
везник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру 
обављања делатности, као и увоз добара у Репу-
блику. Промет услуга, у смислу овог закона, пред-
ставља све послове и радње у оквиру обављања 
делатности који нису промет добара из члана 4. 
овог закона. У складу са тим, давање пословног 
простора  на  коришћење  сматра  се  пружањем 
услуге.

Чланом 5. став 4. Закона о порезу на додату 
вредност са прометом услуга уз накнаду изјед-
начава се пружање услуга које порески обвезник 
изврши без накнаде у непословне сврхе поре-
ског обвезника.

У складу са чланом 5. Правилника о утврђива-
њу шта се сматра узимањем и употребом добара, 
другим прометом добара и пружањем услуга без 
накнаде, о утврђивању уобичајених количина по-
словних узорака, рекламним материјалом и дру-
гим поклонима мање вредности („Сл. гласник РС”, 
бр. 118/2012), пружањем услуга, у смислу члана 5. 
став 4. тачка 2) Закона, сматра се пружање услуга 
без накнаде које порески обвезник изврши:
1) за личне потребе оснивача, власника, запосле-
них или других лица,
2) у непословне сврхе пореског обвезника.
Пружањем услуга из става 1. тачка 2) овог члана 
сматра се пружање услуга које се не врши у циљу 
повећања прихода, односно смањења расхода 
пореског обвезника.
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Уколико ПДВ обрачунат у претходној фази 
не може да се одбије, на промет тих добара без 
накнаде ПДВ неће бити обрачунат у складу са 
чланом 25. став 2. тачка 3а) Закона о ПДВ-у (про-
мет ослобођен без права на одбитак претходног 
пореза).

У конкретном случају порески третман зависи 
од доказа да је некретнина дата без накнаде у по-
словне сврхе, односно да тим давањем директно 
имате смањење расхода, односно повећање при-
хода (сада или у будућем периоду).

Порез на грађевинско земљиште

Да ли у следећој ситуацији правно лице пла-
ћа порез на грађевинско земљиште: парцела по 
подацима из катастра има површину 12.000 m2 и 
налази се у првој зони у Београду, а на истој пар-
цели, такође по подацима из катастра, налази се 
пословна зграда од 5 спратова укупне корисне 
површине 3.000 m2, чија је основа 600 m2, као и 
стамбена зграда од 9 спратова укупне корисне 
површине 30.000 m2 и основе 3.300 m2. Правно 
лице има у свом власништву пословни простор у 
пословној згради површине 300 m2 и стан у стам-
беној згради површине 200 m2.

Одговор:
У  вези  са  овим  питањем  достављамо  Ми-

шљење  Министарства  финансија,  бр.  413-00-
00126/2017-04 од 6. 7. 2017 – Утврђивање пореза 
на имовину за грађевинско земљиште и кућу за 
становање изграђену на том земљишту:

Одредбом члана 2. став 1. Закона о порезима 
на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 
80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др. закон, у да-
љем тексту: Закон) прописано је да се порез на 
имовину плаћа на непокретности које се налазе 
на територији Републике Србије, и то на: 
1) право својине, односно на право својине на зе-
мљишту површине преко 10 ари; 
2) право закупа стана или стамбене зграде кон-
ституисано у корист физичких лица, у складу 
са законом којим је уређено становање, односно 
социјално становање, односно законом којим су 
уређене избеглице, за период дужи од једне године 
или на неодређено време; 
3) право коришћења грађевинског земљишта по-
вршине преко 10 ари, у складу са законом којим 
се уређује правни режим грађевинског земљишта; 

4) право коришћења непокретности у јавној сво-
јини од стране имаоца права коришћења, у складу 
са законом којим се уређује јавна својина; 
5) коришћење непокретности у јавној својини од 
стране корисника непокретности, у складу са за-
коном којим се уређује јавна својина; 
6) државину непокретности на којој ималац пра-
ва својине није познат или није одређен; 
7) државину непокретности у јавној својини, без 
правног основа; 
8) државину и коришћење непокретности по 
основу уговора о финансијском лизингу.

Одредбом члана 2. став 2. Закона прописано је 
да се непокретностима, у смислу члана 2. става 1. 
Закона, сматрају: 
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, 
шумско и друго; 
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, 
пословне просторије, гараже и други (надземни 
и подземни) грађевински објекти, односно њихо-
ви делови (даље: објекти). 

Кад на непокретности постоји неко од права, 
односно коришћење или државина из члана 2. 
став 1. т. од 2) до 8) Закона, порез на имовину 
плаћа се на то право, односно на коришћење или 
државину, а не на право својине (члан 2. став 3. 
Закона). 

Према томе, предмет опорезивања порезом 
на  имовину  јесу  непокретности  на  територији 
Републике Србије. Кад је на земљишту изграђен 
објекат – кућа за становање, значи да  је пред-
мет опорезивања порезом на имовину и објекат 
– кућа за становање и земљиште, осим кад се 
порез плаћа на право својине на земљишту по-
вршине преко 10 ари. 

Пореска основица за кућу за становање обве-
зника који не води пословне књиге (што значи и 
физичког лица које није предузетник) утврђује се 
множењем њене корисне површине и просечне 
цене квадратног места кућа за становање у зони 
у којој се конкретна кућа налази (према акту је-
динице  локалне  самоуправе  који  је  објављен 
до 30. новембра године која претходи  години 
за коју се порез на имовину утврђује). Пореска 
основица потом се множи са пореском стопом и 
тако утврђени порез за кућу у којој станује поре-
ски обвезник умањује се за 50%, а највише 20.000 
динара (уколико су испуњени законски услови). 

Пореска основица за грађевинско земљиште 
површине преко 10 ари, на коме је изграђена кућа 



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 141

ПОРЕЗИ

за становање обвезника који не води пословне 
књиге (што значи и физичког лица које није пре-
дузетник), утврђује се множењем корисне повр-
шине тог земљишта и просечне цене квадратног 
места грађевинског земљишта у зони у којој се 
конкретно земљиште налази (према акту  једи-
нице локалне самоуправе који је објављен до 30. 
новембра године која претходи години за коју се 
порез на имовину утврђује). Пореска основица 

потом се множи са пореском стопом. Ако се на 
кућу за становање која се налази на том земљи-
шту порез на имовину плаћа, у том случају за део 
земљишта испод куће остварује се пореско осло-
бођење (примера ради, ако је површина земљи-
шта 1100 m2, а површина земљишта испод куће 
50 m2, за 50 m2 земљишта остварује се пореско 
ослобођење, тако да се порез плаћа на 1050 m2 
земљишта).

организује        САВЕТОВАЊЕ        на тему: 

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
– практична примена поступака и алата за анализу –

БЕОГРАД, у сали 6 Београдске пословне школе, у Београду, Улица краљице Марије 73,  
16. април 2019. године

Без обзира на корисника информација које су исход анализе финансијских извештаја, њен највећи значај 
је тај што омогућава поређење финансијског положаја и рентабилности предузећа у времену (са самим 
собом), у простору (са другим предузећима, конкуренцијом и просеком гране делатности, што је можда 
и најбољи стандард за поређење) и са стандардима (првенствено са постављеним пословним планом). 
Наравно, са оперативног аспекта одмах се намеће питање ко је задужен да изради анализу финансијских 
извештаја и задовољи потребе корисника: власника, директора, банака, добављача и сл.

Теме:
● финансијски извештаји: информациона моћ, ризици и последице;
● корисници финансијских извештаја;
● анализа приносног, имовинског и финансијског положаја;
● рацио анализа финансијских извештаја;
● Алтманов модел предвиђања банкрота.

Агенда:
09.30–10.00:   Долазак и регистрација учесника
10.00–11.30:   Информациона моћ финансијских извештаја, анализа приносног, имовинског  
 и финансијског положаја
11.30–12.00:   Пауза 
12.00–14.00:   Рацио анализа финансијских извештаја, Алтманов модел предвиђања банкрота

Предавач:
др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Претплатници часописа „Пословни саветник” имају право да бесплатно присуствују семинару  
(1 учесник).

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822,  
путем факса: 011/2836-474 или нам пишите на мејл: savetovanje@ingpro.rs. 

На семинар можете да се пријавите преко формулара на www.propisi.net/savetovanje-analiza-finansijskih-
-izvestaja-prakticna-primena-postupaka-i-alata-za-analizu/

П С
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Увод

Закон о поједностављеном радном ангажова-
њу на сезонским пословима у одређеним делат-
ностима („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018, у примени 
од 7. 1. 2019. године, даље: Закон) уређује појед-
ностављен начин радног ангажовања лица и пла-
ћања пореза и доприноса за рад на пословима 
који су сезонског карактера у појединим делат-
ностима. 

Закон се односи на радно ангажовање на тзв. 
сезонским пословима, којима се, у смислу Зако-
на, сматрају послови који се у сектору пољопри-
вреде, шумарства и рибарства  обављају  само 
у одређено време током године (садња, сетва, 
берба, жетва, заштита биља, припрема земљи-
шта, орезивање, чишћење, љушћење, сортирање, 
шишање/стрижа, испаша и сл.).

У смислу Закона:
1) послодавац је:
● предузетник  или  правно  лице  које  обавља 
делатност у сектору пољопривреде, шумарства 
и рибарства, у оквиру које могу да се обављају 
сезонски послови, изузев делатности из следе-
ћих грана: 01.7 – лов, траперство и одговарајуће 
услужне делатности, 02.4 – услужне делатности у 
вези са шумарством, 03.1 – риболов и 03.2 – аква-
култура, у складу са прописом који уређује класи-
фикацију делатности,
● физичко лице – носилац или члан породичног 
пољопривредног газдинства који се бави пољо-

Мр Жељко Албанезе

Новина у нашој пракси – исплата 
накнаде за радно ангажовање на 
сезонским пословима
Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у 
одређеним делатностима, који је у примени од 7. 1. 2019. године, уређује по-
једностављен начин радног ангажовања лица и плаћања пореза и доприноса 
за рад на пословима који су сезонског карактера у појединим делатностима. 
Сезонским пословима сматрају се, у смислу Закона, послови који се у секто-
ру пољопривреде, шумарства и рибарства обављају само у одређено време 
током године (садња, сетва, берба, жетва, заштита биља, припрема земљишта, 
орезивање, чишћење, љушћење, сортирање, шишање/стрижа, испаша и сл.).

привредном производњом у складу са Законом 
(у даљем тексту: послодавац-пољопривредник);
2) сезонски радник је:
● физичко лице које послодавац ангажује за оба-
вљање сезонских послова уз новчану накнаду за 
рад, с тим да то може бити и лице млађе од 18 
година живота под условима прописаним зако-
ном којим се уређује заснивање радног односа 
са лицем млађим од 18 година живота;
● страни држављанин, при чему се на њега не 
примењују  посебни  услови  за  запошљавање 
странца утврђени законом којим се уређује рад 
странаца.

Овим решењем, осим правног лица и преду-
зетника, послодавац може бити, у смислу Закона, 
и физичко лице – носилац или члан породичног 
пољопривредног газдинства који се бави пољо-
привредном  производњом.  Тиме  се  први  пут 
отвара могућност да физичка лица која се баве 
пољопривредном производњом (пољопривред-
ници)  у  својству  послодавца могу  да  ангажују 
сезонске раднике. С друге стране, послодавци 
треба да имају у виду да ће на сезонским посло-
вима моћи да буду ангажовани запослени, пен-
зионери, малолетници од 16 година (у складу са 
Законом о раду), као и незапослени и примаоци 
социјалне помоћи, који притом не губе права на 
накнаде које су дотад примали.

Ступањем сезонског радника на рад сматра 
се да је прихватио све договорене услове рада, 
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чиме је закључен усмени уговор о обављању 
сезонских послова.  Потврду  о  уговореним 
условима рада послодавац је дужан да изда на 
захтев сезонског радника.

Такође:
● сезонски радник који ради осам часова днев-
но или дуже, има право на одмор у току дневног 
рада у трајању од најмање 30 минута, а његово 
радно време не сме бити дуже од 12 часова днев-
но;
● послодавац  је дужан да  сезонском раднику 
обезбеди безбедност и здравље на раду за вре-
ме ангажовања на сезонским пословима, сходно 
прописима којима се уређује безбедност и здра-
вље  на  раду,  док  изузетно,  послодавац-пољо-
привредник није дужан да сачини акт о процени 
ризика, али је дужан да примењује општепризна-
те мере којима се обезбеђују безбедност и здра-
вље сезонског радника;
● за време обављања послова у складу са Зако-
ном сезонски радник се не брише са евиденције 
незапослених, нити се обуставља исплата новча-
не накнаде за време привремене незапослености 
у складу са прописима о запошљавању и осигура-
њу за случај незапослености.

Закон дефинише (члан 15) следећа ограниче-
ња трајања ангажовања сезонског радника:
1) Послодавац може да ангажује сезонске радни-
ке највише 180 дана у току календарске године, 
рачунајући  календарске  дане  од  прве  пријаве 
сезонских радника путем портала Пореске упра-
ве до последње одјаве сезонских радника са тог 
портала, при чему се дани у којима није било ан-
гажовања сезонских радника не броје.
2) Послодавац може да ангажује истог сезонског 
радника највише 120 радних дана у календарској 
години.
3) Послодавац – правно лице или предузетник 
–  који  ангажује  лице  на  сезонским  пословима 
у смислу Закона, може радно да ангажује исто 
лице по основу Уговора о привременим и повре-
меним пословима, у складу са законом којим се 
уређује рад, с тим да укупан број радних дана по 
оба основа не може да износи више од 120 рад-
них дана у календарској години.

Право на накнаду за сезонски рад и 
порески третман

Висина новчане накнаде за рад

У погледу радноправног положаја сезонског 
радника битно је законско опредељење – ан-
гажовање на основу Закона – рад ван радног 
односа. На овај начин дефинисан је начин об-
рачуна накнаде за рад сезонских радника и пла-
ћање пореских обавеза по основу ове исплате.

Конкретно,  за обављање сезонског  посла  у 
складу са Законом сезонски радник има право 
на накнаду за рад, и то за сваки час рада. Буду-
ћи да сезонски рад код конкретног послодавца 
може да траје укупно 5, 20 или 50 сати или сл., 
накнада за рад успостављена је флексибилно – по 
часу рада. 

Што се тиче висине накнаде за сезонски рад, 
Закон је јасан – накнада за рад обрачунава се:
1) по радном часу, без припадајућих доприноса 
и пореза, 
2) најмање у износу минималне цене рада, утвр-
ђене у складу са Законом, која важи на дан ис-
плате.

Подсетник: Према Одлуци о висини минимал-
не цене рада за период јануар–децембар 2019. 
године („Сл. гласник РС”, 69/2018 од 14. 9. 2018), 
минимална цена рада, без пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање, за период јану-
ар–децембар 2019. године износи 155,30 динара 
(нето) по радном часу. 

Минимална сатница сезонског радника, 
коју добија на руке, за 2019. годину износи 
155,30 динара. 

Сезонски радник и послодавац могу да угово-
ре и већи износ сатнице, али не и мањи од 155,30 
динара у 2019. години, односно до 31. децембра 
2019. године. Дакле, за 5 часова рада сезонски 
радник ће добити нето (5 x 155,30) 776,50 дина-
ра накнаде за сезонски рад, а за 8 часова добиће 
нето 1.242,40 динара. Пошто, по Закону, радно 
време сезонског радника не сме да буде дуже 
од 12 часова дневно, његова накнада за рад по 
овој дневници за „пуно радно време” од 12 ча-
сова дневно износи 1.863,60 динара, колико ће 
он добити „на руке”. Међутим, ако је уговорена 
сатница сезонског радника у вишем износу од 
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минималне, дневна накнада за рад сразмерно се 
повећава, при чему треба нагласити да је висина 
сатнице (осим минималне) у потпуној слободи 
преговарања радника и послодавца.

Накнада за рад сезонском раднику исплаћује 
се на крају радног дана или у другим уговореним 
роковима. Закон  је такође прецизирао да нак-
нада за рад остварена, у складу са Законом, за 
време сезонског рада, није од утицаја на оства-
ривање и коришћење права на новчану социјалну 
помоћ која се остварује у складу са прописима о 
социјалној заштитити.

Порески третман накнаде за рад

Сагласно члану 16. Закона, по основу накнаде 
за рад коју оствари сезонски радник послодавац 
је дужан да плати:
● порез на доходак грађана (даље: порез) и 
● доприносе за обавезно социјално осигурање 
(даље: доприноси).

У вези са наведеним пореским третманом нак-
наде за рад сезонског рада може да се прецизи-
ра следеће:
1) Порез се обрачунава и плаћа по стопи од 10%.
2)  Доприносом  се,  у  смислу  Закона,  сматрају 
допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
и допринос за здравствено осигурање за случај 
повреде на раду и професионалне болести.
3) Доприноси се обрачунавају и плаћају по стопи 
по којој се, у складу са законом којим се уређу-
ју доприноси за обавезно социјално осигурање, 
обрачунавају и плаћају поменути доприноси, и 
то: 26% за обавезно пензијско и инвалидско оси-
гурање и 2% за здравствено осигурање за случај 
повреде на раду и професионалне болести.

Дакле, сезонски радник остварује право на 
пензијско  и  инвалидско  осигурање,  а  здрав-
ствено осигурање само у  случају повреде на 
раду и професионалне болести.

4) Основицу за обрачун пореза и доприно-
са чини износ у висини тридесетог дела износа 
најниже месечне основице доприноса, а обра-
чунати износ пореза и доприноса послодавац 
плаћа на ову основицу као дневни износ пореза 
и доприноса који се плаћа за сваки радни дан 
сезонског радника, независно од висине днев-
не накнаде за рад и радног времена сезонског 
радника. 

5) Обвезник пореза и доприноса је сезонски 
радник, а обавезу плаћања пореза и доприноса 
има послодавац.

Као што може да се види, ради се о оригинал-
ној методи опорезивања сезонског рада. Закон је 
изричит да основицу за обрачун пореза и допри-
носа чини износ у висини тридесетог дела износа 
најниже месечне основице доприноса. Треба нај-
пре подсетити да најнижа месечна основица на 
коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно 
социјално осигурање износи (бруто) 23.921 динар 
(„Сл. гласник РС”, бр. 104/2018 – даље: најнижа 
основица). Ова најнижа основица примењује се 
до 31. 12. 2019. године. Тридесети део ове најни-
же основице износи (23.921 : 30) 797,37 динара и 
то је дневни износ основице за обрачун пореза и 
доприноса по основу накнаде за рад сезонског 
радника. 

Дакле, висина накнаде за рад не утиче на ви-
сину пореских обавеза јер је основица за порез 
и доприносе увек иста – тридесети део најниже 
основице доприноса по дану рада. Такође није 
од значаја ни број часова дневног рада сезонског 
рада  јер пореско оптерећење зависи од броја 
дана рада, а не од часова рада у току дана. Поре-
зи и доприноси плаћају се у фиксном износу, не-
зависно од висине дневне накнаде за рад. Дакле, 
у свим случајевима основица за обрачун пореза 
и доприноса представља износ тридесетог дела 
најниже месечне основице доприноса, а пореске 
обавезе плаћају се на ову основицу за сваки рад-
ни дан сезонског радника, независно од висине 
дневне накнаде за рад и радног времена сезон-
ског радника.

Пример: Обрачун пореза и доприноса за 
сезонског радника – 1 

Сезонски радник обавља послове један дан, и 
то 10 часова, при чему је уговорена сатница од 
160 динара. Обрачун за овај рад је следећи:
а) за своје ангажовање сезонски радник ће на 
руке добити (10 x 160) 1.600 динара; 
б) износ обрачунатих пореских обавеза (пошто 
се ради о  једном дану радног  ангажовања,  за 
основицу  се  узима  једна  тридесетина најниже 
основице):
● за порез: 10% x 797,37 = 79,74 динара,
● за доприносе:
1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 
= 26% x 797,37 = 207,32 динара,
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2) за здравствено осигурање у случају повреде 
на раду и професионалне болести = 2% x 797,37 = 
15,95 динара.

Овај  пример  показује  да  пријава  сезонског 
радника  послодавца  у  просеку  кошта око  300 
динара дневно за максимално 12 часова рада.

Пример: Обрачун пореза и доприноса за 
сезонског радника – 2 

Сезонски радник обавља послове 5 дана, укуп-
но 80 часова, при чему је уговорена сатница од 
160 динара. Обрачун за овај рад је следећи:
а) за своје ангажовање сезонски радник ће на 
руке добити (80 x 160) 12.800 динара;
б) износ обрачунатих пореских обавеза (пошто 
се ради о пет дана радног ангажовања, за основи-
цу се узима пет тридесетина најниже основице):
● за порез – 10% x (5 x 797,37) = 398,68 динара,
● за доприносе:
1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 
= 26% x (5 x 797,37) = 1.036,68 динара,
2) за здравствено осигурање у случају повреде на 
раду и професионалне болести = 2% x (5 x 797,37) 
= 79,75 динара.

Ради поједностављења обрачуна, основица за 
обрачун пореза и доприноса константна је сва-
ког радног дана сезонског радника, независно од 
висине дневне накнаде за рад и радног времена 
сезонског радника. 

ëЗа сваки радни дан сезонског радника 
пореско оптерећење је (797,37 динара x 

(10% + 26% + 2%)) 303,00 динара, независно од ви-
сине дневне накнаде за рад и радног времена 
сезонског радника. 

Као што је истакнуто у наставку, све ове об-
рачуне пореских обавеза неће радити посло-
давци, већ Пореска управа месечно, на бази 
свих података које јој послодавци достављају 
у току месеца о радном ангажовању сезонских 
радника.

Динамика плаћања коју послодавци треба да 
имају у виду у погледу новчаних обавеза из анга-
жованог сезонског рада јесте: 
● исплата накнаде за рад дневно или у другим 
договореним роковима и 
● плаћање пореских обавеза једном месечно по 
обрачуну који достави Пореска управа. 

У вези са пореским третманом накнаде сезон-
ском раднику Закон је утврдио и следеће:

1) Послодавац је дужан да, почев од првог дана 
ангажовања сезонских радника, у сваком кален-
дарском месецу електронским путем Пореској 
управи  доставља  податке  потребне  за  израду 
евиденционе пријаве сезонског радника.
2) На основу података из евиденционе пријаве 
за конкретног сезонског радника систем Поре-
ске управе последњег дана календарског месеца 
аутоматски сачињава и електронским путем под-
носи појединачну пореску пријаву о обрачунатим 
порезима и доприносима.
3) Порез и доприносе за сезонског радника по-
слодавац плаћа у року од 15 дана од дана прије-
ма података из налога за плаћање које доставља 
Пореска управа. Дакле, пореска пријава се гене-
рише  на  основу  података  прикупљених  преко 
портала Пореске управе на крају сваког месеца, 
а након тога послодавац има обавезу плаћања 
пореза на приходе од сезонског рада у року од 
15 дана од дана пријема података за налог за пла-
ћање.

ë4) По основу свог рада, примљене накна-
де и плаћених доприноса, сезонски рад-

ник има право из здравственог осигурања само 
у случају повреде на раду и професионалне бо-
лести, као и права из пензијског и инвалидског 
осигурања, у складу са Законом.

5) Врло је битна одредба Закона по којој се 
за време обављања сезонских послова сезонски 
радник не брише из евиденције незапослених, 
нити му се обуставља исплата новчане накнаде 
за  време  привремене  незапослености,  коју  је 
остварио у Националној служби за запошљавање. 
Поред тога, накнада за рад коју сезонски радник 
оствари није од утицаја на остваривање и кори-
шћење права на новчану социјалну помоћ у скла-
ду са прописима о социјалној заштитити. 

ëКао што је речено, допринос за обаве-
зно пензијско и инвалидско осигурање 

сезонски радник плаћа по стопи од 26%, коли-
ко износи и стопа за наведено осигурање на 
зараде. Осим тога, ова стопа обрачунава се на 
сразмерни износ најниже основице доприноса, 
што значи да доприноси плаћени на накнаду за 
сезонски рад улазе у пензијски основ сезонског 
радника. На тај начин овим законом се први пут 
уводи  право  на  пензијско-инвалидско  осигу-
рање за наведену категорију лица, тако да ће
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радећи на овим пословима сезонски радници 
стицати право на пензију. То конкретно значи 
да ће сезонски радници моћи да упишу стаж за 
до 120 дана ангажовања на сезонским послови-
ма током једне године.

Евиденциона пријава и одјава 
сезонских радника

Битан сегмент Закона представљају одредбе 
о пријављивању рада сезонских радника, којим 
се управо остварује циљ Закона – легализација 
досадашњег сезонског рада који није био прија-
вљен.

Према  одредбама  Закона,  евиденциона 
пријава и одјава сезонских радника подноси се 
електронским путем Пореској управи, при чему 
су Законом постављени следећи принципи прија-
вљивања радника:
1) Период у којем се сезонски радник пријављује 
или одјављује јесте календарски месец.
2) Послодавац је дужан да ангажовање сезонског 
радника пријави најкасније првог дана ангажова-
ња у календарском месецу: до 10 часова пре под-
не за тај радни дан, односно у периоду између 13 
и 15 часова за раднике који раде у послеподнев-
ној смени, и то пре њиховог ступања на рад.
3) Није могуће исте раднике пријавити у препод-
невном и послеподневном термину за евиденци-
ону пријаву.
4)  Ако  престане  радно  ангажовање  сезонског 
радника током календарског месеца, послода-
вац је дужан да га одјави најкасније до 10 часова 
пре подне наредног дана од дана престанка ан-
гажовања, а ако је послодавац одјавио сезонског 
радника после 10 часова пре подне, сматра се да 
је сезонски радник одјављен за преподневни и 
послеподневни рад почевши од наредног дана 
у односу на дан одјаве. Дакле, треба обратити 
пажњу – одјава радника обавља се најкасније до 
10 часова пре подне наредног дана, а уколико се 
радник одјави након 10 часова, сматра се да је 
био радно ангажован у току тог радног дана и од-
јава се примењује тек од наредног дана.
5) Ако се током календарског месеца јави потре-
ба за ангажовањем сезонског радника који је то-
ком тог календарског месеца већ био пријављен 
и одјављен, послодавац  је дужан да га поново 
пријави првог дана ангажовања најкасније до 10 

часова пре подне, односно од 13 до 15 часова за 
рад у послеподневној смени.
6) Ако сезонски радник који је пријављен у кален-
дарском месецу наставља са радом и у наредном 
календарском месецу, послодавац је дужан да 
поднесе пријаву за наредни календарски месец 
првог дана наредног календарског месеца најка-
сније до 10 часова пре подне, односно од 13 до 
15 часова за раднике који раде у послеподневној 
смени.
7) Ако послодавац не одјави сезонског радни-
ка у календарском месецу у којем је пријављен, 
односно до 10 часова пре подне, пре првог дана 
наредног календарског месеца, сматра се да је 
сезонски радник био ангажован до последњег 
дана у календарском месецу у којем је пријавље-
но његово ангажовање.

Са своје стране Пореска управа је дужна да, на 
основу података из евиденционе пријаве и одја-
ве, Централном регистру за обавезно социјално 
осигурање поднесе јединствену пријаву на оба-
везно социјално осигурање. 

ëПрактично, то значи да ће на крају сва-
ког месеца за сваког сезонског радника 

систем сам генерисати ППП ПД образац и ауто-
матски га проследити Пореској управи, а посло-
давац неће утрошити никакво додатно време 
за ове активности.

Наиме, поступак ће бити следећи: последњег 
дана календарског месеца након 10 часова ујутру 
електронски систем генерише пореску пријаву 
ППП ПД, са обрачуном обавеза на основу броја 
дана ангажовања сваког радника током тог ка-
лендарског месеца, паушалног опорезивог при-
хода  и  прописаних  стопа.  Генерисану ППП ПД 
систем подноси Пореској управи посредством 
портала е-Порези. По пријему и провери поднете 
ППП ПД, послодавац добија обавештење о иден-
тификационом броју ППП ПД, укупној обавези за 
плаћање и броју одобрења за плаћање. Обаве-
штење се доставља послодавцу електронским 
путем, а рок за плаћање обавезе износи 15 дана 
од дана доставе обавештења.

У складу са изнетим, за спровођење Закона 
било је потребно да Пореска управа обезбеди 
систем који ће бити коришћен за електронску 
пријаву сезонских радника, што је и омогућено 
израдом онлајн-платформе www.sezonskiradnici.



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 147

ЗАРАДЕ

gov.rs. Портал је у надлежности Пореске управе, а 
повезан је са ЦРОСО и НСЗ. Омогућена је брза пријава 
већег броја радника масовним уносом путем XLSX и 
XML формата. Осим тога, могуће је да се кроз систем 
планира каснији ангажман радника, као и да се нак-
надно врше измене, најкасније до 10 часова ујутро за 
дан ангажовања. 

Сагласно члану 20. Закона, послодавац је ду-
жан да, почев од првог дана ангажовања сезон-
ских  радника,  у  сваком  календарском месецу 
електронским путем Пореској управи доставља 
податке потребне за израду евиденционе прија-
ве за сезонског радника, а ставом 3. овог члана 
утврђено је да ће ближи поступак и начин подно-
шења евиденционих података прописати мини-
стар надлежан за послове финансија. На основу 
овог овлашћења министар финансија донео  је 
Правилник о евиденционој пријави и одјави се-
зонских радника („Сл. гласник РС”, бр. 3/2019 – 
даље: Правилник), којим се прописују поступак и 
начин подношења података за израду евиденци-
оне пријаве и одјаве сезонских радника. Према 
Правилнику,  евиденциону  пријаву  послодавац 
подноси  на  пријави  ЕП-СР  –  Евиденциона  при-
јава и одјава сезонских радника (даље: пријава 
ЕП-СР). Пријава ЕП-СР подноси се искључиво у 
електронском облику, као јединствени запис ис-
казан у XML/XLSX формату, преко портала Поре-
ске управе – Сезонски радници (даље: портал СР) 
или попуњавањем пријаве ЕП-СР у оквиру кори-
сничке апликације преко портала СР. Правилник у 
члану 3. утврђује садржај ове пријаве, чији је циљ 
да дефинише податке о конкретном послодавцу 
и сезонском раднику.

Према утврђеним процедурама из Правилни-
ка, последњег дана у месецу, на основу података 
из сваке евиденционе пријаве коју  је послода-
вац поднео за ангажоване сезонске раднике за 
тај календарски месец, систем Пореске управе 
аутоматском  процедуром формира  задужење 
о обрачунатом порезу и доприносима за обаве-
зно социјално осигурање (даље: доприноси). На 
основу задужења о укупном износу пореза и до-
приноса који послодавац треба да плати за сезон-
ске раднике саставља се налог за плаћање, који 
Пореска управа доставља послодавцу електрон-
ским путем на адресу електронске поште која је 
унета приликом регистрације послодавца. Налог 

за плаћање приказује се и на порталу СР, а досту-
пан је и преко мобилне апликације. Послодавац 
остварује увид у податке на порталу СР који се 
односе на висину обавезе коју треба да плати по 
основу пореза и доприноса.

 
Прекид радног ангажовања

Послодавац има право да прекине радно анга-
жовање сезонског радника кад за његовим радом 
истекне потреба или ако сезонски радник послове 
не обавља на задовољавајући начин. Ако прекине 
радно ангажовање сезонског радника, послода-
вац је дужан да му исплати до тада неисплаћени 
износ уговорених дневних нето накнада.

Како се послодавци региструју за 
пријављивање сезонских радника

Послодавци којима је, у складу са пореским 
прописима, додељен порески идентификациони 
број (ПИБ), немају обавезу посебне регистрације 
за пријављивање сезонских радника, али посло-
давци који, у складу са пореским прописима, нису 
обавезни да имају ПИБ, дужни су да се у Пореској 
управи  региструју  за  пријављивање  сезонских 
радника. Регистрациона пријава подноси се елек-
тронским путем и садржи следеће податке:
1) јединствени матични број грађана, име и пре-
зиме, адресу из личне карте и општину адресе 
послодавца;
2) јединствени матични број грађана, име и пре-
зиме, адресу из личне карте подносиоца пријаве 
сезонских радника (ако пријаву не подноси сам 
послодавац);
3) телефон послодавца и телефон подносиоца 
пријаве;
4) адресу електронске поште.

Пореска управа је дужна да са овим подаци-
ма о послодавцима поступа у складу са законом 
којим се уређује заштита података о личности и 
пореским прописима.

Овде је нагласак свакако на обавези да се по-
слодавци који, у складу са пореским прописима, 
нису обавезни да имају ПИБ, у Пореској управи 
региструју за пријављивање сезонских радника, 
како би могли да пријављују раднике преко пор-
тала Пореске управе. П С
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Мр Жељко Албанезе

Одсуство са рада и исплате 
запосленима поводом 
предстојећих празника у месецу 
априлу и мају
У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 
(„Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011 – даље: Закон), у току месеца 
априла и маја славе се следећи празници: 1) ускршњи празници – за католике 
и припаднике других хришћанских верских заједница, почев од Великог петка 
19. априла, закључно са другим даном Ускрса у понедељак 22. априла; 2) васкр-
шњи празници, који су нерадни дани за све запослене у Републици, а празнују 
се ове године почевши од 26. априла – Великог петка, закључно са другим да-
ном Васкрса – понедељком 29. априлом; 3) Празник рада, који се празнује 1. и 
2. маја, који ове године падају у среду и четвртак. Православни верници који 
славе Ђурђевдан, као први дан своје крсне славе, празнују овај верски празник 
у понедељак 6. маја. Државни празник Дан победе (9. мај) празнује се радно.

Увод

Нерадни дани за празнике у априлу и мају су:
● 19. април  (петак) –  за  запослене католике и 
припаднике других хришћанских верских зајед-
ница;
● 20. и 21. април (субота и недеља) – за запосле-
не католике и припаднике других хришћанских 
верских заједница, којима су по распореду ово 
дани рада;
● 22 април (понедељак) – за запослене католике 
и припаднике других хришћанских верских зајед-
ница;
● 26. април (петак) – за све запослене (наиме, 
Васкршњи празници су нерадни дани за све запо-
слене, без обзира на верску припадност);
● 27. и 28. април (субота и недеља) – дани су не-
дељног одмора за већину запослених, а право 
одсуства на ове дане имају запослени, без обзи-
ра на верску припадност, којима су по распореду 
ово дани рада;
● 29. април (понедељак) – за све запослене (на-
име, Васкршњи празници су нерадни дани за све 
запослене, без обзира на верску припадност);

● 1. и 2. мај (среда и четвртак) – за све запослене 
по основу Празника рада. 

За одсуство на наведене дане празника запо-
слени имају право на накнаду зараде, а за рад на 
неки од ових дана запослени остварују право на 
зараду и увећање зараде. Право запослених да 
не раде на празнике и да за то време добију нак-
наду зараде, односно ако раде – да добију уве-
ћану зараду, регулисано је Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017). 

Варијанте одсуства са рада у дане 
Ускрса/Васкрса

Запослени који празнују верске празнике Ус-
крс и Васкрс (не раде), имају право на накнаду 
зараде само за дане који су, према распореду 
радног времена, њихови радни дани, односно 
према  извршеном  распореду  радног  времена 
код послодавца (петодневна или шестодневна 
радна недеља, рад у сменама или рад у турнусу) 
послодавац утврђује који дани су за запосленог 
који слави Ускрс или Васкрс радни дани, а падају 
у дане наведених празника и за те дане исплаћу-
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је му накнаду зараде. За дане празника који су, 
према распореду радног времена за запосленог, 
дани недељног одмора, запосленом не припада 
право на накнаду зараде. 

Ове године се на различите датуме славе Ва-
скрс односно Ускрс, па тако запослени: 
1)  који раде у петодневном распореду  радног 
времена (понедељак–петак), дакле субота и не-
деља су им дани недељног одмора, остварују пра-
во на накнаду зараде за Велики петак (католици 
на 19. април, односно сви запослени на 26. април) 
и за други дан Ускрса (Васкрса), односно за 22. 
април католици, а за 29. април сви запослени; 
2) који раде у шестодневном распореду радног 
времена (понедељак–субота), а недеља им је дан 
недељног одмора, остварују право на накнаду за-
раде ако одсуствују на Велики петак (католици 
19. априла, односно сви запослени 26. априла), у 
Велику суботу (католици 20. априла, односно сви 
запослени 27. априла) и на други дан Ускрса (Ва-
скрса), односно понедељак 22. април католици, а 
29. априла сви запослени.

Запослени имају право на накнаду зараде за 
онолико сати колико би радили да не празнују.

Осим ових запослених, који раде у редовном 
радном времену у првој смени, треба имати у 
виду и запослене који раде у сменском раду или 
у турнусима, па за њих за предстојеће празнике 
важи основно правило да накнаду зараде за од-
суствовање у дане празника остварују само за 
дане који су према распореду радног времена 
њихови радни дани. На пример, запослени који 
ради у сменском распореду радног времена, па 
му је субота 27. април (Велика субота) радни дан, 
а недеља 28. април дан недељног одмора, у су-
боту има право да одсуствује са рада уз накнаду 
зараде по основу празника, а у недељу одсуствује 
са посла по основу недељног одмора, без права 
на накнаду зараде.

Запосленом коме је распоредом радног вре-
мена утврђен рад у турнусу, право на накнаду 
зараде за дане верског празника утврђује се у 
зависности од тога да ли су дани празника радни 
или дани недељног одмора. Када су дани празни-
ка истовремено и дани недељног одмора, запо-
слени не остварује право на накнаду зараде јер су 
ови дани плаћени кроз 40-часовну радну недељу 
(Мишљење Министарства за рад, борачка и соци-
јална питања бр. 120-02-75/97). 

Код послодавца код ког се рад обавља у тур-
нусу или је радно време распоређено на друга-

чији начин, тако да запосленом дани недељног 
одмора некада падају у суботу и недељу, а не-
када у неке друге дане током недеље, право на 
накнаду зараде због одсуствовања на празник 
такође зависи од распореда радног времена у 
току недеље, и то: 
● у петодневној радној недељи, када се кори-
сте  два  дана  недељног  одмора,  ако  оба  дана 
недељног  одмора  падну  у  дане  празника  или 
само један, за те дане (дане недељног одмора) 
запослени нема право на накнаду зараде због 
одсуствовања на празник, али ако дани недељ-
ног одмора не падају у дане празника, већ у неке 
друге дане током недеље, запослени има право 
на накнаду зараде за сва четири дана празника 
јер су то према распореду његови радни дани; 
● у шестодневној радној недељи, када се кори-
сти један дан недељног одмора, ако дан недељ-
ног  одмора  падне  на  било  који  дан  празника, 
запослени за тај дан нема право на накнаду зара-
де, а ако дан недељног одмора пада у неки други 
дан током недеље, запослени, као и у претход-
ном случају, има право на накнаду зараде за сва 
четири дана празника. 

У сваком случају треба имати у виду да прили-
ком остваривања накнаде зараде за време дана 
ускршњих празника запослени има право на нак-
наду зараде само у случају када празник падне 
на дане  који  су  по распореду радног  времена 
код послодавца његови радни дани. Ово прави-
ло важи за све запослене, па и за оне који раде у 
сменском раду или у турнусима, односно запо-
слени који раде у сменама односно турнусима 
остварују право на накнаду зараде само за оне 
дане празника који су, према распореду радног 
времена, њихови радни дани, на које би они ра-
дили да није празник. 

Право на одсуство са рада у дане 
првомајских празника

Празник рада „пада” у среду 1. маја и у четвртак 
2. маја, па се право на одсуство са посла уз накнаду 
зараде остварује у следећим варијантама:
1)  запослени који раде у петодневној  (понеде-
љак–петак) и шестодневној (понедељак–субота) 
радној недељи, у среду 1. маја не раде због др-
жавног празника, са правом на накнаду зараде 
за тај дан;
2) запослени који раде у петодневној  (понеде-
љак–петак) и шестодневној (понедељак–субота) 
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радној недељи, у четвртак 2. маја не раде због 
државног празника са правом на накнаду зараде 
за тај дан.

Поред ових запослених који раде у редовном 
радном времену у првој смени, треба имати у 
виду и запослене који раде у сменском раду или 
у турнусима, па за њих за предстојеће првомајске 
празнике важе следећа правила:
1)  запослени  који  ради  у  сменском распореду 
радног времена, па су му среда 1. мај и четвр-
так 2. мај дани недељног одмора, за оба дана не 
остварује ни зараду ни накнаду зараде јер то нису 
његови радни дани;
2) запосленом коме је распоредом радног вре-
мена утврђен рад у турнусу, право на накнаду 
зараде у дане празника утврђује се у зависности 
од тога да ли су дани празника радни или дани 
недељног одмора (када су дани празника исто-
времено и дани недељног одмора, запослени не 
остварује право на накнаду зараде јер су наведе-
ни дани плаћени кроз 40-часовну радну недељу). 

Према  томе,  код послодаваца  код  којих  се 
рад обавља у турнусу или је радно време распо-
ређено на другачији начин, тако да запосленом 
дани недељног одмора некада падају у суботу и 
недељу, а некада у неке друге дане током неде-
ље, право на накнаду зараде због одсуствовања 
на празник такође зависи од распореда радног 
времена у току недеље, и то:
● у петодневној радној недељи, када се користе 
два дана недељног одмора, ако оба дана недељ-
ног одмора падну у дане празника или само један, 
за те дане (дане недељног одмора) запослени 
нема право на накнаду зараде због одсуствова-
ња на празник, али ако дани недељног одмора 
не падају у дане празника, већ у неке друге дане 
током недеље, запослени има право на накнаду 
зараде за два дана државног празника јер су то 
према распореду његови радни дани;
● у шестодневној  радној  недељи,  када  се  ко-
ристи  један дан недељног одмора, ако дан не-
дељног одмора падне у било који дан празника, 
запослени за тај дан нема право на накнаду зара-
де, а ако дан недељног одмора пада у неки други 
дан током недеље, запослени, као и у претход-
ном случају, има право на накнаду зараде за два 
дана државног празника у мају. 

Висина накнаде зараде за одсуство на 
дан празника

Према члану 114. став 1. Закона о раду, запо-
слени  има  право  на  накнаду  зараде  за  време 
одсуствовања са рада на дан празника који је не-
радни дан, у висини просечне зараде запосленог 
(по сату) у претходних 12 месеци, у складу са оп-
штим актом и Уговором о раду. Висина накнаде 
зараде утврђује се према следећим елементима:
1) основица за накнаду зараде представља про-
сечна зарада запосленог у претходних 12 месеци, 
исплаћену у складу са општим актом и Уговором 
о раду; 
2) износ накнаде зараде утврђује се тако што се 
израчуната основица за накнаду множи са про-
центом 100. 

У основицу за обрачун накнаде зараде улазе 
сва примања која, у смислу члана 105. став 3. За-
кона о раду, чине зараду, а то су: 
● исплаћена зарада по сату за ефективне сате 
рада  у  претходних  12 месеци и део  зараде по 
основу радног учинка (стимулације, награде, бо-
нуси); 
● увећана  зарада  исплаћена  у  претходних  12 
месеци  по  основу  рада  на  дан  празника,  ноћ-
ног рада, рада у сменама, прековременог рада, 
„минулог рада” и других увећања прописаних 
општим актом послодавца; 
● друга примања која имају карактер зараде, а 
која су у претходних 12 месеци исплаћена („то-
пли оброк”, регрес, теренски додатак, додатак 
за одвојени живот и друга давања запосленима 
која имају карактер зараде). 

Уз евидентирање наведених исплата са 
карактером зараде, приликом обрачуна про-
сечне зараде по сату у претходних 12 месеци 
послодавци паралелно морају да утврде укуп-
но остварене ефективне сате рада, а то су сати 
по основу редовног и прековременог рада, као 
и рада на дан празника и др. 

Међутим,  исплаћена накнада зараде (за 
време боловања, годишњег одмора, плаћеног 
одсуства и др.), као и сати одсуствовања за 
које је исплаћена накнада зараде – не улазе у 
основицу.

У складу са Законом о раду постоји неколико 
модалитета обрачуна накнаде зараде за пред-
стојеће празнике.
1) Када је запослени у последњих 12 месеци који 
претходе месецу у коме је започео да користи 
одсуство са рада, део времена радио и за то при-
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мао зараду, а део време провео на годишњем 
одмору  или другој  врсти одсуства  са  рада,  за 
шта је примао накнаду зараде, просечна зарада, 
као основ за обрачун накнаде зараде, утврђује 
се тако што се сабере укупно исплаћени износ 
зарада за часове рада у претходних 12 месеци 
и добијени збир подели са збиром остварених 
ефективних сати рада у претходних 12 месеци. 

Пример: Исплаћивана зарада у претходних  
12 месеци

Запослени  остварује  право  на  два  нерадна 
дана, уз право на накнаду зараде за Васкрс, 26. 
и 29. априла, а основ за ову накнаду зараде утвр-
ђује се на основу просечне зараде запосленог за 
претходних  12 месеци, дакле  за период април 
2018 – март 2019. године. За ових претходних 12 
месеци запослени је имао 1.512 сати ефективног 
рада, за које је по свим основама (основна зара-
да, „минули рад” и друга увећања зараде, топли 
оброк  и  регрес)  примио  756.000  динара,  а  за 
остале сате у претходних 12 месеци исплаћена му 
је накнада зараде по разним основама. Пошто за-
послени у априлу има (2 x 8) 16 часова одсуства са 
рада због празника, обрачун накнаде зараде је:

1) Број часова одсуства 16 ч.
2) Основица за накнаду зараде по 
часу рада из претходних 12 месеци 
(756.000 дин. : 1.512 ч.) 500,00 дин.
3) Укупна основица за накнаду зараде за 
часове одсуства (1 x 2) 8.000,00 дин.
4) Проценат за утврђивање износа 
накнаде зараде 100%

5) Износ накнаде зараде (3 x 4) за 2 
дана одсуства на празник 8.000,00 дин.

2) У посебном случају, ако је запослени у претход-
них 12 месеци био на раду, али му послодавац није 
исплаћивао зараду редовно за сваки месец (због 
поремећаја у пословању), елементи за накнаду 
зараде запосленом могу се наћи у његовим ме-
сечним обрачунима које је доставио послодавац. 
Наиме, према члану 121. Закона о раду, послода-
вац је дужан да запосленом достави обрачун и 
за месец за који није извршио исплату зараде. Из 
тог обрачуна могу се видети елементи зараде и 
часови рада, па може да се израчуна просечна 
зарада по сату у претходних 12 месеци. Дакле, об-
рачун се изводи по сату за претходних 12 месеци, 
као да је зарада исплаћивана.
3) У другом посебном случају може да се догоди 
да запослени није у претходних 12 месеци уоп-

ште имао зараду, што је случај новозапосленог 
радника који одсуствује са рада у првом месецу 
рада. У овом случају основица за обрачун накна-
де зараде јесте уговорена основна зарада коју би 
запослени примио да је радио, увећана за минули 
рад, ако то право запослени има.
4) У трећем посебном случају запосленом у по-
следњих 12 месеци није исплаћивана зарада, већ 
накнада зараде (јер је свих 12 месеци провео на 
разним врстама одсуства са рада – боловање, 
породиљско и сл.), односно у свих 12 претходних 
месеци остварена  је накнада  зараде. Обрачун 
накнаде зараде у текућем месецу обавља се на 
основицу  коју  чини  уговорена основна  зарада 
коју би запослени примио да је радио, увећана 
за минули рад, ако то право запослени има. 

Пример: Исплаћивана накнада зараде у 
претходних 12 месеци

За запосленог који нема зараду у претходних 
12 месеци, почео је да ради 1. априла 2019. и у том 
месецу остварио одсуство са рада од 16 часова за 
празнике, а има право на 10% минулог рада, обра-
чун накнаде зараде је следећи:

1) Број часова плаћеног одсуства у 
априлу 16 ч.
2) Основ за накнаду по часу рада из 
претходних 12 месеци –
3) Основна зарада запосленог у месецу 
одсуства са рада – априлу 60.000,00 дин.
4) Минули рад (10% на ред. бр. 3) 6.000,00 дин.
5) Основна зарада увећана за минули 
рад 66.000,00 дин.
6) Број часова рада у месецу априлу  160
7) Основна зарада по часу рада  
(66.000 : 160) 412,50 дин.
8) Основица за накнаду зараде  
(16 ч. x 412,50 дин) 6.600,00 дин.
9) Проценат за утврђивање износа 
накнаде зараде 100%
10) Износ накнаде зараде (8 x 9) 6.111,04 дин.

На  утврђену  накнаду  зараде  за  одсуство  у 
дане празника не обрачунава се додатак за „ми-
нули рад”, јер је „минули рад” већ ушао у осно-
вицу за обрачун накнаде зараде. 

Право запосленог на зараду и увећану 
зараду за рад у дане празника

Увећање зараде по основу рада на празник 
имаће запослени који раде у петодневном или 
шестодневном распореду радног времена и који 
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због потреба посла морају да раде у неки од дана 
предстојећих празника. 

Имајући  у  виду  на  почетку  наведене  дане 
предстојећих празника, може да се резимира да:
1) за рад на дан 26, 27, 28. и 29. априла и 1. и 2. маја 
– сви запослени, без обзира на верску припад-
ност, имају право на зараду и увећање те зараде 
за рад на празник;
2) за рад у дане од 19. до 22. априла 2019. годи-
не – запослени католици и припадници других 
хришћанских заједница имају право на зараду и 
увећање те зараде за рад на празник. 

У случају рада у турнусу, право запосленог на 
увећану зараду треба утврђивати у односу на ра-
според дана рада и дана недељног одмора, који 
за запослене могу бити другачији од ових дана 
код запослених који стално раде у првој смени у 
режиму понедељак–петак или понедељак–субота. 

Увећање зараде по основу рада на празник 
имаће запослени који због потреба посла раде 
у неки од дана предстојећих верских празника. 
Конкретно, када запослени коме је распоредом 
радног времена утврђена радна недеља у тра-
јању од пет радних дана мора да ради на дан 
празника, односно на дан који је по распореду 
радног времена његов радни дан (на пример, 19. 
или 22. априла запослени католичке вероиспове-
сти или 26. или 29. априла сви запослени), тада 
остварује:
1)  зараду  за  рад  на  празник,  према мерилима 
расподеле код послодавца и сопственом радном 
учинку на тај дан рада;
2) увећање зараде за рад на дан државног пра-
зника.

Иста увећања оствариће и запослени којима 
је распоредом радног времена утврђена радна 
недеља у трајању од шест радних дана (понеде-
љак–субота), а морају да раде на дан празника, 
односно на дан који је по распореду радног вре-
мена њихов радни дан, с тим да ови запослени 
остварују право на увећану зараду и ако раде на 
дан свог редовног радног дана у суботу 20. апри-
ла (запослени католичке вероисповести), одно-
сно у суботу 27. априла (сви запослени). 

За  обрачун  увећања  зараде  за  предстојеће 
празнике морају да се употребе одредбе члана 
108. Закона о раду, према којима запослени има 
право на увећану зараду у висини утврђеној оп-
штим актом и Уговором о раду, и то:
1) за рад на дан празника који је нерадни дан – 
најмање 110% од основице;

2) за рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад није 
вреднован при утврђивању основне зараде – нај-
мање 26% од основице. 

Треба имати у виду још две законске одредбе 
у вези са обрачуном увећане зараде:
1)  основицу  за  обрачун  увећане  зараде  чини 
основна зарада утврђена за запосленог у складу 
са Законом, општим актом или Уговором о раду;
2) проценат увећане зараде, ако су се истовре-
мено стекли услови по више увећања зараде, не 
може бити нижи од збира процената по сваком 
од основа увећања, што значи да, ако се обрачу-
нава увећање за рад на празник, оно мора бити 
кумулисано са увећањем за, на пример, преко-
времени рад, ако и такав рад запослени оствару-
је радећи на празник. 

У  основну  зараду,  која  служи  као  основ  за 
обрачун увећане зараде, не улазе примања по 
основу радног учинка, бонуси, награде, „топли 
оброк”, регрес, минули рад и увећана зарада по 
другим основима из члана 108. Закона о раду.

Пример: Обрачун увећане зараде за рад  
на дан празника

Обрачун увећања зараде за рад на празник за 
запосленог који је 19. априла радио осам часова, 
са процентом увећања за рад на празник од 110%, 
може бити следећи:

1. Основна зарада запосленог за април 
(бруто) за 20 дана рада у априлу 62.000,00 дин.

2. Зарада за рад на дан празника 19. 
априла (62.000 : 20) (учинак 100%) 3.100,00 дин.

3. Проценат увећања зараде за рад на 
празник 110%

4. Увећање зараде за рад на празник 
(ред. бр. 2 x 110%) 2.410,00 дин.

5. Примања запосленог по основу 
зараде и увећане зараде за рад на дан 
празника 19. априла (3.100 + 2.410) 5.820,00 дин.

Радећи на дан празника запослени остварује 
зараду према резултатима рада тог дана (у при-
меру зарада у висини основне зараде по дану 
рада) и увећање зараде по стопи од 110% за рад 
на празник, које је примењено на износ основне 
дневне зараде. 

Изузетно, када је запослени коме је распоре-
дом радног времена утврђена радна недеља у 
трајању од пет радних дана морао да ради на дан 
празника, на пример у суботу 26. априла, дакле на 
дан који је дан његовог недељног одмора, про-
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ширује се листа његових примања. У том случају 
запослени прима:
1)  зараду  за  рад  на  празник,  према мерилима 
расподеле код послодавца и сопственом радном 
учинку на тај дан рада,
2) увећање зараде за рад на дан државног пра-
зника,
3) увећање зараде за прековремени рад.

У овом случају запослени је радио и на дан свог 
недељног одмора, па ће на крају месеца имати 
додатне сате рада, односно прековремени рад, 
због  чега му  следи  и  исплата  увећања  зараде 
за прековремени рад. Пошто се у овом случају 
остварују истовремено увећања зараде по више 
основа, треба водити рачуна да се сабирају про-
центи појединачних увећања, и то:
1) увећање зараде за рад на празник 110%,
2) увећање зараде за прековремени рад 26%,
3) укупно увећање за рад на празник и прековре-
мено је 136% (110 + 26).

Пример: Обрачун увећања зараде за рад на 
верски празник – прековремени рад

Запослени је радио на верски празник у суботу 
27. априла, што има карактер и рада на празник 
и прековременог рада за запосленог који ради 
у петодневном распореду рада (понедељак–пе-
так). Пошто се овде поклапају са истим бројем 
часова и рад на празник и прековремени рад, на 
остварену зараду на дан празника примениће се 
збирни проценат од 136% и тако утврдити укупно 
увећање зараде за тај дан. Обрачун је следећи:

1. Број часова рада на празник 8 часова

2. Број часова прековременог рада 8 часова

3. Остварена зарада за рад на дан 
празника – у висини основне зараде по 
дану (учинак 100%) 3.100,00 дин.

4. Проценат укупног увећања зараде  136%

5. Износ увећања зараде (ред. бр. 3 x 136%) 4.216,00 дин.

6. Укупно примање на дан празника (3 + 5) 7.316,00 дин.

Радећи осам часова прековремено на дан пра-
зника запослени остварује зараду према резулта-
тима рада тог дана и увећање зараде по збирној 
стопи од 136%. Запослени за часове рада на пра-
зник има право и на увећања за „минули рад”, 
међутим, овде се он не приказује посебно јер се 
обрачунава на крају месеца на укупну зараду за-
посленог, за све часове проведене на раду. 

У посебном случају, ако запослени који ради 
у петодневној радној недељи (понедељак–петак) 

ради сва четири дана верског празника (нпр. од 
26. до 29. априла):
● за рад у дане 26. априла (петак) и 29. априла 
(понедељак) добијаће зараду и увећану зараду 
за рад на дан празника;
● за рад у суботу 27. априла добијаће зараду, 
увећану зараду за рад на дан празника и увећану 
зараду за прековремени рад, јер му је субота по 
распореду рада дан одмора;
● за рад у недељу 28. априла добијаће зараду, 
увећану зараду за рад на дан празника и  један 
слободан дан у наредној недељи, који му неће 
бити поново плаћен јер ће имати третман њего-
вог недељног одмора.

Утврђивање накнаде плате за одсуство 
на дан празника за запослене у јавном 
сектору

1) У јавним предузећима зараде  запослених 
утврђују се Програмом пословања усвојеним од 
стране оснивача. Ова утврђена маса средстава 
за зараде у Програму треба да садржи и увећања 
зараде за рад у дане државних празника по месе-
цима и по броју запослених који тај рад обављају, 
ако се такав рад у јавном предузећу планира, због 
потреба корисника услуга. Сам начин обрачуна 
накнаде зараде и увећане зараде за празнике за 
запослене у јавним предузећима исти је као што 
је претходно наведено за привредна друштва, 
пошто се на запослене у јавним предузећима при-
мењује Закон о раду. 
2) Државни службеници и намештеници оствару-
ју накнаду плате у складу са Законом о платама 
државних службеника и намештеника („Сл. гла-
сник РС”, бр. 62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – 
испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014), који 
у члану 32. прописује да државни службеник и на-
мештеник који није радио на дан празника који 
је по Закону нерадни дан, има право на накнаду 
плате у висини плате као да је радио.
3) Запослени у органима и организацијама те-
риторијалне аутономије и локалне самоуправе 
остварују накнаду плате на дан празника у складу 
са Законом о систему плата запослених у јавном 
сектору („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 108/2016 и 
113/2017), који се на ове запослене примењује од 
1. јула 2017. године. Сагласно члану 26. став 1. овог 
закона, запослени има право на накнаду плате у 
висини просечне плате у претходних 12 месеци 
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за време одсуствовања са рада на дан празника 
који је нерадан дан.
4) За остале буџетске кориснике – јавне службе 
и за запослене у организацијама обавезног соци-
јалног осигурања – накнада плате за одсуствова-
ње на дан празника који је нерадни дан утврђује 
се у складу са општим прописима о раду. То значи 
да се утврђује у складу са чланом 114. Закона о 
раду, као што је претходно представљено у при-
мерима. Изузетно, за запослене у организација-
ма обавезног социјално осигурања (Републички 
фонд  ПИО,  Републички  фонд  за  здравствено 
осигурање, Национална служба за запошљава-
ње и Централни регистар обавезног социјалног 
осигурања) накнада плате исплаћује се у складу 
са Уредбом о накнадама и другим примањима за-
послених у организацијама обавезног социјалног 
осигурања. 

Остале напомене у вези са 
коришћењем празничних дана

У вези са предстојећим васкршњим празници-
ма следи и неколико напомена.

Уколико у време коришћења годишњег одмо-
ра падне и државни или верски празник, годи-
шњи одмор се продужава за дане празника. 

Запослени који због распореда радног вре-
мена код послодавца ради у сменама, при чему 
рад у смени почиње у 22 часа уочи празника и 
наставља се на празник, као и рад у смени која 
почиње у 22 часа на празник и наставља се после 
празника, , поред редовне зараде, има право и 
на увећану зараду за рад ноћу између 22 часа и 6 
часова, као и на увећање за рад на празник. 

Приликом  обрачуна  примања  за  празник 
треба имати у виду чињеницу да је везано чети-
ри дана верског празника (од 19. до 22. априла, 
односно од 26. до 29. априла), па у случају рада 
на празник, у пракси могу да се јаве следећи слу-
чајеви.  Запослени  који  ради  у  дане  ускршњих 
празника, у суботу и недељу, право на зараду и 
увећану зараду због рада на дан празника оства-
рује у зависности од распореда радног времена 
код послодавца, и то: 
а) ако је у питању петодневна радна недеља (по-
недељак–петак), а запослени због потребе про-
цеса рада ради у суботу и недељу на ускршње 
празнике, када су истовремено и његови дани 
недељног одмора, онда има право: 

● за суботу, када је према распреду радног вре-
мена његов нерадан дан – на зараду због преко-
временог рада за часове проведене на раду, на 
увећану зараду по основу прековременог рада 
(још 26%) и на увећану зараду због рада на дан 
празника (још 110%), 
● за недељу, када је његов дан недељног одмо-
ра – само на увећану зараду због рада на дан 
празника у висини од 110% од основне зараде, 
а послодавац је обавезан да му у наредној не-
дељи омогући да користи један дан недељног 
одмора;
б) ако  је у питању шестодневна радна недеља 
(понедељак–субота), запослени који због орга-
низације рада код послодавца ради у суботу и 
недељу на ускршње празнике, има право: 
● за суботу, када је према распореду његов рад-
ни дан – на зараду за тај дан и на увећану зараду 
због рада на дан празника још за 110%, 
● за недељу, када је његов дан недељног одмора 
– само на увећану зараду због рада на дан пра-
зника, а обавеза послодавца је да му у наредној 
недељи омогући да користи један дан недељног 
одмора;
ц) ако  је радно време код послодавца органи-
зовано  на  другачији  начин  (рад  у  турнусу,  де-
журство и сл.), тако да дани недељног одмора 
запосленог не падају ни у  један дан ускршњих 
празника (били су пре празника, рецимо у четвр-
так и петак или падају после празника) и ако за-
послени због организације рада ради у било који 
дан ускршњег празника, нпр. као у овом питању 
у суботу и недељу, онда има право на зараду за 
те дане јер су то према распореду његови редов-
ни радни дани, као и на увећану зараду за рад на 
дан празника још за 110%. У случају да овај запо-
слени због потребе посла ради сва четири дана 
ускршњих празника, има право на редовну зара-
ду за те дане јер су то према распореду његови 
радни дани, а с обзиром на то да су истовремено 
и дани празника, има право и на увећану зараду 
због рада у дане празника још за 110% за сва че-
тири дана. 

Уколико се запослени налази на тзв. принуд-
ном плаћеном одсуству по члану 116. Закона о 
раду, односно плаћеном одсуству, а у периоду 
његовог одсуства падну дани празника на дане 
који би били његови радни дани,  за  поменуте 
дане запослени остварује накнаду зараде у виси-
ни од 100% просечне зараде у претходни 12 месе-
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ци, према члану 114. Закона о раду, а не 60% према 
члану 113. Закона о раду. Дакле, дани празника 
не рачунају се у дане ових одсустава (Мишљење 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања бр. 011-00-376/2018-02 од 25. 5. 
2018. године). Практично, за дане празника про-
дужавају се дани наведених плаћених одсустава. 

Запосленом који се налази на боловању, поро-
диљском или другим одсуствима, припада накна-
да зараде утврђена за конкретно одсуство и за 
оне радне дане на које је током тог одсуства пао 
празник.

У случају када послодавац упути запосленог на 
службено путовање на дан празника који је по За-
кону нерадни дан, запослени по том основу има 
право на:

● дневницу за службено путовање у висини 
утврђеној Законом и општим актом послодавца, 
односно Уговором о раду;

● зараду за тај дан у висини која је утврђена 
општим актом и Уговором о раду за послове које 
запослени обавља – 100% зараде за тај дан и

● увећану зараду за рад на дан празника у ви-
сини од 110% основне зараде.

Према томе, ако послодавац упути на службе-
но путовање запосленог на дан празника који је 
по Закону нерадни дан, сматра се да је запослени 
радио на дан празника и запосленом се по том 
основу не увећава дневница за службено путова-
ње, већ му се исплаћује у износу утврђеном оп-
штим актом послодавца, а зарада за рад на дан 
празника увећава се за 110%. 

Питања претплатника на теме из 
области зарада и других примања
Услуге пружене од стране физичког 
лица нерезидента ван територије 
Републике Србије

Правно лице ангажовало је физичко лице, др-
жављанина Аустрије, који има статус незапосле-
ног лица на територији државе Аустрија, да врши 
услугу промовисања производа друштва, контак-
тира оглашиваче у часопису, прати догађаје који 
су интересантни за друштво и слично. Дакле, у пи-
тању је пружена услуга у иностранству од стране 
физичког лица. Које су пореске обавезе правног 
лица по основу исплате накнаде за пружене услу-
ге физичком лицу – нерезиденту?

Одговор:
У вези са вашим питањем дајемо два Мишљења 

Министарства финансија и једно мишљење Мини-
старства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања, која третирају наведени предмет.

Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-
1137/2014-04 од 30. 10. 2014: Порез по одбитку на 
приход од уговорене накнаде коју оствари физи-
чко лице нерезидент Републике Србије по основу 

рада који није обављен на територији Србије, у 
случају када је исплатилац прихода домаће лице 
предузетник који води пословне књиге.

Адвокат  –  предузетник  који  води  пословне 
књиге, као резидентни исплатилац прихода фи-
зичком лицу које није порески резидент Републи-
ке Србије, по основу уговорене накнаде за рад 
(пружање услуге посредовања у обезбеђивању 
контаката између одређених категорија лица) 
који није обављен на територији Републике Ср-
бије, већ искључиво на територији друге државе, 
нема обавезу да на исплаћени приход обрачуна 
и плати порез по одбитку у Републици Србији 
сагласно члану 104. Закона о порезу на доходак 
грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 
– др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 
44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 
48/13 – исправка, 108/13, 57/14 и 68/14 – др. закон, 
у даљем тексту: ЗПДГ) и члану 40. Закона о поре-
зу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 
25/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 
101/11, 119/12, 47/13, 108/13 и 68/14 – др. закон, у да-
љем тексту: ЗПДПЛ). Одредбом члана 8. ЗПДГ-а 
прописано је да је обвезник пореза на доходак 

П С
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грађана физичко лице које није резидент (у да-
љем тексту: нерезидент) за доходак остварен на 
територији Републике. 

Према одредбама  члана 99.  став  1.  ЗПДГ-а, 
по одбитку од  сваког  појединачно оствареног 
прихода утврђује се и плаћа порез на следеће 
приходе:  1)  зараде;  2)  приходе  од  ауторских 
права, права сродних ауторском праву и права 
индустријске својине, ако је исплатилац прихода 
правно лице или предузетник; 3) приходе од ка-
питала, ако је исплатилац прихода правно лице 
или предузетник; 4) брисана („Сл. гласник РС”, 
бр. 47/13); 5) приходе од давања у закуп покрет-
них ствари, ако  је исплатилац прихода правно 
лице или предузетник; 6) добитке од игара на 
срећу; 7) приходе од осигурања лица; 7а) прихо-
де спортиста и спортских стручњака; 8) остале 
приходе, ако је исплатилац прихода правно лице 
или предузетник. 

Одредбом члана 101. ЗПДГ-а прописано је да 
порез по одбитку из члана 99. овог закона, за сва-
ког обвезника и за сваки појединачно исплаћени 
приход  исплатилац  обрачунава,  обуставља  и 
уплаћује на прописане рачуне у моменту исплате 
прихода, у складу с прописима који важе на дан 
исплате прихода, осим ако овим законом није 
друкчије прописано. 

Одредбом члана 104. ЗПДГ-а прописано је да 
предузетник који води пословне књиге обрачуна-
ва и наплаћује порез по одбитку на приходе које 
остварује правно лице у складу са законом којим 
се уређује порез на добит правних лица. 

Нерезидент Републике (у даљем тексту: не-
резидентни  обвезник)  подлеже  опорезивању 
добити коју оствари пословањем преко сталне 
пословне јединице која се налази на територи-
ји Републике на начин прописан овим законом, 
уколико међународним уговором о избегавању 
двоструког опорезивања није друкчије уређено 
(члан 3. став 1. ЗПДПЛ-а). 

Нерезидентни обвезник је, у смислу овог за-
кона, правно лице које је основано и има место 
стварне управе и контроле ван територије Репу-
блике (члан 3. став 2. ЗПДПЛ-а). 

Одредбом члана 40. став 1. ЗПДПЛ-а пропи-
сано је да, уколико међународним уговором о 
избегавању двоструког опорезивања није друк-
чије уређено, порез на добит по одбитку по сто-
пи од 20% обрачунава се и плаћа на приходе које 
оствари нерезидентни обвезник од резидентног 
правног лица по основу: 1) дивиденди и удела у 

добити у правном лицу, укључујући и дивиденду 
из члана 35. овог закона; 2) накнада по основу 
ауторског и сродних права и права индустријске 
својине (у даљем тексту: ауторска накнада); 3) 
камата; 4) накнада по основу закупа и подзакупа 
непокретности и покретних ствари на територији 
Републике. 

Порез по одбитку из става 1. овог члана обра-
чунава се и плаћа и на приходе нерезидентног 
обвезника по основу извођења естрадног, забав-
ног, уметничког, спортског или сличног програма 
у Републици, који нису опорезовани као доходак 
физичког лица (извођача, музичара, спортисте 
и  сл.)  у  складу  с  прописима  којима  се  уређује 
опорезивање дохотка грађана (став 2. тог члана 
ЗПДПЛ-а). 

Одредбом члана 71. став 1. ЗПДПЛ-а прописано 
је да порез по одбитку на приходе из члана 40. 
ст. 1, 2. и 3. овог закона за сваког обвезника и за 
сваки појединачно остварени, односно исплаће-
ни приход исплатилац обрачунава, обуставља и 
уплаћује на прописане рачуне у моменту када је 
приход остварен, односно исплаћен.

Мишљење Министарства  за  рад,  запошља-
вање, борачка и социјална питања број 011-00-
00960/2016-07  од  11.  1.  2017:  Обавеза плаћања 
пореза на доходак грађана у Републици Србији на 
приход који физичко лице нерезидент оствари 
од физичког лица резидента Републике Србије, по 
основу његовог заступања у поступку оставинске 
расправе која се води у иностранству.

Опорезивање  прихода физичких  лица  у  Ре-
публици  Србији  уређено  је  Законом  о  порезу 
на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 
80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09 
и 18/10, у даљем тексту: Закон). Према одредби 
члана 3. став 1. Закона, порезу на доходак гра-
ђана подлежу следеће врсте прихода: 1) зараде; 
2)  приходи од  пољопривреде и шумарства;  3) 
приходи од самосталне делатности; 4) приходи 
од ауторских права, права сродних ауторском 
праву и права индустријске својине; 5) приходи 
од капитала; 6)  приходи од непокретности;  7) 
капитални добици; 8) остали приходи. Наведе-
ни приходи опорезују се било да су остварени у 
новцу, натури, чињењем или на други начин (члан 
3. став 2. Закона). На поједине врсте прихода из 
члана 3. овог закона, порез на доходак грађана 
плаћа се: 1) по одбитку од сваког појединачног 
прихода; 2) на основу решења надлежног поре-
ског органа. По одбитку од сваког појединачно 
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оствареног прихода, сагласно одредби члана 99. 
став 1. Закона, утврђују се и плаћају порези на сле-
деће приходе: 1) зараде; 2) приходе од ауторских 
и сродних права и права индустријске својине, 
ако је исплатилац прихода правно лице или пре-
дузетник; 3) приходе од капитала; 4) приходе од 
непокретности, ако је исплатилац прихода прав-
но лице или предузетник; 5) приходе од давања 
у закуп покретних ствари, ако је исплатилац при-
хода правно лице или предузетник; 6) добитке 
од игара на срећу; 7) приходе од осигурања лица; 
7а) приходе спортиста и спортских стручњака; 8) 
остале приходе, ако је исплатилац прихода прав-
но лице или предузетник. 

Под правним лицем,  у  смислу става  1. овог 
члана, подразумева се и део правног лица, од-
носно пословна  јединица нерезидентног прав-
ног  лица  која  је  регистрована  код  надлежног 
државног органа (представништво и др), као и 
државни органи и организације. Порез по одбит-
ку, за сваког обвезника и за сваки појединачно 
исплаћени приход, исплатилац обрачунава, обу-
ставља и уплаћује на прописане рачуне у момен-
ту исплате прихода, у складу са прописима који 
важе на дан исплате прихода, сагласно одредби 
члана 101. Закона. Обвезник пореза на доходак 
грађана је физичко лице – резидент Републике 
Србије за приход остварен на територији Репу-
блике Србије и у другој држави, као и нерези-
дент Републике Србије за доходак остварен на 
територији Републике, сагласно одредбама чл. 
7. и 8. Закона. Резидент Републике Србије, сагла-
сно одредби члана 7. Закона, јесте физичко лице 
које: 1. на територији Републике има пребивали-
ште или центар пословних и животних интереса; 
2. на територији Републике, непрекидно или са 
прекидима, борави 183 или више дана у перио-
ду од 12 месеци који почиње или се завршава у 
односној пореској години. Одредбом члана 8. 
Закона прописано је да је обвезник пореза на до-
ходак грађана и физичко лице које није резидент 
(у даљем тексту: нерезидент) за доходак оства-
рен на територији Републике. Имајући у виду на-
ведене законске одредбе, приход који оствари 
физичко лице – нерезидент, за услугу извршену 
на територији друге државе, према мишљењу 
Министарства финансија, не подлеже плаћању 
пореза на доходак грађана сагласно одредбама 
Закона.

Мишљење Министарства финансија бр. 414-
00-40/2011-04 од 6. 6. 2011: Нема основа да физичка 

лица нерезиденти који делатност не обављају на 
територији Републике Србије, већ услуге пружају 
из домицилних земаља у којима им се исплаћују 
и накнаде буду обавезно осигурана на пензијско и 
инвалидско осигурање

Поводом представке која је упућена овом ми-
нистарству, у којој се поставља питање везано 
за обавезу  пружања пензијског  и  инвалидског 
осигурања држављанину Републике Србије који 
је резидент Руске Федерације и који на основу 
закљученог уговора о посредовању са компани-
јом подносиоца представке остварује накнаду за 
посредовање са купцима производа подносиоца 
представке на територији Руске Федерације, даје 
се следећи одговор: 

Чл. 10, 11, 12. и 13. Закона о пензијском и инва-
лидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/03, 
64/04,  84/04,  85/05,  101/05,  63/06,  5/09,  107/09, 
101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14) утврђен 
је круг обавезно осигураних лица. С обзиром на 
територијално  важење Закона о  пензијском и 
инвалидском осигурању, односно на његову при-
мену на она лица која раде или обављају делат-
ност на територији Републике Србије, сматрамо 
да нема основа да физичка лица – нерезиденти 
који делатност не обављају на територији Репу-
блике Србије, већ услуге пружају из домицилних 
земаља у којима им се исплаћују и накнаде – буду 
обавезно осигурана на пензијско и инвалидско 
осигурање.

Ово је у складу и са прихваћеним начелом ме-
ђународног права у овој области, према којем 
се обавеза осигурања одређује према правним 
прописима оне државе на чијој територији лице 
ради односно обавља делатност.

Уплата добровољног пензијског 
осигурања

Желимо да уплаћујемо добровољно пензијско 
осигурање за раднике у неки од одабраних фон-
дова. Износ давања био би испод неопорезивог 
износа. Да ли можемо да уговоримо уплату за по-
једине раднике? Да ли се на неопорезиви износ 
плаћају доприноси за ПИО?

Одговор:
У прилогу су наведена мишљења Министар-

ства финансија која се односе на ово питање. С 
обзиром на то да је од времена давања ових ми-
шљења до данас усклађиван износ олакшице, за 
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исту консултујемо члан 13. Закона о доприносима 
за обавезно социјално осигурање:

Основица доприноса за запослене и за посло-
давце је зарада, односно плата и накнада зараде, 
односно плате у складу са законом који уређује 
радне односе, општим актом и уговором о раду, 
односно решењем надлежног органа (у даљем 
тексту: зарада).

Основица доприноса за запослене и за посло-
давце из става 1. овог члана не умањује се за неопо-
резиви износ из члана 15а став 2. Закона о порезу 
на доходак грађана.

Основица доприноса за запослене и за посло-
давце је и износ који представља збир премије за 
добровољно здравствено осигурање коју посло-
давац на терет сопствених средстава плаћа за 
запослене – осигуранике укључене у добровољно 
здравствено осигурање у Републици у складу са 
прописима који уређују добровољно здравствено 
осигурање и пензијског доприноса у добровољни 
пензијски фонд који послодавац на терет соп-
ствених средстава плаћа за запослене – чланове 
добровољног пензијског фонда у складу са пропи-
сима који уређују добровољне пензијске фондове 
и пензијске планове, умањен за износ од 5.872 ди-
нара месечно.

Основица из ст. од 1. до 3. овог члана за посло-
давце је и основица додатног доприноса за стаж 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем у складу са законом.

Изузетно од става 1. овог члана, у основицу 
доприноса за запослене и за послодавце не ура-
чунавају се примања која запослени оствари од 
послодавца, на која се не плаћа порез на зараде 
сагласно закону којим се уређује порез на доходак 
грађана.

Мишљење Министарства финансија бр. 414-
00-83/2010-04 од 18. 10. 2010: Коришћење пореских 
олакшица код уплата доприноса у добровољни 
пензијски фонд.

Нормативна уређеност са становишта поре-
за на доходак физичких лица. Одредбом члана 13. 
став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 
– исправка, 31/09, 44/09 и 18/10, у даљем тексту: 
Закон) прописано је да се под зарадом, у смислу 
овог закона, сматра зарада која се остварује 
по основу радног односа, дефинисана законом 
којим се уређују радни односи и друга примања 
запосленог. Зарадом, у смислу чл. 13. и 14. Закона, 
сматрају се и премије свих видова добровољног 

осигурања, као и пензијски допринос у добровољ-
ни пензијски фонд, које послодавац плаћа, одно-
сно уплаћује за запослене – осигуранике укључене 
у добровољно осигурање, односно за запослене – 
чланове добровољног пензијског фонда, у складу 
са законом који уређује добровољно осигурање, 
односно добровољне пензијске фондове и пензиј-
ске планове (члан 14б став 1. Закона). Изузетно 
од става 1. наведеног члана Закона, зарадом у 
смислу чл. 13. и 14. Закона не сматра се: 1) пре-
мија коју послодавац плаћа за све запослене код 
колективног осигурања од последица незгоде, 
укључујући осигурање од повреда на раду и про-
фесионалних обољења и колективног осигурања 
за случај тежих болести и хируршких интервен-
ција; 2) премија за добровољно додатно пензиј-
ско осигурање, односно пензијски допринос у 
добровољни пензијски фонд, које послодавац 
плаћа за запослене – осигуранике укључене у 
добровољно осигурање, односно за запослене 
– чланове добровољног пензијског фонда, до из-
носа који је ослобођен од плаћања доприноса са-
гласно закону који уређује обавезно социјално 
осигурање (члан 14б став 2. т. 1) и 2) Закона). 
Одредбом члана 21а ст. 1. и 2. Закона прописа-
но је да се не плаћа порез на зараде на премију 
добровољног додатног пензијског и инвалидског 
осигурања коју послодавац обуставља и плаћа 
из зараде запосленог – осигураника укљученог у 
добровољно пензијско и инвалидско осигурање, у 
складу са законом који уређује добровољно пен-
зијско и инвалидско осигурање, односно на пен-
зијски допринос у добровољни пензијски фонд 
који послодавац обуставља и плаћа из зараде 
запосленог – члана добровољног пензијског фон-
да, у складу са законом који уређује добровољне 
пензијске фондове и пензијске планове, укупно 
највише до 3.894 динара месечно (износ важи 
од 1. фебруара 2010. године до 31. јануара 2011. го-
дине; усклађивање износа врши се годишње рас-
том цена на мало). Нормативна уређеност са 
становишта доприноса за обавезно социјално 
осигурање. Према одредби члана 13. став 1. За-
кона о доприносима за обавезно социјално оси-
гурање („Сл. гласник РС” , бр. 84/04, 61/05, 62/06 
и 5/09), основица доприноса за запослене и за 
послодавце је зарада, односно плата и накнада 
зараде, односно плате у складу са законом који 
уређује радне односе, општим актом и угово-
ром о раду, односно решењем надлежног органа. 
Основица доприноса за запослене и за послодав-
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це је и премија за добровољно додатно пензијско 
осигурање коју послодавац плаћа за запослене – 
осигуранике укључене у добровољно осигурање у 
складу са законом који уређује добровољно пен-
зијско осигурање, односно пензијски допринос у 
добровољни пензијски фонд који послодавац пла-
ћа на терет сопствених средстава за запослене 
– чланове добровољног пензијског фонда, по зако-
ну који уређује добровољне пензијске фондове и 
пензијске планове, изнад износа од 3.894 динара 
месечно. 

Дакле, имајући у виду наведене законске одред-
бе, премија добровољног додатног пензијског 
осигурања и пензијски допринос у добровољни 
пензијски фонд које послодавац обуставља и пла-
ћа из зараде запосленог (значи на терет запосле-
ног) до износа од 3.894 динара месечно (за период 
од 1. фебруара 2010. године до 1. фебруара 2011. 
године) не подлеже плаћању пореза на доходак 
грађана на зараду. На премију, односно допри-
нос који се плаћа у износу вишем од прописаног 
неопорезивог износа, на део који је виши од тог 
неопорезивог износа обрачунава се и плаћа порез 
на зараду. У случају када послодавац на терет 
својих средстава плаћа премију за добровољно 
додатно пензијско осигурање, односно пензиј-
ски допринос у добровољни пензијски фонд, за 
запослене – осигуранике укључене у добровољно 
осигурање, односно за запослене – чланове добро-
вољног пензијског фонда, до износа 3.894 динара 
месечно (за период од 1. фебруара 2010. године 
до 1. фебруара 2011. године), не плаћају се порез 
на зараду, као ни доприноси за обавезно соци-
јално осигурање. Међутим, на премију, односно 
допринос који послодавац плаћа у износу вишем 
од прописаног неопорезивог износа, на део који је 
виши од тог неопорезивог износа обрачунава се 
и плаћа порез на зараду и доприноси за обавезно 
социјално осигурање.

Мишљење Министарства финансија бр. 414-
00-140/2009-04 од 19. 10. 2009: Порески третман 
уплате пензијског доприноса у добровољни пен-
зијски фонд у случају када послодавац тај допри-
нос плаћа на терет сопствених средстава за 
запосленог члана добровољног пензијског фонда.

Одредбом члана 14б став 2. тачка 2) Закона о 
порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 
24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09 
и 44/09, у даљем тексту: Закон) прописано је да 
се зарадом, у пореском смислу, не сматра преми-
ја за добровољно додатно пензијско осигурање, 

односно пензијски допринос у добровољни пен-
зијски фонд, које послодавац плаћа за запослене 
– осигуранике укључене у добровољно осигура-
ње, односно за запослене – чланове добровољног 
пензијског фонда, до износа који је ослобођен од 
плаћања доприноса сагласно закону који уређује 
обавезно социјално осигурање – до 3.528 динара 
месечно (износ који важи у периоду од 1. фебру-
ара 2009. године до објављивања наредног ускла-
ђеног износа). Одредбом члана 13. став 4. Закона 
о доприносима за обавезно социјално осигурање 
(„Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06 и 5/09) про-
писано је да основица доприноса за запослене и за 
послодавце је и пензијски допринос у добровољни 
пензијски фонд који послодавац плаћа на терет 
сопствених средстава за запослене – чланове до-
бровољног пензијског фонда, по закону који уре-
ђује добровољне пензијске фондове и пензијске 
планове, изнад износа од 3.528 динара месечно. 
Према томе, у случају када послодавац на терет 
својих средстава плаћа пензијски допринос у до-
бровољни пензијски фонд, за запослене – чланове 
добровољног пензијског фонда, до износа од 3.528 
динара месечно (износ који важи у периоду од 1. 
фебруара 2009. године до објављивања наредног 
усклађеног износа), на тај износ не плаћају се до-
приноси за обавезно социјално осигурање, као ни 
порез на зараду, сагласно члану 13. став 4. Закона 
о доприносима за обавезно социјално осигурање 
и члану 14б став 2. тачка 2) Закона. У вези са пи-
тањем „да ли сви запослени морају бити укљу-
чени у овај програм или уплате послодавца могу 
бити само за неке запослене”, Министарство 
финансија указује на то да сама околност која 
се односи на број запослених – чланова добро-
вољног пензијског фонда за које послодавац пла-
ћа пензијски допринос у добровољни пензијски 
фонд, није од утицаја на остваривање права на 
ослобођење од плаћања пореза и доприноса на 
зараду по основу доприноса у добровољни пен-
зијски фонд.

Породиљско одсуство предузетнице

Предузетница иде на одржавање трудноће, 
а затим на породиљско. Који је поступак за њу и 
како би се обрачунавало боловање, као и поро-
диљско? Да ли мора да затвори радњу (ако за-
твори задњу, да ли прима неку надокнаду) или 
да има пословођу с обзиром на то да има једног 
запосленог радника?
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Одговор:
● Податак  о  прекиду  обављања  делатности 
предмет је регистрације. 
● Предузетница пословођење може да повери 
пословођи.
● Не може истовремено да се региструје при-
времени престанак рада и наставак рада преко 
пословође. 

Правилником о садржини Регистра привред-
них субјеката и документацији потребној за ре-
гистрацију („Сл. гласник РС”, бр. 42/2016 – даље: 
Правилник), члан 4. прописано је да је податак 
о  прекиду  обављања  делатности  предмет  ре-
гистрације. Регистровани прекид обављања де-
латности подразумева да евентуални запослени 
или чланови породичног домаћинства не могу да 
обављају регистровану делатност у име и за ра-
чун предузетнице.

Одредбом  члана  90.  Закона  о  привредним 
друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 – др.  закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 – 
даље: Закон) прописано  је да  је предузетник у 
обавези  да  о  периоду  прекида  обављања  де-
латности истакне обавештење на месту у коме 
обавља делатност, као и да се прекид обављања 
делатности региструје у складу са законом о ре-
гистрацији, при чему не може да се утврђује ре-
троактивно. 

Регистрациони орган може да региструје пре-
кид само са даном подношења регистрационе 
пријаве АПР-у, без обзира на датум наведен у до-
знакама које се истом органу ни не достављају. У 
складу са чланом 21. Правилника, подноси се ре-
гистрациона пријава прекида обављања делатно-
сти предузетника. Прекид обављања делатности 
региструје се у складу са законом о регистрацији 
и не може да се утврђује ретроактивно. 

Одредбом члана 89. став 1. Закона прописано 
је да предузетник писаним овлашћењем може 
да  повери  пословођење  пословно  способном 
физичком лицу (даље: пословођа), док је ставом 
3. прописано да пословођа мора да буде у рад-
ном односу код предузетника. Уколико преду-
зетница жели да региструје пословођу, односно 
уколико је неопходно да неко од запослених или 
чланова породичног домаћинства због природе 
саме делатности настави да обавља исту и поред 
привремене спречености за рад предузетнице, у 
складу са одредбом члана 22. Правилника подно-
си се регистрациона пријава промене именовања 
пословође и писано овлашћење предузетника о 

давању  овлашћења  пословођи.  Пословођа  се 
управо  и  региструје  да  би,  услед  спречености 
предузетнице да непосредно обавља делатност, 
„радња” наставила са радом, јер има запослене 
који ће непосредно обављати делатност.

Именовање пословође у случају породиљског 
одсуства јесте обавезно уколико предузетница 
жели да оствари право на накнаду за време по-
родиљског одсуства, одсуства ради неге детета и 
одсуства са рада ради посебне неге детета. 

Напомињемо да не може истовремено да се 
региструје привремени престанак рада и наста-
вак рада преко пословође, будући да примена 
једног од ова два института искључује примену 
другог. 

Применом новог Закона о финансијској подр-
шци породици са децом („Службени гласник РС”, 
број 113/2017 и 50/2018) уведене су промене у об-
рачуну накнаде за породиљско боловање. 

Пре свега треба да се направи разлика између 
трудничког и породиљског боловања. 

Трудничко боловање можете да отворите на 
почетку трудноће. За то је неопходна дознака од 
лекара (Извештај о привременој спречености за 
рад), фотокопија решења из АПР-а, уколико се 
одлучите да привремено обуставите обављање 
делатности, и уверење Пореске управе о уплаће-
ним порезима и доприносима. Изабрани лекар 
може да изда потврду о привременој спречено-
сти за рад за првих 30 дана. Након овог периода 
потврду издаје лекарска комисија. Права на нак-
наду зараде током трудничког боловања оства-
рују  се  подношењем  поменуте  документације 
надлежној филијали РФЗО која врши исплату.

Породиљско одсуство почиње даном рођења 
детета и може да се остварује 365 дана за свако 
дете, за разлику од запослених који за треће и 
свако следеће дете остварују две године права 
на породиљско одсуство. Захтев се прилаже Се-
кретаријату за социјалну заштиту. 

Право накнаде за време породиљског одсу-
ства, које остварују предузетнице, води се у За-
кону као Остале накнаде по основу рођења и неге 
детета и посебне неге детета. 

Да би остварила право на накнаду предузетни-
ца има две могућности:
1. привремено обустављање делатности или
2. наставак обављања делатности уз овлашћеног 
пословођу.

Привремено обустављање делатности значи 
да за време док је делатност „замрзнута”:



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 161

ЗАРАДЕ

● неће се обрачунавати порез и доприноси,
● самим тим неће бити ни трошкова делатности,
● у  том периоду неће  се обрачунавати радни 
стаж,
● нећете остваривати приходе пошто је прија-
вљено привремено обустављање обављања де-
латности.

Дакле, предузетница неће имати трошкове, 
али ће постојати прекид у стажу и неће имати ни 
приходе. 

Битно је напоменути да је трудницама одно-
сно  породиљама и  деци  загарантована  здрав-
ствена  заштита  и  да могу  да  је  остваре  и  без 
оверене здравствене књижице.

У  случају  отварања  трудничког  боловања, 
остварује се право на рефундирање трошкова у 
висини од 3 месеца просечне основице.

Наставак обављања делатности уз овлашће-
ног пословођу значи да предузетница има радни-
ка који ће водити њено пословање. У том случају:
● наставља се са плаћањем пореза и доприноса,
● обрачунава се радни стаж, тако да нема пре-
кида,
● наставља се остваривање прихода пошто пре-
дузетница има особу која ће водити пословање,
● плаћају се порези и доприноси и за пословођу.

Дакле, предузетница има веће трошкове, али 
неће бити прекида стажа и наставиће са оства-
ривањем  прихода.  У  овом  случају,  уколико  се 
отвори трудничко боловање, остварује се право 
на рефундирање 50% доприноса и нето накнаде. 

У оба случаја потребно је да се обе промене 
пријаве Пореској управи подношењем електрон-
ске пореске пријаве. 

Дакле, према члану 17. став 1. тачка 2) Закона, 
остале накнаде по основу рођења и неге детета 
и посебне неге детета за дете рођено 1. јула 2018. 
године и касније може да оствари мајка која је у 
периоду од 18 месеци пре рођења детета оства-
ривала приходе по основу самосталног обавља-
ња делатности. Наиме, овде треба имати у виду 
одредбе члана 65б Закона о доприносима за оба-
везно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 
84/2004… и 113/2017), који прописује да се за пре-
дузетника који остварује остале накнаде по осно-
ву рођења и неге детета и посебне неге детета, у 
складу са законом којим се уређује финансијска 
подршка породици са децом, не плаћају допри-
носи за обавезно социјално осигурање по том 
основу за време остваривања права на наведену 
накнаду. Практично то значи да ће породиље – 

предузетнице које су привремено одјавиле оба-
вљање предузетничке делатности због рођења и 
неге и посебне неге детета, имати прекид у осигу-
рању за време остваривања права на осталу нак-
наду јер ће им се из средстава буџета уплаћивати 
само остала накнада, а не и доприноси.

Међутим, према ст. 2. и 3. члана 65б овог за-
кона, за предузетника који наставља да обавља 
предузетничку делатност за време остваривања 
права на остале накнаде, основицу доприноса 
чини лична зарада, односно опорезива добит, 
односно паушално утврђени приход, а обвезник 
плаћања доприноса за време остваривања права 
на остале накнаде јесте предузетник.

Месечна основица за остале накнаде по осно-
ву рођења и неге детета и посебне неге детета 
добија се дељењем збира основица на које су 
плаћени доприноси за социјално осигурање са 
18, односно са 24 за пољопривредне осигуранике. 
Овако утврђена месечна основица дели се са ко-
ефицијентом 1,5 и тако се одређује пун месечни 
износ остале накнаде по основу рођења и неге 
детета и посебне неге детета.

Уколико је предузетница пословала мање од 
18 месеци, просек ће бити мањи, па самим тим и 
накнада. 

Оно што се разликује код предузетница у од-
носу на запослене раднице јесте то што не по-
стоји загарантована минимална зарада, односно 
накнада коју примају може бити мања од просе-
чне плате. Међутим, максимална накнада, као и 
код запослених, не може бити већа од 3 просечне 
плате. 

Више о обрачуну можете прочитати у чланку 
„Права запослених на накнаду зараде и осталу 
накнаду за време породиљског одсуства и одсу-
ства са рада ради неге детета – од 1.  јула 2018. 
године” из броја 19–20 (јул/август 2018).

Исплату  месечних  износа  осталих  накнада 
по основу рођења и неге и посебне неге дете-
та, без пореза и доприноса, врши министарство 
надлежно за социјална питања на текући рачун 
подносиоца захтева, из средстава обезбеђених 
у буџету Републике Србије, а изузетно, за лице 
које нема текући рачун исплату месечних изно-
са остале накнаде по основу рођења и неге и по-
себне неге детета, без пореза и доприноса, врши 
министарство надлежно за социјална питања на 
рачун подносиоца захтева за остваривање права 
отвореног код финансијске организације одређе-
не од стране министарства надлежног за соци-
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јална питања, из средстава обезбеђених у буџету 
Републике Србије.

Након што орган управе – служба дечје зашти-
те – изврши обрачун свих Законом прописаних 
основица осталих накнада за конкретног подно-
сиоца захтева, које су евидентиране у Централном 
регистру обавезног социјалног осигурања на дан 
подношења захтева за остваривање права, овај 
орган формира извештај о евидентираним осно-
вицама за период који је од утицаја на остварива-
ње права, а чини саставни део списа предмета. 

Месечна основица осталих накнада добија се 
дељењем збира ових основица са 18 односно 24, 
у зависности од подносиоца захтева, без обзи-
ра на то да ли постоје евидентиране основице 
осталих накнада за цео посматрани обрачунски 
период. Дакле, увек се спроводи дељење еви-
дентираних – остварених збира основица са 18 
односно 24, без обзира на то у колико је претход-
них месеци, 18 или мање, односно 24 или мање, 
подносилац захтева исказао основице на које су 
плаћени доприноси.

Орган управе притом мора да води рачуна да 
збир месечних основица по сваком подносио-
цу захтева не може бити већи од три просечне 
зараде у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надле-
жног за послове статистике на дан подношења 
захтева.

Орган  управе  –  служба  дечје  заштите  –  на 
бази формираног извештаја о евидентираним 
основицама и израчунатих месечних основица, 
пун месечни износ остале накнаде за конкрет-
ног подносиоца захтева утврђује када месечну 
основицу за остале накнаде подели са коефици-
јентом 1,5 и тај износ (на који се не плаћају порези 
и доприноси) уноси у решење, односно, према 
прецизној одредби члана 15. став 1. Правилника, 
право на остале накнаде утврђује се после свих 
спроведених  описаних  обрачуна  (из  члана  14. 
Правилника) у висини месечног износа осталих 
накнада на који се не плаћају порези и доприноси, 
при чему се утврђени износ уноси у решење.
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За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Увод у анализу финансијских 
извештаја – ко, коме и зашто
Без обзира на корисника информација које су исход анализе финансијских из-
вештаја, њен највећи значај огледа се у томе што омогућава поређење финан-
сијског положаја и рентабилности предузећа у времену (са самим собом), у про-
стору (са другим предузећима, конкуренцијом и просеком гране делатности, 
што је можда и најбољи стандард за поређење) и са стандардима (првенствено 
са постављеним пословним планом). Наравно, са оперативног аспекта одмах 
се намеће питање ко је задужен да изради анализу финансијских извештаја и 
задовољи потребе корисника: власника, директора, банака, добављача.

Увод

Да би донео рационалне одлуке које су у скла-
ду са циљевима компаније, финансијски менаџер 
мора да има одређена финансијска оруђа. Једно 
од тих оруђа је и финансијска анализа. Компанија 
као таква, али и њени инвеститори (власници и 
остали повериоци) раде анализу финансијских 
извештаја.  Трговачке  повериоце  – добављаче 
који потражују новац за продата добра или из-
вршену услугу – првенствено занима ликвидност 
компаније. Њихова потраживања су краткороч-
не природе, а способност компаније да брзо пла-
ти та потраживања најбоље се оцењује анализом 
ликвидности. С друге стране, потраживања која 
имају банке или друге финансијске институције 
које су пласирале зајмове, најчешће су дугороч-
не или макар дугорочније природе. Зато су ти 
повериоци више заинтересовани за способност 

компаније да на дуги рок својим новчаним то-
ковима буде способна за измиривање обавеза 
према њима. Они могу да процене ту способност 
анализом структуре капитала компаније, глав-
них извора и употребе средстава, профитабил-
ности итд.

Власнике компаније првенствено интересује 
садашња и будућа зарада, као и стабилност тих 
зарада (што мање осцилације од постављеног, 
планираног тренда). Као резултат тога власни-
ци се усредсређују на анализу профитабилности 
компаније. Осим тога, занима их и финансијско 
стање компаније, али у оном обиму који утиче 
на способност компаније да исплати дивиденде 
(или други облик учешћа у добити) и избегне бан-
крот. Сви до сада описани случајеви односе се на 
„добављаче” извора финансирања. То значи да је 
ова анализа на неки начин поглед споља на ком-
панију. 

Табела 1: Корисници анализе финансијских извештаја

Интерни 
корисници

Власници Раст и принос Принос на сопствени капитал, показатељи активности
Директор 
(управа)

Ликвидност, солвентност, 
рентабилност, раст СВЕ

Спољни 
корисници

Купци Активност  Активност управљања залихама и потраживањима од 
купаца

Добављачи Ликвидност Коефицијенти ликвидности, брзи тест, активност 
управљања обавезама према добављачима

Банке Ликвидност и солвентност Краткорочна и дугорочна финансијска структура, 
ликвидност, солвентност, задуженост

Инвеститори Рентабилност и тржишна 
вредност

Принос на капитал, принос на акције, дивиденда по 
акцији

Држава Ликвидност и раст Ликвидност
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Интерно  менаџмент  користи  финансијску 
анализу због унутрашње контроле и осигурања 
финансијског  стања  и  успешности  компаније, 
при чему је од њих захтевају (поверен им је тај 
задатак) власници и други повериоци. Са аспек-
та  унутрашње  контроле,  менаџмент  мора  да 
спроводи финансијску анализу због ефикасног 
планирања и контроле. Да би могао да планира 
будућност, финансијски менаџер мора да проце-
ни садашњи финансијски положај компаније и да 
оцени могућности у односу на садашње стање. И 
коначно, да би могао ефикасно да преговара за 
спољне изворе финансирања, мора да буде упо-
знат са свим аспектима финансијске анализе коју 
користе спољни добављачи капитала у процени 
компаније.

Циљ анализе биланса

Циљ анализе биланса често се условљава су-
бјектом за који се врши анализа.

Дакле, субјект за који се врши анализа поста-
вља  циљеве  анализе  биланса  које  аналитичар 
треба да оствари. Будући да су циљеви субјекта 
за који се врши анализа по правилу различити, 
циљ анализе биланса и не може да буде дефини-
сан тако да одговара свим субјектима (нпр. бан-
ка ће као циљ анализе поставити оцену кредитне 
способности, статистика утврђивање статисти-
чких података итд.). 

Међутим, с обзиром на то да је предмет ана-
лизе Биланс стања и Биланс успеха, без обзира 
на то какве циљеве постављају субјекти за које 
се врши анализа, сматра се да је општи (зајед-
нички) циљ сваке анализе биланса оцена финан-
сијског положаја или стања и рентабилитета.

Финансијско  стање,  које  се  често  назива  и 
финансијска ситуација или финансијска консти-
туција, јесте структура средстава и извора финан-
сирања из које се извлаче релације између односа 
средстава  по  року  везаности  и  извора финан-
сирања по року расположивости  (финансијска 
равнотежа) и односа сопствених и позајмљених 
извора финансирања (задуженост). Финансијска 
равнотежа, задуженост, репродукциона способ-
ност и одржавање реалне вредности сопственог 
капитала чине заједно финансијски положај дру-
штва. 

Рентабилност је увећање (прираст) сопстве-
ног капитала по основу финансијског резултата, 

али сам финансијски резултат је сложен јер по-
тиче из пословних, финансијских и осталих при-
хода.

Ако два предузећа у апсолутном износу имају 
исти финансијски резултат, а притом се разликују 
по износима из којих потиче финансијски резул-
тат, онда је то различит квалитет. С друге стране, 
ризик остварења финансијског резултата може 
да буде већи или мањи, што је изузетно важно за 
оцену рентабилности.

Најзад, предузеће може да има лош финансиј-
ски положај и негативан финансијски резултат. У 
таквим околностима анализа биланса мора да 
пружи одговор може ли или не може предузеће 
да поправи финансијски положај (да га доведе у 
нормалу) и може ли или не може да изађе из зоне 
губитака.

Значи, циљеви анализе биланса су:
1. анализа финансијског резултата, која обухвата 
анализе: структуре и динамике укупног прихода 
и распореда укупног прихода, извора финансиј-
ског резултата, ризика остварења финансијског 
резултата, рентабилности и могућности изласка 
из зоне губитка;
2. анализа финансијског положаја, која садржи 
анализе:  дугорочне  и  краткорочне  финансиј-
ске  равнотеже,  репродукционе  способности, 
задужености,  одржавања  реалне  вредности 
сопственог капитала и могућности побољшања 
финансијског положаја;
3. анализа имовинског положаја, која се односи 
на анализу: структуре пословне имовине, фиксне 
имовине и обртне имовине.

Задатак анализе биланса

Приликом оцене стања и развоја финансијског 
положаја предузећа задаци анализе су да утврди:
1. стање и развој дугорочне и краткорочне финан-
сијске равнотеже,
2. стање и развој репродукционе способности,
3. стање и развој задужености и
4. да ли предузеће одржава или не одржава ре-
алну вредност сопственог капитала.

Приликом испитивања могућности побољша-
ња финансијског положаја у смислу његовог до-
вођења у нормалу, задаци анализе су да утврди:
1. скривене губитке,
2. могућност побољшања дугорочне и краткороч-
не финансијске равнотеже путем промене струк-
туре средстава и извора финансирања,
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3. недостатак капитала за довођење финансиј-
ског положаја на нормалу и
4. могућност остварења финансијског резултата 
у  висини недостатака  капитала или могућност 
покрића камата по основу додатног задужења 
у висини недостајућег капитала за довођење фи-
нансијског положаја на нормалу.

Врсте финансијске анализе

У циљу добијања свеобухватне слике о посло-
вању користе се различити инструменти анализе, 
који су структуирани од средстава и техника које 
се комбинују у циљу оцењивања и динамичког 
праћења  кључних  показатеља  пословања.  Као 
најчешћа средства анализе финансијских изве-
штаја примењују се:
1. вертикална анализа и хоризонтална анализа 
биланса,
2.  анализа основних финансијских индикатора 
(рацио анализа),
3. анализа приносног положаја (финансијског ре-
зултата), имовинског и финансијског положаја,
4. анализа кредитног бонитета.

Послови које ради добар рачуновођа

Основни послови које обавља добар рачуно-
вођа, било да је запослен у предузећу било да је 
ангажован као вањски сарадник, наведени су у 
наставку:
1.  управљање плаћањима – издавање и пријем 
фактура, извршавање плаћања према редосле-
ду доспећа, управљање ликвидношћу, контрола 
благајне и извода;
2.  једноставна  књижења  –  књижење  набавке, 
продаје и праћење промена на текућим рачунима 
и контрола са изводом из банке;
3. планирање токова готовине – пројектовање 
будућих новчаних токова и предвиђање евенту-
алних ликвидносних „рупа” на време (недостата-
ка финансијских средстава услед неусклађености 
прилива и одлива);
4. контрола кредитне изложености ка купцима 
– праћење потраживања, њихов квалитет и кон-
тролисање наплате у складу са уговореним ва-
лутама;
5. финансијско управљање и сарадња са свим ре-
левантним институцијама – пре свега банкама и 
то тако што ће их држати информисаним о свим 
битнијим променама у пословању;

6. праћење и измиривање свих општих трошкова 
– као што су трошкови за службене аутомобиле, 
лизинг, закуп и други пратећи режијски трошкови;
7. праћење свих законских регулатива – ажурно 
и правовремено праћење свих релевантних про-
мена законских регулатива и адекватно усклађи-
вање пословања са њима, сарадња са пореским 
органима (сви релевантни порези, нпр.: ПДВ, по-
рез на добит, порез на доходак, акцизе, админи-
стративне и друге таксе и сл.);
8. обрачун и сва припадајућа књижења и плаћања 
личних доходака запослених – обрачун, исплате и 
све законски потребне административне радње у 
вези са тим, контрола и провера са регулаторним 
органима (ПИО, здравство и сл.) да ли су све про-
мене ажурно и коректно евидентиране;
9. саветодавни и други послови – предузеће које 
планира адекватан раст и развој мора да има ква-
литетног рачуновођу, који то може да прати кроз 
разне форме извештавања и примерене и право-
времене савете како са аспекта пореза тако и са 
аспекта разних уштеда и минимизирања могућих 
изложености ризику и других стратешких питања.

Једна од главних улога доброг рачуновође 
јесте и то да одржава блиску сарадњу са бан-
кама, као и да им правовремено доставља по-
требне податке и извештаје како би олакшао 
приступ изворима финансирања.

Зато квалитетан и професионалан рачуново-
ђа треба да буде партнер у послу, који може да 
обезбеђује и саветодавне финансијске услуге.

П С

3
DECENIJE
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Анализа приносног, имовинског  
и финансијског положаја
Три сегмента финансијске анализе, која се међусобно прожимају и допуњују, 
јесу анализа приносног, имовинског и финансијског положаја предузећа. Бо-
нитет предузећа не може да се утврди без претходно спроведених поменутих 
анализа. Анализа ће бити урађена на основу података из Биланса стања и успе-
ха друштва, уз додатне информације из помоћне књиговодствене евиденције. 
На исти начин предузеће анализира и податке из биланса изабраног предузећа 
за упоређивање или збирног биланса за делатност, а затим врши поређење.

Увод

Приносни,  имовински  и  финансијски  поло-
жај предузећа условљавају бројни фактори који 
међусобно могу бити контрадикторни, што до-
датно отежава  коначно  сагледавање положаја 
предузећа. Овај проблем решава се временским 
и просторним упоређивањем положаја предузе-
ћа. Временско упоређивање омогућава сагледа-
вање динамике, тј. кретања или развоја положаја 
предузећа  у  узастопним  годинама.  Просторно 
упоређивање омогућава упоређивање положаја 
предузећа у односу на положај конкуренције, што 
пружа солидну основу за закључивање о изгледи-
ма предузећа за опстанак, раст и развој. При про-
сторном упоређивању положаја предузећа треба 
водити  рачуна  о  избору  репрезента  или  групе 
предузећа са којима се врши упоређивање да би 
се избегла опасност погрешног закључивања. 

Анализа приносног положаја

При  анализи финансијског  резултата  врши 
се временско и просторно упоређивање. Вре-
менско упоређивање приказује развој, напре-
довање предузећа у остваривању финансијског 
резултата. Наравно, што то упоређивање обу-
хвата више узастопних обрачунских периода, 
то се јасније уочавају тенденције остваривања 
финансијског резултата и обрнуто, а колико ће 
се узастопних година анализирати финансијски 
резултат и временски упоређивати – зависи од 
циља анализе. Примера ради, када се анализа 
врши ради оцене могућности опстанка преду-

зећа, пожељније је анализирати остварење фи-
нансијског  резултата  за  неколико  узастопних 
година. То омогућује откривање не само када 
се јављају непожељне тенденције у кретању фи-
нансијског резултата већ и када су се јавили уз-
роци таквог кретања финансијског резултата и 
развоја, као и откривање интензитета тих узро-
ка. Насупрот томе, приликом редовних анализа, 
које се обављају у циљу извештавања, довољно 
је временско упоређивање два или три узастоп-
на обрачунска периода.

Просторно упоређивање је важно због оцене 
како предузеће стоји у односу на конкуренцију, 
при чему се јавља проблем избора предузећа са 
којим ће се вршити упоређивање, који може да се 
реши на два начина – да се за упоредно предузе-
ће узме најбоље конкурентно предузеће или да 
се упоређивање врши са свим конкурентним до-
маћим предузећима (то су предузећа оне струке, 
односно делатности којој припада и анализирано 
предузеће). Ако се просторно упоређивање врши 
са најбољим конкурентним предузећима, анали-
за ће показати да ли се предузеће приближава 
или заостаје у односу на њих, што је битно сазна-
ње за вођење пословне политике у правцу при-
ближавања финансијских резултата посматраног 
предузећа финансијском резултату конкурентног 
предузећа. Ако се просторно упоређивање врши 
са делатношћу или граном којој припада и анали-
зирано предузеће, анализа ће показати постиже 
ли оно боље или лошије финансијске резултате 
од просека свих конкурентних предузећа, а то је 
опет важно сазнање за вођење пословне полити-
ке у циљу тога да предузеће буде натпросечно 
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јер му само то пружа шансу да у конкурентном 
окружењу опстане на тржишту.

Ако се упоређивање врши са  једним конку-
рентним предузећем, предмет анализе је и ње-
гов биланс успеха, а ако се упоређивање врши 
са  свим  конкурентним  предузећима,  предмет 
анализе је и збирни биланс успеха. Међутим, не 
врши се упоређивање апсолутних, већ само ре-
лативних бројева, зато што су, услед различите 
величине  анализираних  предузећа,  апсолутне 
величине неупоредиве, па отуд само релативни 
бројеви дају поуздане закључке о томе да ли је 
неко стање или појава лошија у посматраном или 
у конкурентном, односно у свим конкурентним 
предузећима. 

Анализа приносног положаја или анализа фи-
нансијског резултата на основу информација обе-
лодањених у финансијским извештајима врши се 
путем анализе:
1. структуре и распореда прихода,
2. структуре бруто финансијског резултата,
3. ризика остварења финансијског резултата и 
доње тачке рентабилитета,
4. финансијске моћи,
5. рентабилности.

У наставку је стављен акценат на анализу ри-
зика остварења финансијског резултата, финан-
сијске моћи и рентабилности. 

Анализе ризика остварења финансијског 
резултата и доње тачке рентабилности

У ову анализу укључују се само пословни при-
ходи  и  расходи  и финансијски  приходи  и  ра с-

хо ди,  а  не  укључују  се  приходи  и  расходи  од 
усклађивања вредности остале имовине, која се 
исказује по фер вредности кроз Биланс успеха, 
као ни остали приходи и расходи, нето добитак 
и губитак пословања које се обуставља због тога 
што су они привремени и повремени и као такви 
не могу бити дугорочан основ остварења финан-
сијског резултата. 

Пре самог приступања анализирању потребно 
је податке о пословним расходима рашчланити 
на варијабилне и фиксне, при чему су у предузе-
ћима која примењују систем обрачуна варијабил-
них трошкова они већ рашчлањени. У условима 
када  предузеће  примењује  неки  други  систем 
обрачуна  трошкова  (обрачун  по  укупним  тро-
шковима или обрачун по производним трошко-
вима), прво се трошкови производње раздвајају 
на компоненту фиксних и варијабилних трошко-
ва и сразмерно њиховој пропорцији раздвајају 
се и расходи у Билансу успеха на варијабилну и 
фиксну компоненту. 

Пример: Анализе ризика остварења 
финансијског резултата и доње тачке 

рентабилитета

Применом директне методе у посматраним 
предузећима извршено  је раздвајање расхода 
на варијабилну и фиксну компоненту, као што је 
приказано у табели 1. Остали подаци повучени су 
из Биланса успеха.

Анализа ризика остварења финансијског ре-
зултата и доње тачке рентабилности приказана 
је у табели 2.

Табела 1: Подаци из Биланса успеха потребни за анализу ризика остварења финансијског резултата
 ОПИС АОП Златко Љутко Горчило

 А. Пословни приходи 1001 1.320.000 1.320.000 1.320.000
 Д. Финансијски приходи 1032 45.000 60.000 0

Врста Б. Пословни расходи 1018 879.000 877.500 907.500
В I. Набавна вредност продате робе 1019 4.500 400.000 7.500
В II. Приходи од активирања учинака и робе 1020 -15.000 -30.000 -45.000
В III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и 

недовршених услуга
1021 -4.500 -6.000 -15.000

В IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и 
недовршених услуга

1022 0 0 0

В V. Трошкови материјала 1023 400.500 175.000 378.000
В VI. Трошкови горива и енергије 1024 0 0 0
Ф VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 1025 253.500 358.000 310.000
Ф/В VIII. Трошкови производних услуга 1026 108.000 124.500 115.500
 од тога варијабилни  64.800 74.700 69.300
 од тога фиксни  43.200 49.800 46.200
Ф IX. Трошкови амортизације 1027 57.000 150.000 87.000
Ф X. Трошкови дугорочних резервисања 1028 0 0 0
В XI. Нематеријални трошкови 1029 75.000 85.500 109.500

 Ђ. Финансијски расходи 1040 75.000 25.000 250.000
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Табела 2: Анализа ризика остварења финансијског резултата и доње тачке рентабилности 
Ред. 
бр. Опис Златко Љутко Горчило Обрачун

1. + Пословни приходи 1.320.000 1.320.000 1.320.000  

2. - Варијабилни расходи 525.300 699.200 504.300  

3. = МАРЖА ПОКРИЋА 794.700 620.800 815.700  

4. - Фиксни и претежно фиксни расходи 353.700 557.800 443.200  

5. = ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 441.000 63.000 372.500  

6. - Нето расходи финансирања -30.000 35.000 -250.000  

7. = БРУТО ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 411.000 98.000 122.500  

8. Фактор пословног ризика 1,80 9,85 2,19 3 / 5

9. Фактор финансијског ризика 1,07 0,64 3,04 5 / 7

10. Фактор укупног ризика 1,93 6,33 6,66 8 × 9 или 3 / 7

11. Проценат марже покрића у пословном приходу 60,20% 47,03% 61,80% 3 / 1

Доња тачка рентабилности пословног резултата

12. Потребан пословни приход за остварење неутралног 
пословног резултата 587.497 1.186.044 717.205 4 / 11

14. Проценат искоришћења пословног прихода за остварење 
неутралног пословног резултата 44,51% 89,85% 54,33% 12 / 1

15. Стопа еластичности остварења неутралног пословног 
резултата 55,49% 10,15% 45,67% (1 - 12) / 1

Доња тачка рентабилности бруто финансијског резултата

13. Потребан пословни приход за остварење неутралног бруто 
финансијског резултата 637.327 1.111.624 1.121.765 (4 - 6) / 11

16. Проценат искоришћења пословног прихода за остварење 
неутралног бруто финансијског резултата 48,28% 84,21% 84,98% 13 / 1

17. Стопа еластичности остварења неутралног бруто 
финансијског резултата 51,72% 15,79% 15,02% (1 - 13) / 1

Фактор пословног ризика (назива се и послов-
ни левериџ) утврђује се из односа марже покрића 
и пословног резултата, а у основи показује коли-
ко се брже мења пословни резултат него што се 
мења маржа покрића. Ако је фактор пословног 
ризика 3, значи да ће свака промена марже по-
крића од 10% изазвати промену пословног резул-
тата за 30%.

Пожељно  је  да  фактор  пословног  ризика 
буде што нижи јер се тиме постиже да пословни 
резултат не осцилира значајно приликом сваке 
промене марже покрића. Тиме је смањен ризик 
пада  пословног резултат  испод  границе  која 
може да обезбеди позитиван бруто финансиј-
ски резултат.

Како би се у управљању пословањем преду-
зећа благовремено предузимале мере за упра-
вљање пословним ризиком, добро је познавати 
факторе који делују на висину пословног ризи-
ка:

1. висина продајне цене – што је продајна цена 
виша, то ће бити виша и маржа покрића, а нижи 
фактор пословног ризика и обрнуто;
2. висина обима производње и продаје – што је 
већи обим производње и продаје при датим про-
дајним  и  набавним  ценама  и  датим физичким 
утрошцима варијабилних трошкова, то ће бити 
виша маржа покрића, а нижи фактор пословног 
ризика и обрнуто;
3. висина физичког утрошка директног матери-
јала, енергије, услуга и директног рада по једи-
ници производа – што је мањи физички утрошак 
при датим набавним ценама и  платама,  то ће 
бити мањи варијабилни расходи, а виша маржа 
покрића и нижи фактор пословног ризика и обр-
нуто;
4. висина улагања у основна средства – што  је 
улагање  у  основна  средства мање,  то  ће бити 
мањи фиксни расходи по основу амортизације, 
а већи пословни резултат и нижи фактор послов-
ног ризика и обрнуто;
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5.  висина  других  фиксних  трошкова  –  што  су 
други фиксни трошкови нижи, то ће бити виши 
пословни резултат, а нижи фактор пословног ри-
зика и обрнуто.

Уз исту вредност оствареног пословног при-
хода, фактор пословног ризика код предузећа из 
примера потпуно је другачији, првенствено због 
различитог учешћа фиксних трошкова у укупним 
трошковима. Предузеће Златко има фактор по-
словног ризика 1,80, што значи да би се, у случају 
смањења марже покрића за 10%, пословни резул-
тат  смањио  за  18%.  На  пример,  ако  предузеће 
планира снижење продајних цена за 6%, његова 
маржа покрића смањиће се за 10% (зато што је од-
нос марже покрића и пословног прихода 60% - ред. 
бр. 11 из табеле 2), а пословни резултат за 18%.

Предузеће Љутко има фактор пословног ри-
зика 9,85, што значи да би се, у случају смањења 
марже покрића за 10%, пословни резултат смањио 
за чак 98,5%. Љутко има веома мали маневарски 
простор  за  управљање  политиком  продајних 
цена,  односно  за  управљање  трошковима,  јер 
свако смањење марже покрића доводи до зна-
чајног смањења пословног резултата, а ризик од 
уласка у зону губитка је велик.

Предузеће  Горчило  има  фактор  пословног 
ризика 2,19, што значи да би се,  у  случају сма-
њења марже покрића за 10%, пословни резултат 
смањио 21,9%. На пример, ако предузеће планира 
снижење продајних цена за 6,2%, његова маржа 
покрића смањиће се за  10%  (зато што  је однос 
марже покрића и пословног прихода 62%), а по-
словни резултат за 21,9%.

Ред. 
бр. Опис Златко Љутко Горчило

1. + Пословни приходи 1.320.000 1.320.000 1.320.000
2. - Варијабилни расходи 525.300 699.200 504.300
3. = Маржа покрића 794.700 620.800 815.700

4. - Фиксни и претежно 
фиксни расходи 353.700 557.800 443.200

5. = Пословни резултат 441.000 63.000 372.500

6. - Нето расходи 
финансирања -30.000 35.000 -250.000

7. = Бруто финансијски 
резултат 411.000 98.000 122.500

8. Фактор пословног 
ризика 1,80 9,85 2,19

Фактор  финансијског  ризика  (назива  се  и 
финансијски левериџ) утврђује се из односа по-
словног резултата и бруто финансијског резул-
тата, а показује колико се пута брже мења бруто 

финансијски резултат кад се пословни резултат 
промени за један проценат. Примера ради, ако је 
фактор финансијског ризика 2, а пословни резул-
тат смањи се за 10%, бруто финансијски резултат 
смањиће се за 20%. 

Пожељно је да фактор финансијског ризика 
буде што нижи јер се тиме постиже да бруто 
финансијски  резултат  не  осцилира  значајно 
приликом сваке промене пословног резултата.

Како би се у управљању пословањем предузе-
ћа благовремено предузимале мере за управља-
ње финансијским ризиком, добро је познавати 
факторе који делују на висину финансијског ри-
зика:
1. висине позајмљених извора финансирања на 
које се плаћа камата односно накнада – што су 
сопствени капитал и спонтани извори нижи, по-
зајмљени извори на које се плаћа камата биће 
виши, а тиме ће бити виши и расходи по основу 
финансирања и фактор финансијског ризика и 
обрнуто;
2. висине каматне стопе – при датим позајмље-
ним  изворима  финансирања  на  које  се  плаћа 
камата расходи финансирања биће виши што је 
виша каматна стопа, чиме се повећава и фактор 
финансијског ризика и обрнуто;
3. висине уложених средстава у активу (повезана 
су са висином набавне цене основних средстава, 
залиха материјала  и  трговачке робе,  висином 
цене  коштања  залиха  недовршене  производ-
ње, полупроизвода и готових производа, мето-
дом обрачуна амортизације, методом обрачуна 
утрошка материјала, методом отписа ситног ин-
вентара, системом обрачуна трошкова, коефици-
јентом обрта обртних средстава) – дат сопствени 
капитал и дати  спонтани извори финансирања 
више уложених средстава у активу захтевају и 
веће позајмљене изворе на које се плаћа камата, 
а то значи да ће виши бити и расходи финансира-
ња и фактор финансијског ризика и обрнуто;
4. висине пласираних средстава у виду финансиј-
ских и робних кредита – при датој каматној сто-
пи на пласмане виши пласмани обезбеђују веће 
приходе од финансирања, а мање нето расходе 
финансирања и мањи фактор финансијског ризи-
ка и обрнуто;
5.  висине  каматне  стопе  на  пласмане  –  виша 
каматна стопа обезбеђује веће приходе од фи-
нансирања и мање нето расходе финансирања и 
обрнуто.
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Уз исту вредност оствареног пословног прихо-
да, фактор финансијског ризика у предузећима 
из примера потпуно  је другачији, првенствено 
због различитог учешћа расхода камата у укуп-
ним трошковима. Предузеће Златко има фактор 
финансијског ризика једнак 1,07, што значи да би 
се, у случају смањења пословног резултат за 10%, 
бруто финансијски резултат смањио за 10,7%. На 
пример, ако предузеће планира снижење продај-
них цена за 6%, његова маржа покрића смањиће 
се за 10%, пословни резултат за 18%, а бруто фи-
нансијски резултат за 19,3% (18% × 1,07).

Предузеће Љутко има фактор финансијског 
ризика једнак 0,64, што значи да би се, у случају 
смањења пословног резултата за 10%, бруто фи-
нансијски резултат смањио за 6,4%. Ово је пример 
предузећа које остварује финансијске приходе 
који су већи од постојећих расхода камата.

Предузеће Горчило има фактор финансијског 
ризика једнак 3,04, што значи да би се, у случају 
смањења пословног резултата за 10%, бруто фи-
нансијски резултат смањио за 30,4%. На пример, 
ако предузеће планира снижење продајних цена 
за 6,2%, његова маржа покрића смањиће се за 10%, 
пословни резултат за 21,9%, а бруто финансијски 
резултат за чак 66,6%. Ово је пример предузећа 
које, уз релативно низак фактор пословног ризи-
ка, има висок фактор финансијског ризика због 
високог учешћа трошкова камата у укупним тро-
шковима.
Ред. 
бр. Опис Златко Љутко Горчило

1. + Пословни приходи 1.320.000 1.320.000 1.320.000
2. - Варијабилни расходи 525.300 699.200 504.300
3. = Маржа покрића 794.700 620.800 815.700
4. - Фиксни и претежно 

фиксни расходи 353.700 557.800 443.200
5. = Пословни резултат 441.000 63.000 372.500
6. - Нето расходи 

финансирања -30.000 35.000 -250.000
7. = Бруто финансијски 

резултат 411.000 98.000 122.500
8. Фактор пословног 

ризика 1,80 9,85 2,19
9. Фактор финансијског 

ризика 1,07 0,64 3,04

Доња тачка рентабилности је тачка у којој се 
приходи изједначују са расходима, што значи да 
је у тој тачки финансијски резултат једнак нули. То 
је тачка у којој се пословни приходи изједначава-
ју са фиксним и претежно фиксним расходима и 
делом варијабилних трошкова који су садржани 

у приходу који обезбеђује неутралан пословни 
резултат. 

Ако се потребан пословни приход за остваре-
ње неутралног пословног резултата стави у однос 
са оствареним пословним приходом и помножи 
са 100, добиће се проценат искоришћења послов-
ног прихода за остварење неутралног пословног 
резултата. Што је тај проценат више удаљен од 
100%, утолико је ситуација боља јер је ризик оства-
рења пословног резултата мањи и обрнуто. 

Стопа еластичности остварења неутралног 
пословног резултата показује за колико проце-
ната може да се смањи пословни приход да би 
пословни резултат пао на нулу. Наравно, што је 
стопа еластичности остварења неутралног по-
словног резултата виша, мања је вероватноћа 
да ће предузеће остварити негативан пословни 
резултат (пословни губитак).

Ако  је  остварен  негативан  пословни  резул-
тат (пословни губитак), проценат искоришћења 
пословног  прихода  за  остварење  неутралног 
пословног резултата биће већи од 100, јер је по-
требан пословни приход за остварење неутрал-
ног  пословног  резултата  већи  од  оствареног 
пословног прихода. У таквим околностима стопа 
еластичности остварења неутралног пословног 
резултата биће негативна, а та негативна стопа у 
суштини показује за колико је процената остваре-
ни пословни приход нижи од пословног прихода 
који одбацује неутралан пословни резултат. Што 
је негативна стопа еластичности остварења неу-
тралног пословног резултата виша, то је предузе-
ће дубље у зони губитка и обрнуто.

Након обрачуна приказаног у табели 2, доња 
тачка рентабилности бруто финансијског резул-
тата може да се посматра као:
● пословни приход потребан за остварење неу-
тралног бруто финансијског прихода – онај који 
покрива све пословне и финансијске расходе;
● ако се потребан пословни приход за остваре-
ње неутралног бруто финансијског резултата ста-
ви у однос са оствареним пословним приходом и 
помножи са 100, добиће се проценат искоришће-
ња пословног прихода за остварење неутралног 
бруто финансијског резултата, а што је тај проце-
нат више удаљен од 100%, то је мањи ризик оства-
рења неутралног бруто финансијског резултата; 
● стопа  еластичности  остварења  неутралног 
бруто финансијског резултат – показује за коли-
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ко процената може да се смањи пословни приход 
да би бруто финансијски резултат пао на нулу. 
Наравно, што је стопа еластичности остварења 

бруто финансијског резултата виша, мања је ве-
роватноћа да ће предузеће остварити негативан 
бруто финансијски резултат (губитак).

Табела 3: Коментар доње тачке рентабилности пословног резултата
Ред. 
бр. Опис Златко Љутко Горчило

Доња тачка рентабилности пословног резултата
12. Потребан пословни приход за остварење 

неутралног пословног резултата 587.497 1.186.044 717.205
14. Проценат искоришћења пословног 

прихода за остварење неутралног 
пословног резултата 44,51% 89,85% 54,33%

15. Стопа еластичности остварења 
неутралног пословног резултата 55,49% 10,15% 45,67%

Ако  би  пословни  приход  пао  испод 
овог износа, пословни резултат је не-
гативан. Највећи маневарски простор 
има Златко, а далеко најмањи Љутко.

Ако пословни приход падне за више 
од 10,15%, Љутко улази у зону негатив-
ног резултата из пословања! Код оста-
ла два конкурента ситуација је боља, 
при  чему  пословни  приходи  Златка 
могу чак и да се преполове, а да не 
оствари губитак из пословања.

Табела 4: Коментар доње тачке рентабилности бруто финансијског резултата
Ред. 
бр. Опис Златко Љутко Горчило

Доња тачка рентабилности бруто пословног резултата
13. Потребан пословни приход за остварење 

неутралног бруто финансијског резултата 637.327 1.111.624 1.121.765
16. Проценат искоришћења пословног 

прихода за остварење неутралног бруто 
финансијског резултата 48,28% 84,21% 84,98%

17. Стопа еластичности остварења 
неутралног бруто финансијског резултата 51,72% 15,79% 15,02%

Ако  би  пословни  приход  пао  испод 
овог  износа,  бруто финансијски  ре-
зултат је губитак. Највећи маневарски 
простор има Златко, а оба конкурента 
далеко мањи.

Ако пословни приход падне за више 
од 15,02%, односно за 15,79%, Горчило 
и Љутко улазе у зону бруто финансиј-
ског губитка! Код Златка је ситуација 
боља, тако да пословни приходи могу 
чак и да се преполове, а да не оствари 
бруто финансијски губитак.

Анализа финансијске моћи
Анализа финансијске моћи представља утвр-

ђивање покрића разних фиксних обавеза, што 
се најчешће односи на покривеност  трошкова 
камата.

Покривеност  трошкова  камата,  односно 
трошкова финансирања утврђује  се из односа 
пословног добитка и трошкова камата. Покри-
веност трошкова камата утврђује се на следећи 
начин:

Покривеност 
трошкова камата =

Пословни добитак

Трошкови камата

Из овог односа добија се информација колико 
је пута пословни добитак већи од трошкова кама-
та, а што је однос виши, то је покривеност камата, 
а тиме и финансијска моћ већа и обрнуто. 

Пример: Покривеност трошкова камата

 Златко Љутко Горчило
Пословни добитак 441.000 63.000 372.500
Трошкови камата 75.000 25.000 250.000
Покривеност трошкова 
камата 5,9 2,5 1,5

Покривеност  трошкова камата  у  предузећу 
Златко веома је добра јер је пословни добитак 
скоро 6 пута већи од трошкова камата. У остала 
два предузећа ситуација је слабија. Љутко оства-
рује пословни добитак који  је 2,5 пута већи од 
трошкова камата, а Горчило само 1,5 пут. То зна-
чи да је финансијска еластичност мала, нарочито 
у случају предузећа Горчило, због чега је приступ 
додатним кредитима ограничен, што значи да се 
доводи у питање могућност одржавања ликвид-
ности, као и финансирања потенцијалних профи-
табилних инвестиција.
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Анализа рентабилности
Моћ зарађивања представља најбољи инди-

катор рентабилности. Овај индикатор показује 
степен способности датог улагања да даје неки 
принос од своје употребе.

Мерење и анализа рентабилности врши се са 
становишта укупног, инвестираног и сопственог 
капитала.

Као укупан капитал узимају се укупно уложе-
на средства, односно актива без исказаног губит-
ка на страни активе. Резултат укупног капитала 
јавља се у виду бруто и нето приноса на укупан 
капитал. Бруто принос на укупан капитал пред-
ставља пословни добитак који је раван разлици 
између прихода и расхода без трошкова финан-
сирања – ЕБИТ (енг. Earnings Before Interest and 
Taxes). Нето принос на укупан капитал предста-
вља  збир  трошкова  (расхода) финансирања  и 
нето добитка, који припада власницима сопстве-
ног капитала предузећа у висини нето добитка, 
као и повериоцима, тачније кредиторима у виси-
ни трошкова камата.

Стопа бруто 
приноса на 

укупан капитал
=

ЕБИТ

Просечна актива

Стопа нето 
приноса на 

укупан капитал
=

Нето добит + (трошкови камата 
× (1 - Т))

Просечна актива

Напомена: Предузећа која користе спољне 
изворе финансирања остварују тзв. порески 
штит за износ мање плаћеног пореза на добит 
због мање бруто добити услед постојања тро-
шкова камата који су одбитна ставка при об-
рачуну бруто добитка. Значи, предузеће због 
постојања трошкова камата има мањи порез 
на добит, што представља уштеду у порезу, 
при чему оно има нето принос на укупан капитал 
већи за тај износ уштеђеног пореза, него преду-
зеће које се у целости финансира сопственим 
капиталом.

Пример: Обрачун рентабилности  
на укупан капитал

 Златко Љутко Горчило
Пословни приходи 1.320.000 1.320.000 1.320.000
Пословни расходи -879.000 -1.257.000 -947.500
Финансијски приходи 45.000 60.000 0
ЕБИТ 486.000 123.000 372.500
Просечна актива у 
2018. години 1.837.275 3.323.540 2.756.975
Нето добитак 332.775 70.550 14.875
Трошкови камата 75.000 25.000 250.000
Стопа бруто приноса 
на укупан капитал 26,45% 3,70% 13,51%
Стопа нето приноса на 
укупан капитал 21,58% 2,76% 8,25%

Инвестирани  капитал  у  предузећу  једнак  је 
збиру сопственог капитала и дугорочних обаве-
за. Рентабилност инвестираног капитала мери 
се стопом нето приноса на инвестирани капитал, 
која се добија из односа нето добитка увећаног 
за трошкове камата и просечног инвестираног 
капитала. И стопа нето приноса на инвестирани 
капитал утврђује се искључењем утицаја уштеда 
на порез на добит, у вези са утицајем трошкова 
камата, као пореско признатог расхода, на сма-
њење основице за обрачун пореза на добит, а 
тиме и мање обрачунат порез на добит.

Стопа нето 
приноса на 
инвестирани 
капитал

=

Нето добит + трошкови камата 
× (1 - Т)

Просечни дугорочни извори 
финансирања

Напомена: Када се анализа ради на основу ин-
терно доступних података, из укупних трошкова 
камата  треба  искључити  трошкове  камата  на 
краткорочне кредите.

Рентабилност  сопственог  укупног  капитала 
изражава  се  стопом  рентабилности,  односно 
стопом приноса, која се добија из односа нето 
добитка и просечног сопственог капитала. Према 
томе, стопа рентабилности (приноса) сопственог 
капитала утврђује се на следећи начин:

Стопа нето 
приноса на 

укупан сопствени 
капитал

=

Нето добит 

Просечан укупни сопствени 
капитал

У ПРИПРЕМИ:
САВЕТОВАЊА ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ  
У 2019. ГОДИНИ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА  
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Пример: Обрачун рентабилности на 
инвестирани и сопствени капитал

 Златко Љутко Горчило
Нето добитак 332.775 70.550 14.875
Трошкови камата 75.000 25.000 250.000
Просечни дугорочни 
извори финансирања 1.540.275 3.000.050 2.308.375
Просечан сопствени 
капитал 1.187.775 2.625.550 1.210.875
Стопа нето приноса на 
инвестирани капитал 25,74% 3,06% 9,85%
Стопа нето приноса 
на укупан сопствени 
капитал 28,02% 2,69% 1,23%

Анализа имовинског положаја

Имовински положај предузећа чини актива. 
Анализа имовинског положаја обухвата, између 
осталог, и анализу:
1. структуре укупне активе (структура пословне 
активе и структура оперативне активе);
2. фиксне имовине (структура фиксне имовине, 
дотрајалост фиксне имовине);
3. обртне имовине (структура обртне имовине и 
брзина обртања).

Укупну активу чини пословна актива и ванби-
лансна актива.

При анализи структуре пословне активе, по-
словна актива се раздваја на: неуплаћени уписани 
капитал, инвестирани капитал (односи се на дуго-
рочне финансијске пласмане), оперативну имо-
вину (односи се на сталну и обртну имовину) и 
одложена пореска средства. Ако предузеће има 
неуплаћени уписани капитал, његовом наплатом 
повећаће се оперативна имовина. Инвестирани 
капитал у суштини је пласирани капитал у виду 
датих дугорочних  зајмова/кредита и  учешћа  у 
капиталу других правних лица. Колико ће преду-
зеће инвестирати капитала, требало би да зависи 
од његових финансијских могућности, тачније од 
стања дугорочне финансијске равнотеже. 

У анализи оперативне имовине посматране су 
промене у односу између сталне и обртне имо-
вине.  Типично  предузеће  има  већу  обртну  од 
фиксне имовине, при чему се, динамички посма-
трано, та структура оперативне имовине помера 
у корист обртне имовине због смањења фиксне 
имовине услед отписа по основу амортизације, 
све док не дође до замене дотрајалих основних 
средстава. У моменту замене дотрајалих сталних 
средстава структура оперативне имовине поме-

риће се у корист сталне имовине. Постоје, нарав-
но, и предузећа у којима је доминантна стална 
имовина у структури оперативне имовине, као 
што су хидроелектране и саобраћајна предузећа. 
Међутим, и у типичним предузећима у кризним 
ситуацијама стална имовина доминира у структу-
ри оперативне имовине, зато што се у кризној си-
туацији обим пословне активности (производње 
и продаје) битно смањује и због тога се смањује и 
обртна имовина, што није случај са сталном имо-
вином, због чега се структура оперативне имови-
не помера у корист сталне имовине. 

У  сваком  предузећу  структура  оперативне 
имовине налази се под високим утицајем ефика-
сности коришћења обртне имовине, при чему се 
наведена ефикасност мери коефицијентом обр-
та, о чему ће касније бити више речи. Виши коефи-
цијент обрта обртне имовине помера структуру 
оперативне имовине у корист фиксне имовине и 
обрнуто, нижи коефицијент обрта обртне имо-
вине помера структуру оперативне имовине у 
корист обртне имовине. У табели 5 приказана је 
структура имовине предузећа из примера.

Делатност  предузећа  условљава  структуру 
сталне имовине. У пољопривредним предузећи-
ма доминираће земљиште, дугогодишњи засади 
и основно стадо, а у индустријским опрема, алат 
и инвентар, док ће у трговинским предузећима 
доминантан  удео  у  структури  сталне  имовине 
имати грађевински објекти. 

Структура  сталне  имовине,  посматрана  са 
становишта садашње вредности, такође је усло-
вљена делатношћу предузећа, али и преосталим 
веком корисности, јер основна средства са ма-
њим преосталим веком корисности имаће нижу 
садашњу вредност и обрнуто. Ако  је код неке 
врсте основних средстава изразито низак удео 
садашње вредности, у садашњој вредности стал-
не имовине требало би да је значајније учешће 
аванса и основних средстава у припреми ради 
замене дотрајалих основних средстава у блиској 
будућности. 

Циљ ове анализе  је откривање уских грла и 
указивање на неопходност њиховог уклањања, с 
обзиром на то да уска грла негативно делују на 
финансијски резултат.

У пракси и литератури истрошеност основних 
средстава (често се назива техничка способност 
основних средстава) мери се односом исправке 
вредности основних средстава и њихове набавне 
вредности. 
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Резултат оцене истрошености основних сред-
става у посматраним предузећима:

Ред.
бр. Позиција Златко Љутко Горчило

1. Набавна вредност 
грађевинских објеката 1.500.000 1.800.000 1.300.000

2. Исправка вредности 
грађевинских објеката 1.170.000 800.000 350.000

3. Садашња вредност 
грађевинских објеката 330.000 1.000.000 950.000

4. Дотрајалост 
грађевинских објеката 
(ред. бр. 2 / ред. бр. 1) 78,0% 44,4% 26,9%

5. Набавна вредност 
постројења и опреме 850.000 1.000.000 800.000

6. Исправка вредности 
постројења и опреме 530.000 125.000 395.000

7. Садашња вредност 
постројења и опреме 225.000 875.000 405.000

8. Дотрајалост 
постројења и опреме 
(ред. бр. 6 / ред. бр. 5) 62,4% 12,5% 49,4%

Види  се  да  је  степен  дотрајалости  и  грађе-
винских објеката и опреме највећи у предузећу 
Златко, док изразито низак степен дотрајалости 

има опрема предузећа Љутко, из чега може да 
се закључи да је у релативно скоријем периоду 

инвестирано у нову опрему. Исти случај је и 
у погледу грађевинских објеката предузећа 
Горчило.

Приликом мерења степена искоришћено-
сти основних средстава његову поузданост 
потребно  је  преиспитати  из  два  разлога. 
Прво,  исправка  вредности  основних  сред-
става  синоним  је  за  обрачунату  амортиза-
цију. Амортизација, међутим, не мора увек 
да буде синоним за истрошеност основних 
средстава, односно она не одражава проток 
времена  трајања основних  средстава  због 
коришћења различитих метода амортизаци-
је. Приликом примене обрачуна прогресив-
не амортизације мерило ће показати да  је 
истрошеност основних средстава мања него 
што је стварно, а приликом примене обрачу-
на дегресивне амортизације мерило ће пока-

зати обрнуто – истрошеност основних средстава 
већа је него што стварно јесте. Исти случај биће 
и када се врши убрзана мобилизација вредности 

Табела 5: Структура имовине

Стање на дан 31. 12. 2018. Учешће на дан 31. 12. 2018.
1) Структура укупне активе АОП Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило

1. Пословна актива 0071 1.837.275 3.323.540 2.756.975 100,0% 100,0% 100,0%
2. Ванбилансна актива 0072 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
3. Укупна актива  1.837.275 3.323.540 2.756.975

Стање на дан 31. 12. 2018. Учешће на дан 31. 12. 2018.
2) Структура пословне активе АОП Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило

1. Инвестирани капитал 0024 270.000 70.500 85.500 14,7% 2,1% 3,1%
2. Оперативна имовина 0003, 

0010, 
0019, 
0034, 
0042, 
0043 1.567.275 3.253.040 2.671.475 85,3% 97,9% 96,9%

3. Одложена пореска средства 0042 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
4. Пословна актива  1.837.275 3.323.540 2.756.975

Стање на дан 31. 12. 2018. Учешће на дан 31. 12. 2018.
3) Структура оперативне имовине АОП Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило
1. Стална имовина 0003, 

0010, 
0019, 
0034, 
0042 1.020.000 2.407.500 2.055.500 65,1% 74,0% 76,9%

2. Текућа имовина 0043 547.275 845.540 615.975 34,9% 26,0% 23,1%
3. Оперативна имовина  1.567.275 3.253.040 2.671.475
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основних средстава, односно када је амортиза-
циони период краћи од века трајања основног 
средства.

При  анализи  структуре  обртне  имовине  та 
имовина  групише  се  према  степену  ликвидно-
сти, односно брзини трансформације појединих 
облика обртне имовине у готовину. Прописана 
шема Биланса стања исказује обртну имовину по 
степену ликвидности. 

Смисао  ове  анализе састоји се у  томе да  се 
утврди време када  наступа и колико траје фаза 
ангажовања,  односно када  настаје фаза реали-
зације и колико траје. Када се одреди временска 

димензија  и степен  (величина)  фазе  ангажова-
ња и фазе  реализације, динамика  структуре 
обртних средстава  показује  да  ли  је  или  није 
дошло до  поремећаја  у  циркулацији обртних 
средстава. Ако се фаза ангажовања продужује, 
што ће деловати и на повећање обима  укупних 
обртних средстава, при чему ће се у структури 
повећати учешће  робних  обртних  средстава и 
с тим  у вези  и  финансијско  напрезање,  значи 
да  је  ритам трансформације  робних обртних 
средстава поремећен. Зато  је потребно анали-
зирати структуру обртне имовине  по појавним 
облицима. Пример је приказан у табели 6.

Табела 6: Структура обртне имовине и њени појавни облици

Стање на дан 31. 12. 2018. Учешће на дан 31. 12. 2018.

5) Структура обртне имовине АОП Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило
1. Материјал, резервни делови, 

алат и ситан инвентар 0045 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
2. Недовршена производња и 

недовршене услуге 0046 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
3. Готови производи 0047 105.000 120.000 135.000 19,2% 14,2% 24,0%
4. Роба 0048 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
5. Стална средства намењена 

продаји 0049 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
6. Плаћени аванси за залихе и 

услуге 0050 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
7. Купци и друга потраживања 

из пословања
0051, 0059, 

0060 276.500 360.500 303.000 50,5% 42,6% 53,8%
8. Краткорочни финансијски 

пласмани 0062 15.000 75.000 0 2,7% 8,9% 0,0%
9. Готовински еквиваленти и 

готовина 0068 107.500 221.400 115.360 19,6% 26,2% 20,5%
10. Активна временска 

разграничења 0070 43.275 68.640 10.115 7,9% 8,1% 1,8%
11. Обртна имовина  547.275 845.540 563.475

Ред. бр. из табеле 6 Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило

Неутрални облик 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 148.275 188.640 145.115 27,1% 22,3% 25,8%
Прелазни облик 6 + 7 + 8 291.500 435.500 303.000 53,3% 51,5% 53,8%
Новчани облик 9 107.500 221.400 115.360 19,6% 26,2% 20,5%
Обртна имовина  547.275 845.540 563.475

Коефицијент обрта исказује колико се  пута 
обртна имовина обрнула у периоду  за  који се 
мери  обрт.  Што  је  коефицијент обрта  виши, 
ефикасност обртне имовине је већа и обрнуто. 
Виша ефикасност  обртне имовине  битна  је за 
финансијски резултат предузећа  јер се при  ви-
шој ефикасности  обртне имовине постижу већи 
учинци (постижу се  већи  приходи  од продаје, 
што  повећава финансијски резултат), а уз то, 
са  вишом ефикасношћу  обртне имовине  ра-

сположива обртна имовина  је мања,  а тада  су 
нижи трошкови држања  залиха и трошкови фи-
нансирања  обртне имовине, а  и  једно и друго 
повећава финансијски резултат  предузећа.

Приликом поређења података из Биланса ста-
ња и Биланса успеха вредност позиција из Биланса 
стања (у овом случају обртне имовине) узима се 
као просечна вредност имовине у билансу отва-
рања и билансу затварања. Ова напомена важи 
за све коефицијенте у наставку текста који се 
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израчунавају укрштањем података из Биланса 
стања и Биланса успеха. Ради поједностављеног 
приказа у примерима узете су вредности на дан 
биланса стања, мада се у пракси приликом обра-
чуна увек узимају просечне вредности позиција из 
Биланса стања.

Ред. 
бр. Опис АОП Златко Љутко Горчило

1. Пословни приход 1001 1.320.000 1.320.000 1.320.000
2. Обртна имовина 0043 547.275 845.540 563.475
Коефицијент обрта 

обртне имовине 1 / 2 2,41 1,56 2,34

Од три конкурента која се пореде кроз приме-
ре у овом чланку, обртну имовину најефикасније 
користи Златко, који има највиши коефицијент 
обрта укупне обртне имовине, а најнижи Љутко.

Брзина  обрта може да се мери за сваки сег-
мент обртне  имовине, а у наставку су приказа-

ни обрачуни обрта залиха готових  производа, 
залиха робе и потраживања од купаца.

Брзина обрта готових производа. Ефекат  го-
тових  производа су трошкови садржани у  про-
датим готовим производима, који  се  на основу 
Биланса успеха  сачињеног  по методи укупних 
трошкова,  са исказивањем  промене вредности 
залиха  учинака на приходовној  страни,  израчу-
навају  овако:
1. пословни расходи,
2. набавна  вредност  продате робе,
3. трошкови  текућег обрачунског  периода   
(1 - 2),
4. смањење  вредности  залиха учинака,
5. повећање  вредности залиха  учинака,
6. трошкови  продатих  готових  производа  
(3 + 4 - 5).

Обрт залиха готових производа у предузећу из примера креће се од 6,85 до 8,29 пута у току године:

Ред. 
бр. Опис АОП или ред. бр. Златко Љутко Горчило

1. Пословни расход 1018 879.000 1.257.000 947.500
2. Набавна вредност продате робе 1019 4.500 400.000 7.500
3. Смањење вредности залиха учинака 1022 0 0 0
4. Повећање вредности залиха учинака 1021 4.500 6.000 15.000
5. Трошкови продатих готових производа  1 - 2 + 3 - 4 870.000 851.000 925.000
6. Залихе готових производа 0047 105.000 120.000 135.000
7. Коефицијент обрта залиха готових производа 5 / 6 8,29 7,09 6,85

Време обрта готових производа 365 / ред. бр. 7 44 51 53

С обзиром на највиши коефицијент обрта го-
тових производа, Златкове залихе готових про-
извода задржавају се у магацину (до тренутка 
продаје) 44 дана, а Горчилове 9 дана више. 

Што је већи број дана задржавања залиха у 
магацину, мања је ефикасност управљања зали-
хама, што значи да су потребни већи извори за 
њихово финансирање, чиме се долази до пита-
ња трошкова финансирања и њиховог утицаја 
на резултат пословања. 

Брзина обрта робе. Ефекат робе  је набавна 
вредност продате робе, а обим робе је просечна 
залиха робе, па је коефицијент обрта робе: 

Коефицијент 
обрта робе =

Набавна вредност продате робе

Залихе робе по билансу отварања + 
Залихе робе по закљученом билансу

2

Број трајања једног обрта робе је:

Број трајања 
једног обрта 

робе
=

број дана у години

коефицијент обрта робе

Брзина обрта потраживања од купаца. Ефе-
кат потраживања од купаца раван је наплаћеним 
потраживањима од купаца, који се при сачињава-
њу биланса успеха по методи укупних трошкова 
утврђује овако:
1. приходи од продаје,
2. бруто потраживања од купаца по закључном 
билансу,
3. наплаћена потраживања од купаца (1 - 2).

Обим  потраживања  од  купаца  представља 
просечан бруто салдо потраживања од купаца. 
Значи,  не  узима  се  у  обзир  индиректни  отпис 
потраживања од купаца, тј. не узима се у обзир 
исправка вредности потраживања од купаца. 
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Од три конкурента, потраживањима по осно-
ву продаје најефикасније управља Златко, који 
своја потраживања наплати у просеку за 59 дана, 
док Љутко „чека” своју наплату 93 дана.

Што је већи број дана задржавања потражи-
вања по основу продаје, мања  је ефикасност 
управљања њима, што  значи да  су  потребни 
већи извори за њихово финансирање, чиме се 
долази до питања трошкова финансирања и њи-
ховог утицаја на резултат пословања.

У циљу  утврђивања  положаја  предузећа  на 
продајном  тржишту у погледу рокова  наплате 
потраживања  од  купаца и  на  набавном тржи-

шту у  погледу рокова плаћања  обавеза  према 
добављачима, корисно је утврдити коефицијент 
обрта обавеза према  добављачима и број дана 
трајања  једног  обрта обавеза према добавља-
чима, а потом  извршити поређење броја  дана 
трајања  једног  обрта  потраживања од купа-
ца  и броја дана  трајања  једног  обрта  обавеза 
према добављачима. Ефекат  обавеза према 
добављачима  заправо је укупан  износ плаће-
них  обавеза  према  добављачима, а то је збир 
дуговне  стране  синтетичког  рачуна  у оквиру 
групе 43 – Обавезе из пословања. Обим обавеза 
према добављачима представља просечан  дуг 
обавеза према добављачима. Значи, коефици-
јент обрта обавеза  према добављачима је:

Коефицијент обрта потраживања од купаца:
Ред. 
бр. Опис АОП или ред. бр. Златко Љутко Горчило

1. Приходи од продаје 1002, 1009 1.320.000 1.320.000 1.320.000
2. Бруто потраживања од купаца по закључном билансу 0051 185.000 267.500 220.500
3. Наплаћена потраживања од купаца 1 - 2 1.135.000 1.052.500 1.099.500
4. Просечна бруто потраживања од купаца просек 0051 185.000 267.500 220.500
5. Коефицијент обрта потраживања 3 / 4 6,14 3,93 4,99

6. Време обрта потраживања 365 / ред. бр. 5 59 93 73

Ред. 
бр. Опис АОП или ред. бр. Златко Љутко Горчило

1. Плаћене обавезе према добављачима 1.000.000 700.000 650.000
2. Просечне обавезе према добављачима просек 0451 120.000 80.490 93.600
3. Коефицијент обрта обавеза према добављачима 1 / 2 8,33 8,70 6,94

4. Време обрта обавеза према добављачима 365 / ред. бр. 3 44 42 53

Ако је време обрта потраживања по основу 
продаје једнако времену обрта обавеза према 
добављачима, то предузеће продаје учинке и на-
бавља материјал, робу и услуге са истим роком 
наплате, односно роком плаћања. Дакле, у по-
гледу положаја на продајном и набавном тржи-
шту, са аспекта рокова наплате продаје и рокова 
плаћања обавеза по основу набавке, предузеће 
је у подједнаком положају и на продајном и на 
набавном тржишту. 

Ако је време обрта потраживања по основу 
продаје краће од времена обрта обавеза пре-
ма добављачима, то предузеће продаје учинке  
са краћим роком наплате  него што су рокови 
плаћања купљеног материјала,  робе  и  услуга. 
Дакле,  у  погледу положаја  на продајном и на-
бавном  тржишту, са аспекта  наплате  продаје и 
плаћања  обавеза по основу набавке,  предузеће 

има повољнији  положај. Наравно, предузећу нај-
више одговара оваква позиција. 

Ако је време обрта потраживања по основу 
продаје дуже  од  времена  обрта  обавеза  пре-
ма добављачима, то предузеће продаје  учинке 
са  дужим роковима  наплате  него што  купује 
материјал,  робу  и  услуге.  Дакле,  предузеће 
има неповољнији положај  на продајном него на 
набавном тржишту у  погледу рокова  наплате 
продаје  и рокова  плаћања  обавеза  по  основу 
набавке. Ово је најнеповољнија позиција.

Пример: Поређење позиције на тржишту са 
аспекта наплате и плаћања обавеза

Опис Златко Љутко Горчило
Време обрта потраживања 59 93 73
Време обрта обавеза 
према добављачима 44 42 53
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Сва три предузећа имају најнеповољнију пози-
цију од представљене три јер сва брже плаћају 
добављачима него што наплаћују своја потражи-
вања по основу продаје. Златко је још и у најбољој 
позицији јер је разлика у времену наплате потра-
живања и плаћања обавеза према добављачима 
15 дана, што је и време за које мора да ангажује 
друге изворе финансирања (јер је овај спонтани 
извор финансирања платио). Код Горчила је та 
разлика 20 дана, а код Љутка чак 51 дан. 

Анализа финансијског положаја

Финансијски  положај  предузећа  примарно 
детерминише  његове  могућности  финансира-
ња. Често се у теорији и пракси уместо термина 
„финансијски  положај”  користе  термини  „фи-
нансијска позиција” или „финансијска ситуација” 
предузећа. Финансијска ситуација је ужи појам од 
финансијског положаја и њиме се углавном озна-
чава новчано стање предузећа.

Финансијски положај предузећа изражава се 
обимом и структуром средстава и капитала, као 
и њиховим међуодносима, који се исказују у Би-
лансу стања предузећа.

Оцена финансијског положаја предузећа за-
снива  се  на  анализи  финансијске  равнотеже, 
пасиве са аспекта власништва, тј. на анализи за-
дужености, могућности одржавања реалне вред-
ности сопственог капитала у условима инфлације 
и репродуктивне способности.

Финансијски положај предузећа, посматран са 
аспекта предметних анализа, квалификује се као 
добар, прихватљив и лош.

Добар је онај финансијски положај преду-
зећа када његова финансијска равнотежа обе-
збеђује ликвидност на дуги рок, ако је његова 
финансијска структура таква да обезбеђује не-
зависност друштва у вођењу властите пословне 
политике и истовремено пружа сигурност по-
вериоцима и ако друштво може да обезбеди 
финансирање дела проширене репродукције из 
сопствених извора финансирања.

Лош финансијски положај предузећа прои-
стиче из нарушене финансијске равнотеже која 
не обезбеђује одржавање ликвидности на дужи 
рок, лоше финансијске структуре и немогућно-
сти да друштво финансира просту репродукци-
ју из властитих извора финансирања. 

Прихватљив  је  онај  финансијски  положај 
предузећа у ком постоји еквилибријум или ап-
солутна једнакост између дугорочно везаних 
средстава и квалитетних извора (сопствени ка-
питал увећан за дугорочни дуг), чиме се само 
обезбеђује ликвидност, али се не гарантује и 
сигурност јер недостаје ликвидна резерва. Фи-
нансијска структура предузећа чији се положај 
квалификује  као  прихватљив,  обезбеђује  му 
релативну независност, али не оптимизира рен-
табилност сопствених улагања. Прихватљив фи-
нансијски положај имају она друштва која су у 
стању да из властитих извора финансирају само 
просту репродукцију. 

Анализа финансијског положаја спроводи се 
кроз утврђивање финансијске равнотеже и заду-
жености.

Финансијска равнотежа

Анализа финансијске равнотеже представља 
најважнију карику у анализи финансијског поло-
жаја предузећа. Она је директно повезана са на-
челом стабилности финансијске политике, а кроз 
постојање или не постојање финансијске равноте-
же оцењује се квалитет финансијског управљања, 
посебно у домену усклађивања рокова између 
расположивости извора финансирања и рокова 
везивања или имобилизације средстава друштва.

ëАнализа финансијске равнотеже предузе-
ћа веома је важна за сагледавање и оце-

ну његове ликвидности, при чему се анализом 
краткорочне  равнотеже  оцењује  ликвидност 
друштва,  а  анализом  дугорочне  равнотеже 
услови за одржавање перманентне ликвидно-
сти. Њоме се врши оцена финансијске ситуације 
у ужем смислу. За оцену финансијске ситуације у 
ширем смисли неопходно је направити и анали-
зу задужености предузећа. Прибављање новца 
и капитала за потребе финансирања предузећа 
везано  је  за анализу финансијске равнотеже, 
којом  се  добијају  информације  о  карактеру 
недостајућих (потребних) финансијских сред-
става предузећа, односно информација да ли 
друштво мора да прибави краткорочне или ду-
горочне изворе финансирања.
Каже се да предузеће има финансијску равноте-
жу ако су његова средства по обиму и рокови-
ма везивања (неуновчивости) једнака обиму и 
времену расположивости извора финансирања. 
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Сваки имовински облик предузећа, исказан у 
активи Биланса стања, има своје време везаности 
или имобилизације. Време имобилизације сред-
ства представља временски период који треба 
да протекне да би се овај имовински део транс-
формисао у новац. Са аспекта рокова везивања, 
средства предузећа могу да се посматрају као:
1. трајно везана средства: земљиште, учешћа у ка-
питалу других правних лица, нека нематеријална 
улагања и трајна обртна средства;
2. дугорочно везана средства: основна средства 
и дугорочни финансијски пласмани;
3. краткорочно везана средства: обртна имо-
вина.

Извори финансирања предузећа  са  аспекта 
рокова расположивости такође могу да се поде-
ле на:
1. трајне изворе финансирања: сопствени капитал 
и резерве;
2. дугорочне изворе: дугорочне обавезе и дуго-
рочна резервисања;
3. краткорочне изворе: све краткорочне обавезе.

У погледу активних временских разграничења 
поставља се питање да ли су то дугорочно или 
краткорочно везана средства. Одговор зависи од 
садржине активних временских разграничења. 
Део активних временских разграничења који се 
односи на унапред плаћене трошкове изједначује 
се са залихама. Наиме, да су ти трошкови књи-

жени на трошкове, били би непосредно у оквиру 
залиха незавршене производње, полупроизвода 
и готових производа. Насупрот томе, део актив-
них временских разграничења који се односи на 
унапред обрачунате приходе представља крат-
корочно везана средства зато што ће се у мо-
менту  стицања услова  за фактурисање тај део 
активних временских разграничења индиректно 
трансформисати у потраживања од купаца.

Када су у питању пасивна временска разграни-
чења, срећемо се са укалкулисаним трошковима 
и одложеним приходима за наредне обрачунске 
периоде. Укалкулисани трошкови садржани су, 
у ствари, у залихама незавршене производње, 
полупроизвода и готових производа, што значи 
да у основи представљају коректуру ових зали-
ха на ниже. Насупрот томе, одложени приходи 
биће пребачени у наредном обрачунском пери-
оду на приходе  у Билансу  успеха, што  упућује 
на закључак да се ради о краткорочном извору 
финансирања. Ипак, активна и пасивна времен-
ска разграничења учествују у билансној суми по-
словних средстава, по правилу у занемарљиво 
ниском проценту, па из тога следи да је њихов 
утицај на краткорочну односно дугорочну финан-
сијску равнотежу занемарљив.

Финансијска равнотежа у пракси се утврђује 
кроз постављање две основне једнакости: дуго-
рочну и краткорочну финансијску равнотежу.

 
 

Трајна и 
дугорочно 
везана 
средства 

Квалитетни 
извори 

финансирања 

Стална средства 
 

Сопствени извори 
финансирања 

 

Залихе 

Потраживања 

Новац 

Дугорочне 
обавезе 

Краткорочне 
обавезе 

Слика 1: Биланс стања по принципу растуће ликвидности и опадајуће доспелости

Ако су дугорочно везана средства мања од 
квалитетних извора финансирања, у области ду-
горочног финансирања акционарског друштва 
створена је сигурност за одржавање ликвидно-

сти на дужи рок. Уколико се у таквим условима 
обезбеди једнакост између рокова уновчивости 
краткорочно везаних средстава и рокова распо-
ложивости краткорочних извора финансирања, 
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наведена разлика између квалитетних извора и 
дугорочно везаних средстава представљала би 
ликвидну резерву која би омогућила перманент-
ну ликвидност друштва. Уколико су пак дугорочно 
везана средства предузећа већа од квалитетних 
извора, део дугорочно везаних средстава финан-
сиран је из краткорочних извора. Овакво стање 
угрожава текућу и будућу ликвидност друштва. 

Пракса финансијског управљања у предузе-
ћу показала је да контрола краткорочне финан-
сијске равнотеже представља контролу текуће 
и ликвидности на рок, док контрола дугорочне 
равнотеже представља контролу услова за одр-
жавање ликвидности. Краткорочна и дугорочна 
равнотежа су међусобно условљене, што значи

да,  уколико Биланс стања акционарског дру-
штва  показује  краткорочну  равнотежу,  тада 
сигурно постоји и дугорочна финансијска рав-
нотежа и обрнуто.

Дугорочна финансијска равнотежа предузећа 
може да се утврди кроз коефицијент дугорочне 
финансијске равнотеже. Коефицијент се добија 
стављањем у однос квалитетних извора и дугороч-
но везаних средстава. Уколико је овај коефицијент 
један,  успостављена  је финансијска равнотежа. 
Ако је коефицијент дугорочне равнотеже већи од 
један, друштво је створило услове за одржавање 
перманентне ликвидности. У том случају квалитет-
ни извори већи су од дугорочно везаних средста-
ва, чиме је омогућено стварање ликвидне резерве 

Табела 7: Анализа дугорочне финансијске равнотеже на примеру конкурентских предузећа

Стање на дан 31. 12. 2018. Учешће на дан 31. 12. 2018. у 
пословној имовини (у %)

Анализа дугорочне финансијске равнотеже Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило

Залихе 105.000 120.000 135.000 5,7 3,6 5,0

Дугорочни финансијски пласмани 270.000 70.500 85.500 14,7 2,1 3,2

Нематеријална имовина, некретнине, постројења 
и опрема и друга стална имовина 1.020.000 2.407.500 2.055.500 55,5 72,4 76,0

Дугорочно везана средства 1.395.000 2.598.000 2.276.000 75,9 78,2 84,2

Дугорочне обавезе 352.500 374.500 1.097.500 19,2 11,3 40,6

Дугорочна резервисања 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Капитал 1.187.775 2.625.550 1.210.875 64,6 79,0 44,8

Дугорочни извори финансирања 1.540.275 3.000.050 2.308.375 83,8 90,3 85,4

Пословна имовина 1.837.275 3.323.540 2.704.475    

Коефицијент дугорочне финансијске равнотеже 1,10 1,15 1,01

Табела 8: Анализа краткорочне финансијске равнотеже на примеру конкурентских предузећа

Стање на дан 31. 12. 2018. Учешће на дан 31. 12. 2018. у 
пословној имовини

Анализа краткорочне финансијске равнотеже Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило

Готовина 107.500 221.400 115.360 5,9 6,7 4,3

Купци и друга потраживања 276.500 360.500 303.000 15,0 10,8 11,2

Краткорочни финансијски пласмани 15.000 75.000 0 0,8 2,3 0,0

АВР 43.275 68.640 10.115 2,4 2,1 0,4

Ликвидна и краткорочно везана средства 442.275 725.540 428.475 24,1 21,8 15,8

Добављачи и друге обавезе из пословања 267.000 219.990 206.100 14,5 6,6 7,6

Краткорочни зајмови 7.500 84.000 160.000 0,4 2,5 5,9

ПВР 22.500 19.500 30.000 1,2 0,6 1,1

Краткорочни извори финансирања 297.000 323.490 396.100 16,2 9,7 14,6

Пословна имовина 1.837.275 3.323.540 2.704.475    

Коефицијент краткорочне финансијске равнотеже 1,49 2,24 1,08
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у новчаном облику, која даје сигурност друштву за 
одржавање будуће ликвидности.

Сва три предузећа имају коефицијент пожељ-
но већи од 1, иако је Горчило на самој граници.

Оцена краткорочне финансијске равнотеже 
врши се упоређивањем обртних средстава без 
сталних залиха на страни активе и краткорочних 
извора на страни пасиве Биланса стања, односно 
стављањем у однос ликвидних и краткорочних 
средстава, с једне стране, и краткорочних обаве-
за, с друге стране. Овај рацио у теорији је познат 
као ригорозни рацио  ликвидности  (acid ratio). 
Краткорочна финансијска равнотежа постоји ако 
је ригорозни рацио ликвидности један.

Иако сва три конкурента имају коефицијент 
краткорочне финансијске равнотеже изнад 1, са 
аспекта обезбеђења ликвидности најбоље изгле-
де има Љутко јер је његова краткорочно везана 
имовина више од дупло већа од краткорочно до-
спелих обавеза.

Задуженост

Задуженост предузећа испитује се анализом 
пасиве биланса стања са аспекта власништва над 
изворима финансирања. 

Извори финансирања (пасива) предузећа са 
власничког аспекта деле се на сопствене и позај-
мљене изворе. Нето сопствени капитал предузе-
ћа једнак је разлици између вредности пословне 
имовине, исказане у активи његовог биланса ста-
ња, и укупних обавеза предузећа (пасива билан-
са стања). Нето сопствени капитал је, формално 
посматрано,  гарантна супстанца акционарског 
друштва.  Солвентност  предузећа  може  да  се 
посматра као његова ликвидност на дуги рок и 
очитава се способношћу друштва да плати све 
обавезе било када (не о року њиховог доспећа), 
па макар и из ликвидационе масе. Позајмљени 
извори предузећа представљају туђе власништво 
и рокови расположивости ових извора нису трај-
ни. По свом карактеру, тј. расположивости ови 
извори  могу  да  буду  дугорочно  расположиви 
извори (најчешће их означавамо као дугорочне 
дугове) и краткорочно расположиви извори или 
краткорочне обавезе.

Финансијска структура предузећа (однос 
између сопственог и позајмљеног капитала) 
најчешће се посматра преко три основна кое-
фицијента: самосталности, сигурности и заду-
жености.

Коефицијент 
самосталности =

сопствени капитал
укупни извори финансирања

Овај показатељ показује колико је учешће вла-
ститог капитала у укупним изворима финансира-
ња (укупан капитал).

Коефицијент 
задужености =

туђи капитал
укупни извори финансирања

Овај показатељ показује колико је учешће по-
зајмљених извора финансирања (позајмљени ка-
питал) у укупним изворима финансирања (укупан 
капитал).

Коефицијент 
сигурности =

сопствени капитал
туђи капитал

Уколико је овај коефицијент мањи од 1, значи 
да привредно друштво показује недовољан сте-
пен сигурности поверилаца (инсолвентност), а 
уколико је већи од 1, предузеће показује сигур-
ност изнад нормале.

Структура  капитала,  као  ужи  подсистем  фи-
нансијске структуре, има посебан значај за свако 
предузеће  јер опредељује сигурност поверилаца, 
рентабилност предузећа и аутономију дужника, а 
утиче и на ризик остварења финансијског резултата. 

Сопствени капитал пружа сигурност повери-
оцима у смислу наплате њихових потраживања. 
Ако је задуженост предузећа висока, висок је и 
ризик поверилаца, зато што повериоци не могу 
да, ако губитак пређе ниво сопственог капитала, 
наплате  своја  потраживања  из  ликвидационе 
масе јер је дужник (предузеће) изгубио сва своја 
средства и део туђих средстава у висини разлике 
између губитака и сопственог капитала.

Предузеће има већи изглед да оствари позити-
ван финансијски резултат, односно мањи је ризик 
од остварења губитка уколико је структура капи-
тала померена више ка сопственом капиталу. То 
је зато што су камате на позајмљени капитал по 
правилу фиксни трошак, односно расход чија ви-
сина зависи од висине позајмљеног капитала и 
висине каматне стопе. Мања задуженост изазива 
мање расходе по основу камата на позајмљени 
капитал, што даје већу сигурност у остваривању 
позитивног финансијског резултата. Ако је камат-
на стопа на позајмљени капитал виша од стопе 
приноса на укупни капитал (рачунате из односа 
пословног добитка и  укупног  капитала),  стопа 
приноса на сопствени капитал (однос нето до-
битка и сопственог капитала) нижа је од стопе 
приноса на укупни капитал. У том случају из по-
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зајмљених извора остварује се негативан финан-
сијски резултат. У таквој ситуацији рентабилност 
предузећа је све мања што је структура пасиве 
померана више у корист позајмљених извора.

Уколико је структура пасиве померена више 
ка позајмљеним изворима, угрожена  је и ауто-
номија предузећа у  смислу независности у во-
ђењу сопствене пословне политике. Филозофија 
пословања сваког предузећа јесте да тежи што 
већој самосталности у смислу вођења сопствене 
пословне политике и остваривања циљева посло-
вања. Уколико је акционарско друштво доста за-
дужено, повериоци и кредитори желе да утичу 
на вођење пословне политике акционарског дру-
штва у правцу који ће обезбедити њихову макси-
малну заштиту.

Иако је мањи степен задужености израз веће 
финансијске сигурности и самосталности, веће 
учешће сопственог капитала у структури извора 
финансирања не мора да представља и најбољи 
метод финансирања. Сходно томе поставља се 
и питање која структура капитала обезбеђује оп-
тимални систем финансирања пословања преду-
зећа. 

Пракса је показала да однос сопственог и по-
зајмљеног  капитала  одређују  органски  састав 
средстава, стопа инфлације, стопа рентабилно-
сти и степен ликвидности. Осим тога, структуру 
пасиве,  са  становишта  власништва,  примарно 
опредељује органски састав средстава и стопа 
инфлације, а секундарно висина рентабилности 
и ликвидности.

Органски састав средстава у ствари је однос 
између основних и обртних средстава. Када су 
улагања у основна средства висока, захтева се 

померање структуре капитала у корист сопстве-
ног капитала и обрнуто. При високом улагању у 
основна средства висока је и амортизација (која 
је фиксни трошак), што повећава ризик остваре-
ња пословног резултата. Ако је притом учешће 
позајмљеног  капитала  високо,  биће  високи  и 
расходи периода по основу камата, чиме се пове-
ћава ризик остварења позитивног финансијског 
резултата (бруто добитка). Зато предузеће при 
високом органском саставу средстава може да 
смањи  ризик  остварења  позитивног финансиј-
ског резултата једино већим учешћем сопственог 
капитала. Високо учешће сталних средстава по 
правилу повећава и ризик наплате поверилаца, 
јер је више средстава дугорочно везано.

Висока  стопа инфлације  такође  захтева  по-
мерање  структуре  пасиве  ка  већем  учешћу 
сопственог капитала. Ако је каматна стопа на фи-
нансијском тржишту нижа од стопе инфлације, 
повериоци немају интереса да позајмљују капи-
тал јер би тиме остварили инфлаторне губитке. У 
таквим условима предузеће је упућено на финан-
сирање из сопствених извора у циљу несметаног 
одвијања пословања. Ако је каматна стопа виша 
од стопе инфлације, предузеће је опет примора-
но на јачање учешћа сопственог капитала јер је-
дино тако може да смањи расходе финансирања 
и избегне инфлаторне губитке.

Да би се оцена задужености применила и у 
квантификацији ризика остварења финансијског 
резултата пословања акционарског друштва, по-
зајмљени извори морали би да се поделе на оне 
по основу којих се плаћа камата и на оне на које 
се не плаћа камата у оквиру њиховог рока распо-
ложивости (спонтани извори).

Табела 9: Анализа задужености на примеру конкурентских предузећа

Стање на дан 31. 12. 2018. Учешће на дан 31. 12. 2018. у укупној 
пасиви (у %)

Анализа задужености Златко Љутко Горчило Златко Љутко Горчило

Капитал 1.187.775 2.625.550 1.210.875 64,6 79,0 44,8
Дугорочна резервисања 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Дугорочне финансијске обавезе 322.500 347.500 1.079.500 17,6 10,5 39,9
Дугорочне некаматоносне обавезе 30.000 27.000 18.000 1,6 0,8 0,7
Краткорочне финансијске обавезе 7.500 84.000 160.000 0,4 2,5 5,9
Краткорочне некаматоносне обавезе 289.500 239.490 236.100 15,8 7,2 8,7
Укупна пасива 1.837.275 3.323.540 2.704.475    
Коефицијент сигурности 1,8 3,8 0,8    
Коефицијент задужености 35,4% 21,0% 55,2%    
Коефицијент самосталности 64,6% 79,0% 44,8%    



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 183

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Најмањи коефицијент задужености, а самим 
тим и највиши коефицијент сигурности има пре-
дузеће Љутко, чији  је сопствени капитал скоро 
4 пута виши од позајмљеног капитала. Супрот-

 Златко Љутко Горчило

Фактор пословног ризика 1,80 9,85 2,19

Фактор финансијског ризика 1,07 0,64 3,04

Фактор укупног ризика 1,93 6,33 6,66

Стопа еластичности остварења 
неутралног пословног резултата 55,5% 10,1% 45,7%

Стопа еластичности остварења 
неутралног бруто финансијског 
резултата 51,7% 15,8% 15,0%

Дотрајалост грађевинских 
објеката 78,0% 44,4% 26,9%

Дотрајалост постројења и опреме 62,4% 12,5% 49,4%

Коефицијент обрта обртне 
имовине 2,41 1,56 2,34

Време обрта готових производа 44 51 53

Време обрта потраживања 59 93 73

Време обрта обавеза према 
добављачима 44 42 53

Коефицијент краткорочне 
финансијске равнотеже 1,49 2,24 1,08

Коефицијент дугорочне 
финансијске равнотеже 1,10 1,15 1,01

Коефицијент сигурности 1,83 3,76 0,81

Коефицијент задужености 35,4% 21,0% 55,2%

Коефицијент самосталности 64,6% 79,0% 44,8%

на слика  јавља се у предузећу Горчило, чији се 
коефицијент спустио испод границе 1, а учешће 
позајмљеног капитала у укупним изворима фи-
нансирања прешло половину.

Закључак

Ако се маржа покрића смањи за 10%, по-
словни резултат пада за 98,5%!

Ако се пословни резултат смањи за 10%, 
бруто финансијски резултат пада за 30,4%.

Ако пословни приход падне за више од 
10,1%, улази у зону негативног резултата 
из пословања!

Ако пословни приход падне за више од 
15,0%,  односно  15,8%,  Горчило  и  Љутко 
улазе у зону бруто финансијског губитка!

Обезбеђивање ликвидности на самој гра-
ници!

Финансијска еластичност се доводи у пи-
тање  јер има више позајмљених извора 
него сопственог капитала.

П С
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Др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Анализа пословања предузећа 
помоћу коефицијената/рација
У овом чланку приказане су основе финансијске анализе помоћу коефицијена-
та који се изводе из Биланса стања и Биланса успеха, као што су коефицијенти 
ликвидности, коефицијенти финансијске полуге (зовемо их и коефицијентима 
задужености), коефицијенти покрића, коефицијенти активности и коефицијен-
ти профитабилности.

Финансијски извештаји

Финансијска анализа обухвата употребу ра-
зличитих финансијских извештаја, који обављају 
неколико функција. Биланс стања сумира имо-
вину, обавезе и власнички капитал у одређеном 
временском тренутку  (обично на крају  године 
или  полугодишта),  а  Биланс  успеха  приказује 
приходе  и  расходе  предузећа  током  одређе-
ног временског периода, обично опет за  једну 
годину или полугодиште. Биланс стања је слика 

финансијског стања предузећа у одређеном вре-
менском тренутку, а Биланс успеха сажето опи-
сује профитабилност предузећа током времена. 

Информације из биланса

Разматрање информација које нам пружа Би-
ланс стања и на основу којих се врши финансиј-
ска анализа биће приказани на основу примера 
предузећа Равнотежа, чији  је поједностављени 
Биланс стања приказан у табели 1, а Биланс успе-
ха у табели 2.

Табела 1: Биланс стања предузећа Равнотежа

Равнотежа д. о. о. у мил. дин.

БИЛАНС СТАЊА

 АКТИВА 31. 12. 2017. 31. 12. 2016.  ПАСИВА 31. 12. 2017. 31. 12. 2016.

Б. СТАЛНА ИМОВИНА 1.240 1.150 А. КАПИТАЛ 2.000 1.900

I. Нематеријална улагања 300 200 I. Основни капитал 1.000 1.000
II. Некретнине, постројења и 

опрема
940 950 VIII. Нераспоређени добитак 1.000 900

IV Дугорочни финансијски 
пласмани

0 0 Б. ДУГОРОЧНА 
РЕЗЕРВИСАЊА и ОБАВЕЗЕ

1.500 1.360

    II. Дугорочне обавезе 630 620
    5. Дугорочни кредити 630 620
    Г. Краткорочне обавезе 870 740

Г. ОБРТНА ИМОВИНА 2.260 2.110 I. Краткорочне финансијске 
обавезе

450 350

I. Залихе 1.400 1.200 III. Обавезе из пословања 420 390
II. Потраживања по основу 

продаје 680 740
5. Добављачи у земљи 420 390

VII. Готовински еквиваленти и 
готовина 180 170

    

Д. УКУПНА АКТИВА 3.500 3.260 Ђ. УКУПНА ПАСИВА 3.500 3.260

Залихе су 31.  12. 2015. године износиле 1.100 
милиона динара, потраживања 730 милиона ди-
нара, обавезе према добављачима 380 милиона 

динара, а укупна имовина 3.180 милиона динара. 
На тај дан власнички капитал износио је 1.740 ми-
лиона динара.
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Ако се посматра лева страна Биланса, имови-
на (средства) предузећа, средства су разврстана 
(од горе према доле у табели) по ликвидности, 
односно брзини преобликовања у најликвиднији 
облик средстава, а то је новац. На врху Биланса 
налази се стална имовина –  она која се у новац 
преобликује у периоду који  је дужи од  годину 
дана, а предузеће Равнотежа од сталне имовине 
има нематеријална улагања (лиценцу) и некрет-
нине,  постројења и  опрему  (чине  их  пословна 
зграда,  складиште, производна опрема, возни 
парк). У следећу групу средстава спадају обртна 
средства, односно средства која се у новац прео-
бликују у року од једне године. Од обртних сред-

става Равнотежа има залихе готових производа, 
краткорочна потраживања (чине их потражива-
ња од купаца за продату робу) и новац на рачуну.

У  десном  делу  табеле  наведени  су  извори 
финансирања (пасива) који су разврстани по до-
спећу. На врху  је сопствени капитал, који чини 
основни капитал и пренесена добит (нераспоре-
ђена добит остварена у претходним годинама, 
коју власници нису исплатили себи него су је ре-
инвестирали у предузеће), а следе обавезе, и то 
прво дугорочне, а затим и краткорочне. У дуго-
рочним обавезама Равнотежа има дугорочне, а 
у краткорочним краткорочне кредите и обавезе 
према добављачима.

Табела 2: Биланс успеха предузећа Равнотежа
Равнотежа д. о. о. у мил. дин.

БИЛАНС УСПЕХА 1. 1 – 31. 12. 2017. 1. 1 – 31. 12. 2016

 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ   
А. Пословни приходи 3.800 3.700
Б. Пословни расходи 3.600 3.450
V. Трошкови материјала 1.500 1.400
VI. Трошкови горива и енергије 250 240
VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 980 980
VIII. Трошкови производних услуга 580 552
IX. Трошкови амортизације 98 98
XI. Нематеријални трошкови 192 180
В. Пословни добитак 200 250
 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ   

Д. Финансијски приходи 0 0
Ђ. Финансијски расходи 82 62
II. Расходи камата 82 62
Њ. Добитак пре опорезивања 118 188
П. Порез на добитак 18 28
С. НЕТО ДОБИТАК 100 160

Пословне приходе Равнотеже представљају 
приходи од продаје производа. 

Коефицијенти или рација

Да би финансијско стање и успешност преду-
зећа били оцењени, морају да се провере разли-
чити аспекти финансијског здравља предузећа. 
Инструменти који се најчешће користе током тих 
провера јесу финансијски коефицијенти, односи 
или рација, који повезују два податка тако што 
деле једну количину са другом.

Поставља се питање зашто се уопште треба 
бавити коефицијентима када подаци могу да се 
читају из Биланса. Одговор је веома логичан: као 
што не могу да се пореде крушке и јабуке, тако 
је немогуће поредити и сирове бројеве, а да се 

постигне потпуна објективност. На пример, пре-
дузеће Ведро остварило је у овој пословној го-
дини профит у висини од 1 милиона еура. Сирови 
број показује да је овај резултат прилично добар, 
а ако се погледају детаљније подаци, види се да 
је власник уложио 100 милиона евра у предузеће 
(толики  је сопствени капитал) и да  је профита-
билност само 1%, што значи да је власник на сва-
ки евро који је уложио добио један цент. Да је тај 
новац уложио као депозит у банку, зарадио би 
више, а вероватно би и мирније спавао. У овом 
случају коефицијент се показао веома корисним. 
Међутим, овде је потребно направити још једну 
опаску и замолити сваког аналитичара почетника 
за опрез. У калкулатор је могуће унети, на при-
мер, податак о вредности залиха и поделити га 
са податком о вредности грађевинског објекта 
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тако да се, наравно, добије неки однос или про-
ценат. Постоји износ, али би изазов за храбре био 
да пронађу било коју смислену интерпретацију 
добијене величине (нема је).

У  пракси  се  употребљавају две основне вр-
сте  коефицијената.  Прва  врста  сумира  аспект 
финансијског  стања  предузећа,  дакле  стања  у 
одређеном временском тренутку, односно тре-
нутку када је израђен Биланс стања. Њих зовемо 
коефицијенти из Биланса стања. Друга врста кое-
фицијената сумира аспект успешности предузећа 
током неког периода, обично пословне године. 
Ти коефицијенти зову се коефицијенти биланса 
успеха или коефицијенти биланса стања и билан-
са успеха (у зависности од тога које податке по-
реде – из којих биланса). 

Коефицијенти се даље класификују у пет ра-
зличитих врста:
● коефицијенти ликвидности,
● коефицијенти финансијске полуге (зову се и 
коефицијенти задужености),
● коефицијенти покрића,
● коефицијенти активности и
● коефицијенти профитабилности.

Један коефицијент сам никако не може да дâ 
довољно добру информацију на основу које би 
било могуће оценити финансијско стање и/или 
успешност предузећа. Само онда када се изврши 
анализа групе коефицијената, могуће је донети 
правилну оцену. 

Коефицијенти из Биланса стања Коефицијенти из Биланса стања и Биланса успеха 

Коефицијенти финансијске полуге 
(задужености) показују границу до које  
предузеће може да се финансира 
задуживањем 

Коефицијенти ликвидности мере 
способност предузећа да подмири своје 
краткорочне обавезе 

Коефицијенти покрића повезују 
финансијске обавезе предузећа и његову 
способност да их подмирује или покрије 

Коефицијенти активности мере колико је 
предузеће ефикасно у употреби своје имовине 

Коефицијенти профитабилности повезују профите с 
приходом од продаје и инвестицијама 

Када је у питању израчунавање коефиције-
ната, потребно  је бити пажљив приликом по-
ређења вредности из Биланса стања и Биланса 
успеха  у  истом  коефицијенту.  Подаци  из  Би-
ланса стања показују стање у тачно одређеном 
тренутку, а подаци из Биланса успеха вредност 
која се акумулирала у току целог једног пери-
ода. Због тога је погрешно ако се податак из 
Биланса стања директно пореди са податком из 
Биланса успеха. Да би се подаци из Биланса ста-
ња и Биланса успеха свели на исти називник, уз-
имају се просечне вредности ставки из Биланса 
стања за период који се посматра. Ако се ради 
анализа за једну годину, узима се просек стања 
на дан 1. 1. и на дан 31. 12. Тако се реално поре-
де вредности из Биланса стања са вредношћу 
из Биланса успеха (у њему већ стоје вредности 
које се односе на период од 1. 1. до 31. 12).

Коефицијенти из Биланса стања

Коефицијенти ликвидности

Коефицијенти ликвидности употребљавају се 
за мерење способности предузећа да подмири 
своје  краткорочне  обавезе.  Они  пореде  крат-
корочне обавезе са краткорочним или обртним 
средствима која су доступна за њихово измире-
ње. Из ових коефицијената може да се добије 
бољи увид у текућу платну способност предузећа 
и способност предузећа да остане солвентно у 
неповољним околностима.

Текући коефицијент је један од најопштијих и 
често употребљаваних коефицијената, а рачуна 
се упоређивањем обртне имовине и краткороч-
них обавеза:

Текући 
коефицијент =

обртна имовина 
краткорочне обавезе
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Теоријски  гледано, што  је  већи  текући  кое-
фицијент, то  је предузеће способније да плати 
своје рачуне. Међутим, коефицијент мора да се 
посматра као груба мера јер не узима у обзир ли-
квидност појединих компоненти текуће имовине 
(не зна се да ли су залихе курентне, да ли су по-
траживања наплатива, а све је то део текуће имо-
вине). Компаније чија се текућа имовина састоји 
претежно од новца и недоспелих потраживања, 
уопштено се сматрају ликвиднијим од предузе-
ће чија се текућа имовина састоји претежно од 
залиха. 

За Равнотежу овај коефицијент 31. 12. 2017. го-
дине износи 2,60, а 31. 12. 2016. године био је 2,85.

Текући 
коефицијент 31.12.17

=
2.260

= 2,60
870

Текући 
коефицијент 31.12.16

=
2.110

= 2,85
740

То значи да је Равнотежа на крају 2016. године 
имала 2,85 динара текућих средстава за изми-
рење једног динара текућих обавеза, а на крају 
2017. 2,60 динара текућих средстава за измирење 
једног динара текућих обавеза. Може да се кон-
статује да је ликвидност предузећа ослабљена у 
2017. години у односу на претходну годину.

Коефицијент киселости (брзи тест) предста-
вља конзервативнију меру ликвидности јер из те-
кућих средстава изузима њихов најнеликвиднији 
део, а то су залихе. Он показује колико предузеће 
има на располагању најликвидније имовине (по-
траживања и новца) за измирење својих текућих 
обавеза:

Брзи тест =
обртна имовина - залихе 
краткорочне обавезе

За Равнотежу овај коефицијент 31. 12. 2017. го-
дине износи 0,99, а 31. 12. 2016. године био је 1,23.

Брзи тест 31.12.17 =
2.260 - 1.400

= 0,99
870

Брзи тест 31.12.16 =
2.110-1.200

= 1,23
740

Може да се закључи да се и овај коефицијент 
у 2017. „покварио” у односу на 2016. годину. По-
следњег дана 2017. године Равнотежа није имала 
ни пун динар најликвиднијих текућих средстава 
за измирење једног динара текућих обавеза, а 31. 
12. 2016. године имала је 1,23. Поредећи текући ко-

ефицијент и брзи тест може да се констатује да 
се „нешто дешава” са залихама Равнотеже јер је 
осетан пад ликвидности предузећа, што најизра-
женије показује брзи тест. У наставку анализе ова 
проблематика биће детаљније осветљена прили-
ком рачунања коефицијената активности.

Коефицијенти финансијске полуге 
(задужености)

За оцену границе до које предузеће употре-
бљава посуђени новац може да се употреби не-
колико коефицијената задужености, на пример 
однос дуга и главнице, однос дуга и укупне имо-
вине, дугорочна капитализација итд.

Однос дуга и главнице једноставно се израчу-
нава дељењем укупног дуга предузећа са њего-
вим сопственим капиталом:

Однос дуга и 
главнице =

укупан дуг 
сопствени капитал

Овај коефицијент говори колико пара осигура-
вају повериоци предузећа на сваки динар који су 
уложили власници. Генерално гледано, поверио-
ци преферирају да је овај коефицијент низак. Што 
је он нижи, већи је ниво финансирања предузећа 
из сопственог капитала и већа је заштита пове-
риоца  у  случају  смањења  вредности  имовине 
или директних губитака. У зависности од сврхе 
анализе, понекад се приоритетне акције укљу-
чују у дуг предузећа, а не у сопствени капитал, 
јер оне представљају, са аспекта обичних акци-
онара, приоритетно потраживање. Поређењем 
дуга и сопственог капитала једног предузећа са 
сличним предузећима добија се општа слика о 
кредитној способности и финансијском ризику 
предузећа.

За предузеће Равнотежа однос дуга и сопстве-
ног капитала на 31. 12. 2017. године био је 0,75, док 
је на исти дан претходне године износио 0,72.

Однос дуга и 
главнице 31.12.17

=
1.500

= 0,75
2.000

Однос дуга и 
главнице 31.12.16

=
1.360

= 0,72
1.900

Ово значи да је Равнотежа на задњи дан 2017. 
године на један динар који су уплатили власници 
имала 75 пара задужења, а у протеклој години 72. 
Коефицијент показује да се повећало задужење 
предузећа, а тиме и степен изложености финан-
сијском ризику.
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Однос дуга и укупне имовине добија се деље-
њем укупног дуга предузећа са његовом укупном 
имовином. Сврха овог коефицијента  слична  је 
као код односа дуга и власничког капитала:

Однос дуга и 
укупне имовине =

укупан дуг 
укупна имовина

Он наглашава релативну важност финансира-
ња задуживањем, показујући колики је проценат 
(део) имовине предузећа набављен задужива-
њем. Што је већи однос дуга и укупне имовине, 
већи је финансијски ризик.

За предузеће Равнотежа однос дуга и укупне 
имовине на 31. 12. 2017. године био је 0,43, док је 
на исти дан претходне године износио 0,42.

Однос дуга и укупне 
имовине 31.12.17

=
1.500

= 0,43
3.500

Однос дуга и укупне 
имовине 31.12.16

=
1.360

= 0,42
3.260

Ово значи да је на задњи дан 2017. године 43% 
имовине предузећа било финансирано задуже-
њем, а на исти дан претходне године један посто 
мање, значи 42%.

Целовит коментар о задужености могуће  је 
дати  паралелним  посматрањем односа  дуга  и 
главнице са односом дуга и укупне имовине. У 
2017. години Равнотежа се додатно задуживала – 
порасла је задуженост, а с друге стране проценат 
финансирања укупне имовине задуживањем није 
се значајно променио. То значи да се и имовина 
предузећа повећала и додатно задуживање ишло 
је на рачун њеног финансирања. 

Оно што следи у финансијској анализи јесте 
анализа имовине која се повећала  (стална или 
обртна) и извора финансирања који су се пове-
ћали (дугорочни или краткорочни) због „златног 
билансног правила”, које каже да би предузеће 
морала  да  финансирају  своју  сталну  имовину 
и макар део залиха дугорочним изворима фи-
нансирања (правило гласи: дугорочна средства 
финансирају се дугорочним изворима, а кратко-
рочна краткорочним). 

Да би коментар о задужености Равнотеже био 
завршен, потребно је да се израчуна још један ко-
ефицијент задужености, а то је однос дугорочног 
дуга и укупне капитализације:

Дугорочна 
капитализација =

дугорочни дуг 
укупна капитализација

Укупна  капитализација  је  збир  свих  дуго-
рочних извора финансирања предузећа (значи 
сопствени  капитал  и  дугорочни  дугови).  Овај 
коефицијент  говори  о  релевантној  важности 
дугорочног задужења у финансијској структури 
предузећа. 

За предузеће Равнотежа однос дуга и укупне 
капитализације на дан 31. 12. 2017. године био је 
0,24, док је на исти дан претходне године изно-
сио 0,25.

Дугорочна 
капитализација 31.12.17

=
630

= 0,24
2.630

Дугорочна 
капитализација 31.12.16

=
620

= 0,25
2.520

Коефицијент се није значајно променио на кра-
ју 2017. године у односу на крај претходне године. 

На овом месту неопходно је поново паралел-
но погледати вредност овог коефицијента и вред-
ност односа дуга и сопственог капитала. Однос 
дуга и сопственог капитала на 31. 12. 2017. године 
повећао се са 0,72 (на дан 31. 12. 2016) на 0,75. По-
што је дугорочна капитализација остала скоро не-
промењена, може да се закључи да се повећање 
задужења предузећа Равнотежа у 2017.  години 
десило на страни краткорочних дуговања. 

Уз то, „златно билансно правило” пореметило 
се у 2017. години. У 2016. години Равнотежа је фи-
нансирала сва своја стална средства и залихе ду-
горочним изворима и тако задовољила правило 
да се дугорочна средства финансирају дугороч-
ним изворима финансирања. У 2017. години слика 
се променила и дугорочни извори финансирања 
које  има  нису  били  довољни  за  финансирање 
укупних сталних средства и залиха. Зато се поста-
вља питање зашто је повећање сталних средстава 
и залиха предузеће у 2017. години одлучило да 
финансира краткорочним задужењима.

Коефицијенти из Биланса стања и 
Биланса успеха

У наставку је пажња усмерена на три врсте ко-
ефицијената и то: покрића, активности и профи-
табилности. Сви они су изведени или из података 
из Биланса успеха или комбинацијом података из 
Биланса стања и Биланса успеха.

Коефицијент покрића

Коефицијенти  покрића дизајнирани  су  тако 
да повезују финансијске трошкове предузећа и 
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његову способност да их покрије. Један од нај-
традиционалнијих коефицијената покрића јесте 
коефицијент покрића камата или колико пута је 
предузеће зарадило камате. Тај коефицијент је 
однос добитка пре камата и пореза за одређени 
период и трошкова камата који су настали у том 
периоду, односно:

Коефицијент 
покрића камата =

добитак из пословања (ЕБИТ)
расходи за камате

Овај  коефицијент  служи  као  једна  од мера 
способности предузећа да измири своје трошко-
ве камата. По правилу, што је коефицијент већи, 
већа је вероватноћа да ће предузеће без тешкоћа 
моћи да покрије своје трошкове камата.

За предузеће Равнотежа коефицијент покрића 
камата у 2017. години био је 2,44, док је у претход-
ној години износио 4,03.

Коефицијент 
покрића камата 2017

=
200

= 2,44
82

Коефицијент 
покрића камата 2016

=
250

= 4,03
62

Види се да је Равнотежа у 2016. години оства-
рила  4  пута  већу  добит  из  пословања  од  тро-
шкова  камата  које  из  тог  резултата  треба  да 
покрије. Коефицијент се у 2017. години смањио 
и предузеће је остварило 2,44 пута већу добит из 
пословања од трошкова камата. Иако се маржа 
сигурности смањила у 2017. години у односу на 
2016. годину, Равнотежа још увек остварује до-
вољно велику добит из пословања за покривање 
трошкова камата.

Коефицијенти активности

Коефицијенти активности, познати и као кое-
фицијенти ефикасности или коефицијенти обрта, 
мере колико је предузеће ефикасно у употреби 
своје имовине. Осим тога, неки аспекти анализе 
активности блиско су повезани са анализом ли-
квидности. 

Активност потраживања
Коефицијент  обртаја  потраживања  (КОП) 

пружа боље разумевање квалитета потражива-
ња предузећа и даје информацију колико је пре-
дузеће успешно у њиховој наплати. Коефицијент 
се израчунава дељењем годишњих нето прихода 
од продаје са просечним стањем потраживања у 
периоду:

КОП =
нето приход од продаје
потраживања (просечна)

Коефицијент  говори  колико  су  пута  током 
године (или неког другог периода у ком се ради 
анализа) потраживања од купаца била обрнута, 
односно претворена у новац. Што је већи обрт, 
краће је време између продаје и наплате.

Равнотежа је у 2017. години обрнула потражи-
вања 5,35 пута, а у 2016. години обрт потражива-
ња био је 5,03 пута.

КОП 2017 =
3.800

= 5,35 пута
(680 + 740) / 2

КОП 2016 =
3.700

= 5,03 пута
(740 + 730) / 2

Коефицијент показује да се обрт потражива-
ња побољшао у 2017. години, што значи да је Рав-
нотежа брже наплаћивала своја потраживања.

Ако коефицијент обртаја потраживања пада 
у поређењу са протеклим периодима или ако је 
нижи у односу на слична предузећа, предузеће 
мора да провери наплативост својих потражива-
ња, јер је то показатељ да на стању потраживања 
можда има и таквих која су сумњива и спорна.

Коефицијент обрта потраживања може да се 
изрази и у данима (КОПд) и тада представља про-
сечни период наплате. Израчунава се као:

КОП у данима 
или прос.

период наплате
=

потраживања (просечна) × број дана

нето приход од продаје

Коефицијент говори колики је просечан број 
дана наплате ненаплаћених потраживања.

Равнотежа је у 2017. години имала просечан 
период наплате од 68 дана, док је у 2016. години 
у просеку наплаћивала потраживања у 73 дана.

КОП дана 2017 =
365

= 68 дана
5,35

КОП дана 2016 =
365

= 73 дана
5,03

Коефицијент показује да се наплата предузећа 
Равнотежа побољшала у 2017. години. Међутим, 
не сме се заспати на ловорикама анализе. Не-
опходно је да се провери какве продајне усло-
ве Равнотежа одобрава својим купцима. Ако се 
прегледом уговорне документације установи да 
предузеће одобрава купцима у просеку 30-днев-
ни рок плаћања, онда и ово побољшање у наплати 
још увек није добро јер показује да купци касне 
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у  плаћањима  и  не  придржавају  се  уговорних 
одредби.

Активност плаћања

Предузећа често желе да испитају сопствену 
спремност плаћања добављачима. Зато се анали-
зира ефикасност у управљању обавезама према 
добављачима и рачуна коефицијент обрта обаве-
за према добављачима (КОД) у данима или про-
сечно време плаћања, као:

КОД у данима 
или прос. 

период плаћања
=

добављачи (просечно) × број дана

пословни расходи

Овај коефицијент је важан показатељ који ће 
пратити добављачи (садашњи или будући) јер им 
даје информацију о томе какав је платиша, одно-
сно како плаћа своје обавезе. Након рачунања 
овог коефицијента потребно је упоредити доби-
јено просечно време плаћања са раније израчу-
натим просечним периодом наплате, како би се 
установило да ли је предузеће нето увозник или 
нето извозник платне способности. Наиме, ако 
предузеће брже плаћа својим добављачима него 
што наплаћује од купаца, онда је оно нето изво-
зник платне способности. И обрнуто, ако брже 
наплаћује од купаца него што плаћа добављачи-
ма, онда је нето увозник платне способности.

Равнотежа је у 2017. и 2016. години у просеку 
плаћала својим добављачима у року од 41 дан.

КОД дана 2017 =
(420 + 390) / 2 x 365

= 41 дана
3.600

КОД дана 2016 =
(390 + 380) / 2 x 365

= 41 дана
3.450

Ако се упореди време за које  је Равнотежа 
плаћала  својим добављачима  у  2017.  години  и 
време за које је наплаћивало своја потраживања, 
види се да је добављачима плаћало у просеку у 
року од 41 дан од дана пријема робе, а од сво-
јих купаца у просеку је наплаћивало у року од 68 
дана од дана продаје. Поређење нам показује да 
је Равнотежа тзв. нето извозник платне способ-
ности, јер брже плаћа добављачима него што на-
плаћује од купаца. 

Активност залиха

Да би се утврдило колико је предузеће ефика-
сно у управљању залихама (као и да би се добила 
назнака ликвидности залиха), мора да се изра-
чуна коефицијент обртаја залиха (КОЗ). Брзина 

обрта може да се мери за сваки сегмент залиха, 
а у наставку је приказан обрачун обрта залиха 
готових  производа.

КОЗ =
трошак продатих производа

залихе (просечне)

Трошак продатих производа рачуна се на сле-
дећи начин:
1. пословни расходи,
2. набавна  вредност  продате робе,
3. трошкови  текућег обрачунског  периода   
(1 - 2),
4. смањење  вредности  залиха  учинака,
5. повећање  вредности залиха  учинака,
6. трошкови  продатих  готових  производа  
(3 + 4 - 5).

Коефицијент говори колико се пута годишње 
(или у неком другом периоду који се проучава) 
залихе обрну, односно претворе у потражива-
ња кроз продају. Уопштено важи да што је обрт 
залиха већи, то је управљање њима ефикасније 
и залихе су „свежије” и ликвидније. Низак обрт 
залиха врло је често знак вишка залиха, спорог 
решавања залиха или застарелих залиха. Заста-
реле залихе могу да захтевају значајне отписе, 
што заправо остатак залиха чини неликвидним. 

Равнотежа  је у 2017. години залихе у просе-
ку претворила у потраживања 2,77 пута, док је у 
2016. години обрт залиха био 3 пута.

КОЗ 2017 =
3.600

= 2,77 пута
(1.400 + 1.200) / 2

КОЗ 2016 =
3.450

= 3,0 пута
(1.200 + 1.100) / 2

Коефицијент говори да је у 2017. години успо-
рен обрт залиха предузећа Равнотежа, што инди-
цира на проблеме у њиховој структури и налаже 
детаљнији преглед залиха. Истовремено је доби-
јен и одговор на раније постављено питање за-
што је ослабила ликвидност предузећа.

Алтернативна мера за активности везане за 
залихе јесте коефицијент обртаја залиха у дани-
ма (КОЗд):

КОЗ Д =
просечне залихе x број дана
трошак продатих производа

Коефицијент говори колико је дана у просеку 
потребно да се залихе претворе у потраживања 
од купаца, преко продаје.

Равнотежа је у 2017. години залихе претварала 
у потраживања у просеку у 132 дана, што је слаби-
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је у односу на 2016. годину, када су јој за то била 
потребна 122 дана.

КОЗ дана 2017 =
 365

= 132 дана
2,77

КОЗ дана 2016 =
365

= 122 дана
3,00

Пословни циклус и циклус новца
На  основу  обрта  потраживања  од  купаца, 

обавеза према добављачима и залиха може да 
се погледа и какав је пословни циклус предузећа, 
а то је време које протекне од настанка обавезе 
за извршене набавке (према добављачима) до 
наплате потраживања која су настала на рачун 
продаје производа, робе или услуга. То је као да 
је штоперица покренута у тренутку када су сиро-
вине и материјал примљени од добављача и зау-
стављена онда када је на рачун примљен новац за 
продате производе.

Пословни циклус = КОЗд + КОПд

Наглашавамо  да  је штоперица  покренута  у 
тренутку настанка обавезе за извршене набавке, 
а не у тренутку плаћања за набављену сировину 
или робу. Међутим, ако се жели да се измери 
време које прође од новчаног издатка за набав-
ку до новчаног примитка из продаје, рачуна се 
циклус новца.

Циклус новца (готовине) = КОПд + КОЗд - КОДд

Дужина пословног циклуса представља важан 
фактор у одређивању потреба предузећа за теку-
ћом имовином. Предузеће са кратким пословним 
циклусом може да послује ефикасно, са релатив-
но малим износом текуће имовине и релативно 
ниским текућим коефицијентом и коефицијентом 
тренутне ликвидности. Исто тако, кратак послов-
ни циклус уопштено назначава ефикасно упра-
вљање потраживањима и залихама. Осим тога, 
то је и додатна мера ликвидности предузећа.

Пословни циклус предузећа Равнотежа у 2017. 
години износио је 200 дана (68 дана КОП + 132 дана 
КОЗ), а у 2016. години 195 дана (73 КОП + 122 КОЗ). 

Због неефикасног управљања залихама пословни 
циклус је продужен у 2017. години. То значи да је у 
2017. години Равнотежи требало 200 дана од тре-
нутка набавке материјала и сировина до тренутка 
наплате продатих производа купцима.

Циклус новца предузећа Равнотежа у 2017. го-
дини износио је 159 дана (200 пословни циклус 
– 41 КОД), а у 2016. години 154 дана (195 пословни 
циклус – 41 КОД). То значи да је предузеће у 2017. 
години од тренутка плаћања добављачу за наба-
вљену сировину и материјал до тренутка наплате 
потраживања чекало 159 дана.

Активност укупне имовине

Коефицијент  обрта  укупне  имовине  (КОИ) 
представља везу између нето прихода од прода-
је и укупне имовине:

Коефицијент 
обрта укупне 
имовине

=
нето приход од продаје

укупна имовина (просечна)

Овај коефицијент показује релативну ефика-
сност којом предузеће користи своју укупну имо-
вину за стварање прихода. 

Равнотежа  је у 2017. години обрнула укупну 
имовину 1,12 пута, што  је нешто спорије него у 
2016. години, када је обрт укупне имовине био 
1,15 пута.

КОИ 2017 =
3.800

= 1,12 пута
(3.500 + 3.260) / 2

КОИ 2016 =
3.700

= 1,15 пута
(3.260 + 3.180) / 2

Коефицијенти профитабилности

Постоје  две  врсте  коефицијената  профита-
билности – они који показују профитабилност у 
односу на приходе од продаје и они који показују 
профитабилност у односу на инвестиције. Гледа-
ни заједно, ти коефицијенти показују укупну ефи-
касност пословања предузећа.

Профитабилност у односу на приходе  
од продаје

Први коефицијент који се разматра јесте мар-
жа бруто добити, а израчунава се рачунањем уче-
шћа добити из пословања у нето приходима од 
продаје:

Маржа 
бруто 
добити

=

нето приходи од продаје - трошак продатих  
производа

нето приходи од продаје односно  
добит из пословања / нето приходи од продаје

Н
О
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А
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ЗА

 З
А

 Н
А
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У Период држања или 

производње (КОЗ) Продаја 
Период наплате 

(КОП) 

П
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Љ
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 Н
О
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Ц
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Период одгоде 
плаћања (КОД) Циклус готовине 

Новчани издатак 
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Коефицијент говори колика је пословна добит 
предузећа у односу на приходе од продаје након 
што одузмемо трошкове производње добара. Он 
је и назнака процене вредности производа. Дру-
гачије речено, говори са коликом се разликом у 
цени послује (разлика између набавне и продајне 
цене у трговачким предузећима, односно разли-
ка између цене коштања и продајне цене у прои-
зводним предузећима). Што је већа маржа бруто 
добити, већа је и вероватноћа да ће предузеће 
остварити довољно добитка из пословања за по-
кривање свих осталих расхода (осталих послов-
них расхода, финансијских, осталих итд.).

Пре него што се израчуна маржа бруто добити 
за Равнотежу, неопходно је да се пословни рас-
ходи рашчлане на производне и остале пословне 
трошкове. У 2017. години производни трошкови 
износили су 3.000 милиона динара, а у 2016. годи-
ни 2.850 милиона динара.

Равнотежа је у 2017. години остварила 21,05% 
марже бруто добити, а у 2016. години 22,97%.

Маржа бруто 
добити 2017

=
3.800 - 3.000

= 21,05%
3.800

Маржа бруто 
добити 2016

=
3.700 - 2.850

= 22,97%
3.700

Види се да се маржа бруто добити смањила 
у 2017. години у односу на 2016. годину, што  је 
основа за детаљније истраживање јер је потреб-
но установити разлог. Он може бити у смањењу 
продајне цене (а самим тим у нижим приходима 
од продаје) производа предузећа, док је у исто 
време  трошак  стварања  тих  производа  остао 
непромењен у односу на протекли период. Дру-
ги разлог може бити повећање набавних цена 
сировина, рада и других инпута у производном 
процесу, које је довело до тога да су се повећа-
ли трошкови производње производа, а продајна 
цена (приходи од продаје) није претрпела пове-
ћање које би пратило пораст трошкова. Овај дру-
ги разлог присутан је код предузећа Равнотежа 
јер су се приходи у 2017. години повећали за 3% 
(3.800 / 3.700 - 1) у односу на 2016. годину, а тро-
шак продатих производа за 5% (3.600 / 3.450 - 1).

Маржа нето добити је одређенија мера про-
фитабилности, а рачуна се као однос нето добит-
ка и прихода од продаје:

Маржа нето 
добитка =

нето добитак

нето приходи од продаје

Коефицијент показује колика је добит преду-
зећа по једном динару остварених прихода.

Равнотежа је у 2017. години остварила 2,63% 
марже нето добити, а у 2016. години 4,33%.

Маржа нето 
добити 2017

=
100

= 2,63%
3.800

Маржа нето 
добити 2016

=
160

= 4,33%
3.700

Коефицијенти показују да је предузеће у 2017. 
години на један динар прихода од продаје оства-
рило крајњи резултат (добит) од 2,63 пара. У 2016. 
години било је успешније и на један динар прихо-
да од продаје остварило је добит од 4,33 пара.

Посматрајући маржу бруто и нето добити до-
бија се бољи увид у пословање предузећа. Ако 
се маржа бруто добити значајније не мења кроз 
периоде пословања (током неколико година), а 
маржа нето добити пада током тих периода, ра-
злог је скривен у повећаним осталим трошкови-
ма пословања (непроизводним). То је иницијатор 
за детаљнији преглед пословања.

Профитабилност у односу на инвестиције

Друга група коефицијената профитабилности 
повезује добитак и улагања. Једна од тих мера је 
стопа приноса на улагање (Return on Investment, 
ROI) или принос на имовину:

ROI =
нето добитак

укупна имовина (просечна)

Коефицијент  показује  колико  је  предузеће 
профитабилно у односу на сву имовину коју има 
и коју користи за остварење темељног циља пре-
дузећа – максимизацију власниковог богатства. 

Равнотежа је у 2017. години остварила принос 
на имовину од 2,96%, а у 2016. години 4,97%.

ROI 2017 =
100

= 2,96%
(3.500 + 3.260) / 2

ROI 2016 =
160

= 4,97%
(3.260 + 3.180) / 2

Значи да  је Равнотежа у  2017.  години кори-
стила више имовине за остварење добити него 
у 2016. години.

Друга мера укупне ефикасности предузећа је 
принос на главницу. Принос на главницу (Return 
on Equity, ROE) ставља у однос нето добит и глав-
ницу, односно сопствени капитал:
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ROE =
нето добитак

сопствени капитал (просечан)

Овај  коефицијент  говори  о  способности 
остваривања зараде у односу на књиговодствену 
вредност власниковог улагања. Висок принос на 
главницу често одражава прихватање квалитет-
них инвестиционих прилика и ефикасно управља-
ње трошковима. 

Равнотежа је у 2017. години остварила принос 
на сопствени капитал од 5,13%, што  је значајно 
мање него у претходној години, када је остваре-
ни принос на сопствени капитал износио 8,79%.

ROE 2017 =
100

= 5,13%
(2.000 + 1.900) / 2

ROE 2016 =
160

= 8,79%
(1.900 + 1.740) / 2

Равнотежа је у 2017. години остварила нижи 
принос својим власницима него у претходној го-
дини. Ако се тренд падања приноса настави, вла-
сник ће се вероватно запитати да ли има смисла 
и даље улагати у предузеће, односно да ли треба 
размотрити и могућност да свој капитал „пресе-
ли” у неко друго, алтернативно улагање, које би 
му носило већи принос.

Закључак

На основу свих до сада приказаних коефици-
јената потребно је да се за крај дода да њихова 
употребљивост  зависи  од  вештине  и  искуства 
финансијског аналитичара који их користи. Сами 
за себе, коефицијенти су прилично безначајни. 
Кључно је њихово праћење кроз периоде посло-
вања предузећа како би се утврдио тренд крета-
ња појединих аспеката пословања или поређење 
добијених коефицијената са другим предузећи-
ма из исте делатности. Друга, изузетна важност 
коефицијената  јесте њихово коришћење у ана-
лизи будућих  периода,  јер  представљају  једну 

од основа за постављење финансијског плана и 
планских биланса, на шта ће бити начињен осврт 
у неком од наредних бројева часописа.

Равнотежа д. о. о. 2017. г. 2016. г. Тренд

Ликвидност   

Текући однос 2,60 2,85
 Ð

Брзи тест 0,99 1,23

    

Финансијска полуга 
(задужење)    

Однос дуга и главнице 0,75 0,72
 Ð

Однос дуга и укупне имовине 0,43 0,42

Дугорочна капитализација 0,24 0,25  

    

Покриће    

Покриће камата 2,44 4,03  Ð 

    

Активност    

Коефицијент обрта 
потраживања  5,35 5,03

Î 
Коефицијент обрта 
потраживања (дана) 68 73

Коефицијент обрта добављача 
(дана) 41 41  

Коефицијент обрта залиха 2,77 3,00

 Ð Коефицијент обрта залиха 
(дана) 132 122

Пословни циклус 200 194  Ð 

Циклус новца 159 153  Ð 

    

Профитабилност    

Маржа бруто добити 21,05% 22,97%  Ð 

Маржа нето добити 2,64% 4,32%  Ð 

ROI 2,97% 4,96%  Ð 

ROE 5,14% 8,78%  Ð 

3
DECENIJE

П С
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Календар пореских и других 
обавеза за март 2019. године
Закон о порезу на додату вредност
Уредба о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра 
претежним прометом добара у иностранство

Опис Период Рок Основ

Подношење и плаћање ПДВ-a за 
пореског дужника који није обвезник 
ПДВ-a, на обрасцима ПОПДВ и ПП ПДВ

1. 3 – 31. 3. 2019.  10. 4. 2019.  Пореску пријаву ПДВ дужни су да поднесу и 
порески дужници који нису обвезници ПДВ-a 
у року од десет дана по истеку пореског 
периода у којем је настала пореска обавеза

Подношење ПОПДВ и ПП ПДВ и уплата 
ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и 
пореских дужника из члана 10. Закона, 
који имају месечни порески период, као 
и за обвезника из члана 36а Закона.

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019. Порески период за који се обрачунава ПДВ, 
предаје пореска пријава и плаћа ПДВ јесте 
календарски месец за обвезника који је 
у претходних 12 месеци остварио укупан 
промет већи од 50.000.000 динара, као и за 
обвезника из члана 36а Закона

Обвезник за кога је порески период 
календарско тромесечје подноси 
пореску пријаву ПП ПДВ надлежном 
пореском органу у року од 15 дана по 
истеку пореског периода

јануар–март 2019. 15. 4. 2019. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ 
– Пореска пријава за порез на додату 
вредност

Захтев за рефакцију дипломатског 
и конзуларног представништва, 
односно међународне организације 
за рефакцију ПДВ у претходном 
тромесечју – образац РЕФ 5

јануар–март 2019. 30. 4. 2019.

Закон о порезу на добит правних лица

Опис Период Рок Основ

Месечна аконтација 
пореза на добит правних 
лица 

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019. 
На основу пореске пријаве за претходну годину, односно 
претходни порески период, или на основу месечне аконтације 
из последњег месеца претходног пореског периода

Подношење пријаве на 
обрасцу ПДПО/С

у року од 3 дана од исплате Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и 
отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, 
дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније 
у року од три дана од дана исплате обрачуна обустави и на 
прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе 
пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се 
подноси на обрасцу ПДПО/С.

Закон о порезу на доходак грађана

Опис Период Рок Основ

Обавештење о закљученим уговорима о 
извођењу естрадних програма забавне и 
народне музике и других забавних програма на 
обрасцу ОЗУ

1. 3 – 31. 3. 2019. 5. 4. 2019. 

Исплатиоци прихода по основу 
естрадних програма забавне и 
народне музике и других забавних 
програма

Порез на паушални приход од самосталне 
делатности, као и порез на приход од 
самосталне делатности предузетника који води 
пословне књиге 

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019. 

На основу решења Пореске управе, 
односно на основу пореске пријаве 
за месечну аконтацију пореза 

Плаћање аконтације пореза на приходе од 
самосталне делатности за претходни месец 1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019. Члан 111. Закона
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Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис Период Рок Основ

Појединачна 
пореска 
пријава за 
порез по 
одбитку

1. 3 – 31. 3. 2019. пре сваке 
исплате 
прихода 
током 
месеца 

Порески обвезник, односно порески платилац подноси у 
електронском облику Пореској управи појединачну пореску 
пријаву за порезе по одбитку пре сваке исплате прихода на које 
се обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања 
доприноса за обавезно социјално осигурање када се ти доприноси 
плаћају без исплате зараде

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

Опис Период Рок Основ

Уплата обавезе доприноса за 
свештенике и верске службенике, 
за домаће држављане запослене 
у иностранству и за иностране 
пензионере

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Утврђивање обавезе доприноса за свештенике 
и верске службенике, за домаће држављане 
запослене у иностранству и за иностране 
пензионере врши Пореска управа решењем, 
на основу података о осигураницима по том 
основу, које јој доставља надлежна организација 
за обавезно социјално осигурање

Крајњи рок за исплату зарада за 
претходни месец, односно обрачун 
и уплату доприноса за обавезно 
социјално осигурање на најнижу 
основицу ако послодавац нема 
средства за исплату зарада 

1. 3 – 31. 3. 2019. 30. 4. 2019.  Исплаћена зарада или обрачунати доприноси за 
обавезно социјално осигурање 

Плаћање доприноса на приходе од 
обављања самосталне делатности за 
претходни месец

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019. Члан 22. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања 
извршења те обавезе 
Опис Период Рок Основ
Подношење обрасца ИОСУ – 
Извештај послодавца о извршењу 
обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом.
Уплата обавезе за претходни 
месец.

1. 3 – 31. 3. 
2019.

5. 4. 2019.  Обавеза послодавца да Пореској управи достави 
Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом у складу са Законом – образац ИОСИ, 
електронским путем преко портала Пореске управе или 
попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације 
на порталу Пореске управе

Закон о порезу на премије неживотних осигурања
Правилник о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве 
пореза на премије неживотних осигурања 
Опис Период Рок Основ Опис
Подношење 
обрасца ПП-ППНО 
за порез на премије 
неживотног 
осигурања

1. 3 – 31. 3. 2019. 10. 4. 2019.  5% 
од укупне 
премије 
осигурања 
утврђене 
уговором 

Друштво за осигурање је порески обвезник 
пореза на премије неживотног осигурања.  
Образац ПП-ППНО подноси се без обзира на 
то да ли постоји обавеза плаћања за тај месец, 
а саставља се на основу закључених уговора о 
неживотном осигурању .

Закон о туризму 

Опис Период Рок Основ

Боравишна такса  16. 3 – 31. 3. 2019.
1. 4 – 15. 4. 2019.

5. 4. 2019.
20. 4. 2019. 

Боравишна такса за сваки дан боравка у угоститељском објекту 
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Закон о акцизама 
Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате 
нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. т. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне 
сврхе и за грејање
Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате 
нафте и биотечности из члана 9. став 1. т. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у 
производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

Опис Период Рок Основ

Достављање податка 
о залихама одређених 
нискоалкохолних пића, 
на последњи дан у 
месецу

1. 3 – 31. 3. 2019. 10. 4. 2019.  Произвођачи нискоалкохолних пића који на дан 
31. децембра 2015. године имају произведена 
нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2% вол 
алкохола, а највише до 5% вол алкохола, дужни су да 
надлежној организационој јединици Пореске управе 
достављају податак о стању залиха нискоалкохолних 
пића пописаних на последњи дан у месецу, до утрошка 
тих залиха

Достављање података 
о стању залиха кафе на 
последњи дан у месецу

1. 3 – 31. 3. 2019. 10. 4. 2019.   Лице које се на дан 31. децембра 2017. године бави 
прерадом, пржењем, паковањем, као и другим са њима 
повезаним радњама које се врше у сврху производње 
кафе, дужно је да надлежној организационој јединици 
Пореске управе доставља податак о стању залиха кафе на 
последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка 
пописаних залиха

Подношење пореске 
пријаве ПП ОА за 
обрачунату акцизу и ПП 
ОАЕЛ

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Обвезник акцизе дужан је да пореску пријаву за обрачун 
акцизе поднесе у року од 15 дана по истеку месеца за 
тај месец, односно по истеку месеца у којем се врши 
очитавање

Плаћање акцизе 16. 3 – 31. 3. 2019.
1. 4 – 15. 4. 2019.

15. 4. 2019.
30. 4. 2019.

Уплата акцизе обрачунате за периоде 

Захтев за рефакцију 
плаћене акцизе на 
деривате нафте, односно 
биотечности који се 
користе за грејање 
пословног односно 
стамбеног простора, на 
обрасцу РЕФ-Г

1. 3 – 31. 3. 2019. најраније 20. 
4. 2019. 

Привредни субјект који загрева пословни простор, 
односно физичко лице које загрева стамбени простор 
подноси захтев Пореској управи за рефакцију плаћене 
акцизе на деривате нафте, односно биотечности који 
се користе за грејање пословног односно стамбеног 
простора

Захтев за рефакцију 
плаћене акцизе на гасна 
уља и биотечности која се 
користе као енергетска 
горива у производњи 
електричне и топлотне 
енергије, на обрасцу 
РЕФ-ЕТЕ 

1. 3 – 31. 3. 2019. најраније 20. 
4. 2019. 

Рефакцију плаћене акцизе остварује лице које се, у складу 
са прописима којима се уређује област енергетике, бави 
производњом електричне и топлотне енергије

Захтев за рефакцију 
плаћене акцизе на 
деривате нафте који се 
користе за индустријске 
сврхе, на обрасцу РЕФ-И 

1. 3 – 31. 3. 2019. најраније 20. 
4. 2019. 

Рефакцију плаћене акцизе остварује лице за гасна уља 
из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, која се 
користе као енергетско гориво за индустријске сврхе, 
односно када се предметни деривати нафте користе као 
енергетско гориво или као репродукциони материјал 
у процесу производње акцизних односно неакцизних 
производа
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Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде 
за коришћење 
шумског земљишта у 
нешумске намене

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Накнаду за коришћење шумског земљишта у нешумске 
намене плаћа лице којем је корисник шума и шумског 
земљишта шумско земљиште дао на коришћење. Плаћање се 
врши аконтационо, у једнаким месечним ратама. 

Уплата накнаде за 
коришћење дрвета.

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Корисник, односно сопственик шума плаћа накнаду за 
коришћење дрвета. Основица за обрачун накнаде је 
вредност дрвних сортимената. 

Уплата накнаде за 
коришћење вода.

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Обвезник накнада за коришћење вода је лице које воду 
захваћену из површинских и подземних вода користи за 
пиће, наводњавање, погонске, технолошке и друге намене, 
врши снабдевање водом за пиће системом јавног водовода, 
захвата воду ради флаширања, користи воду за производњу 
електричне енергије итд. Плаћање се врши аконтационо, у 
једнаким месечним ратама.

Накнада за извађени 
речни нанос

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Правно лице, односно предузетник који врши вађење речног 
наноса из лежишта на водном земљишту и на подручју 
угроженом ерозијом обвезник је накнаде за извађени речни 
нанос. Обвезник је дужан да доставља податке о локацији, 
врсти и количини извађеног речног наноса.

Уплата накнаде за 
коришћење водних 
објеката и система у 
јавној својини

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Власник, односно корисник пољопривредног и шумског 
земљишта, индустријских и других објеката, који водне 
објекте и системе у јавној својини користи за наводњавање, 
снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника, 
као лице које водне објекте и системе користи за одвођење 
отпадних вода из индустријских и других објеката, као и за 
друге намене, обвезник је накнаде за коришћење водних 
објеката и система у јавној својини. Плаћање се врши 
аконтационо, у једнаким месечним ратама.

Уплата накнаде за 
испуштену воду.

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Обвезник накнаде за испуштену воду је лице које 
непосредно или посредно испушта отпадне воде у сопствену 
канализацију, водоток, канал, језеро и слично, лице које 
врши скупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и 
атмосферских вода системом јавне канализације, као и лице 
које производи електричну енергију у термоелектранама 
са отвореним проточним системом за хлађење. Плаћање се 
врши аконтационо, у једнаким месечним ратама. 

Уплата накнаде 
за постављање 
рекламних табли

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Обвезник накнаде за постављање рекламних табли је правно 
или физичко лице које поставља рекламне табле, рекламне 
паное, уређаје за сликовно обавештавање или оглашавање 
на објектима које користи управљач јавне железничке 
инфраструктуре. Основица за обрачун накнаде је површина 
простора изражена у метрима квадратним. 

Уплата накнаде 
за привремено 
коришћење 
делова земљишта 
железничког 
подручја, које је у 
општој употреби

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Обвезник накнаде за привремено коришћење делова 
земљишта железничког подручја које је у општој употреби 
јесте правно или физичко лице које привремено користи 
делове земљишта железничког подручја поред железничких 
пруга и другог земљишта које користи управљач јавне 
железничке инфраструктуре. Основица за обрачун накнаде 
је површина коришћеног дела земљишта железничког 
подручја, изражена у метрима квадратним. 
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Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде 
за постављање 
телекомуникационе 
опреме на земљишту 
и објектима које 
користи управљач 
јавне железничке 
инфраструктуре

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Обвезник плаћања накнаде за постављање 
телекомуникационе опреме на земљишту и објектима које 
користи управљач јавне железничке инфраструктуре јесте 
правно лице које је власник телекомуникационе опреме. 
Основица за обрачун накнаде је појединачни уређај, односно 
за контејнере површина земљишта изражена у метрима 
квадратним, односно за стуб висина изражена у метрима.

Уплата накнаде за 
коришћење јавне 
површине

1. 3 – 31. 3. 2019. 15. 4. 2019.  Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник 
јавне површине (лице које врши заузеће јавне површине 
(пут, улица, трг, парк, сквер и сл.) објектом привременог 
коришћења: киоск, тезга, башта угоститељског објекта, 
апарат за сладолед, циркус, спортски терени, телефонска 
говорница и друго). Основица за обрачун накнаде је 
површина коришћеног простора, изражена у метрима 
квадратним. 

Уплата накнаде за 
коришћење ресурса и 
резерви минералних 
сировина.

март 2019. 2019. Накнаду утврђује обвезник за сваку врсту коришћене 
односно продате количине минералне сировине појединачно 
за тромесечни период, на прописаном обрасцу, почев од 
дана добијања одобрења за извођење рударских радова

Достава обрачунате 
накнаде за 
коришћење 
ловостајем 
заштићених 
врста за наредну 
ловну годину, на 
прописаном обрасцу

ловна 2019. 1. 4. 2019. Обвезник накнаде дужан је да министарству у чијој су 
надлежности послови ловства достави обрачунату накнаду.
Плаћа се 30% до 15. априла, а остатак најкасније до 31. 12. 2019.

Достава накнаде 
за коришћење 
рибарског подручја 
на прописаном 
обрасцу

јануар–март 2019. 15. 4. 2019. Висина накнаде за коришћење рибарског подручја износи 
15% од вредности дозволе за привредни риболов, а 10% од 
вредности дозволе за рекреативни риболов

Накнада за 
коришћење 
природног лековитог 
фактора утврђује 
се за календарску 
годину, а плаћа 
аконтационо у 
једнаким 
тромесечним ратама

јануар–март 2019. 15. 4. 2019. 25 дин./m3

Чланом 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016; аутентично 
тумачење – 95/2018) прописано је да, ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок 
истиче кад протекне први наредни радни дан.  П С
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Порези

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-12/2019-04 од 1. 2. 2019. год.

Садржина веродостојне рачуноводствене ис-
праве на основу које послодавац књижи обавезу 
и врши исплату накнаде трошкова за долазак и 
одлазак са рада запосленима, признавања рас-
хода по том основу у пореском билансу, као и 
порески третман исплате предметне накнаде 
запосленима

Одредбама  члана  7.  став  1.  Закона  о  рачу-
новодству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 
30/18 – у даљем тексту: Закон) прописано је да 
правна лица, односно предузетници општим ак-
том, у складу са овим законом, уређују органи-
зацију рачуноводства на начин који омогућава 
свеобухватно евидентирање, као и спречавање 
и откривање погрешно евидентираних послов-
них промена, уређују интерне рачуноводствене 
контролне поступке, утврђују рачуноводствене 
политике, одређују лица која су одговорна за за-
конитост и исправност настанка пословне проме-
не и састављање и контролу рачуноводствених 
исправа о пословној промени, уређују кретање 
рачуноводствених исправа и утврђују рокове за 
њихово достављање на даљу обраду и књижење 
у пословним књигама.

Сагласно члану 8. ст. 1. и 2. Закона, књижење 
пословних промена на рачунима имовине, оба-
веза и капитала, приходима и расходима врши 
се на основу веродостојних рачуноводствених 
исправа. Рачуноводствена исправа представља 
писани документ или електронски запис о наста-
лој пословној промени, која обухвата све подат-
ке потребне за књижење у пословним књигама 
тако да се из рачуноводствене исправе недво-
смислено може сазнати основ, врста и садржај 
пословне промене.

Веродостојном рачуноводственом исправом, 
у смислу члана 9. став 1. Закона, сматра се рачу-
новодствена исправа која је потпуна, истинита, 
рачунски тачна и приказује пословну промену. 
Рачуноводствена исправа, састављена као елек-
тронски запис, треба да садржи потпис или другу 

Извод из актуелних мишљења 
Министарства финансија

идентификациону ознаку одговорног лица, од-
носно лица овлашћеног за издавање рачуновод-
ствене исправе, односно електронски потпис у 
складу са законом.

Одредбом члана 7а тачка 1) Закона о порезу на 
добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
25/01, 80/02, 80/02 − др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 
101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 
91/15 − аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18) 
прописано је да се на терет расхода не признају 
трошкови који се не могу документовати.

Одредбом члана 18. став 1. тачка 1) Закона о 
порезу на доходак грађана („Службени гласник 
РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 − др. закон,  135/04, 
62/06, 65/06 − исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 
91/11 − УС, 93/12, 114/12 − УС, 47/13, 48/13 − исправка, 
108/13, 57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18) 
прописано је да се не плаћа порез на зараде на 
примања запосленог од послодавца по основу 
накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада – до висине цене месечне превозне карте 
у јавном саобраћају, односно до висине стварних 
трошкова превоза, а највише до 3.914 динара ме-
сечно.

Имајући у виду наведено, указујемо на то да је 
у складу са напред наведеним одредбама зако-
на правно лице (послодавац) у обавези да уреди 
организацију рачуноводства на начин који омо-
гућава свеобухватно евидентирање, као и спре-
чавање и откривање погрешно евидентираних 
пословних промена, уреди интерне рачуновод-
ствене контролне поступке, утврди рачуновод-
ствене политике, одреди лица која су одговорна 
за законитост и исправност настанка пословне 
промене и састављање и контролу рачуновод-
ствених  исправа  о  пословној  промени,  уреди 
кретање  рачуноводствених  исправа  и  утврди 
рокове за њихово достављање на даљу обраду и 
књижење у пословним књигама, јер уколико по-
слодавац нема веродостојне исправе на основу 
којих доказује да је на адекватан начин надокна-
дио трошак запосленог за одлазак и долазак са 
рада (нпр. рачун за куповину месечне претплатне 
карте, дневне карте или карте за једну вожњу у 
јавном превозу, рачун за гориво у случају кори-
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шћења сопственог возила и сл.), ти трошкови му 
се не могу признати као расход.

У случају да се накнада за долазак и одлазак 
са рада не документује веродостојном рачуно-
водственом исправом, исплате запосленима на 
име накнаде трошкова за долазак и одлазак са 
рада сматрају се недокументованим трошкови-
ма у смислу члана 7а тачка 1) Закона о порезу на 
добит правних лица. Такође, на исплате запосле-
нима се може применити члан 18. став 1. тачка 1) 
Закона о порезу на доходак грађана само у слу-
чају када се такве исплате могу документовати 
одговарајућом веродостојном рачуноводстве-
ном исправом.

Одредбама члана 3. Закона о порезу на дода-
ту вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 
− др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у 
даљем тексту: Закон о ПДВ) прописано је да су 
предмет  опорезивања  ПДВ  испорука  добара 
и пружање услуга (у даљем тексту: промет до-
бара и услуга) које порески обвезник изврши у 
Републици уз накнаду,  у оквиру обављања де-
латности, као и увоз добара у Републику. Про-
мет добара, у смислу овог закона, а у складу са 
одредбом члана 4. став 1. Закона о ПДВ, је пренос 
права располагања на телесним стварима (у да-
љем тексту: добра) лицу које тим добрима може 
располагати као власник, ако овим законом није 
друкчије одређено. Промет услуга, у смислу овог 
закона, су сви послови и радње у оквиру обавља-
ња делатности који нису промет добара из члана 
4. овог закона (члан 5. став 1. Закона о ПДВ).

Према одредби члана 5. став 3. тачка 2) Закона 
о ПДВ, прометом услуга, у смислу овог закона, 
сматра се и пружање услуга уз накнаду на основу 
прописа или другог акта државних органа, орга-
на територијалне аутономије или локалне само-
управе.

У складу са наведеним законским одредбама, 
исплата накнаде трошкова за долазак и одлазак 
са рада, од стране послодавца запосленом, није 
предмет опорезивања ПДВ, независно од тога 
да ли послодавац поседује доказ да је запослени 
искористио примљена новчана средства у сврху 
плаћања накнаде за превоз.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-54/2019-04 од 12. 2. 2019. год.

Порески третман преноса уз накнаду − про-
даје дела имовине обвезника ПДВ другом обве-
знику ПДВ

1. Са аспекта Закона о порезу на додату вред-
ност

Одредбама члана 3. Закона о порезу на дода-
ту вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 
− др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у 
даљем тексту: ЗПДВ) прописано је да су предмет 
опорезивања ПДВ испорука добара и пружање 
услуга (у даљем тексту: промет добара и услуга) 
које порески обвезник изврши у Републици уз 
накнаду, у оквиру обављања делатности, као и 
увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у скла-
ду са одредбом члана 4. став 1. ЗПДВ, је пренос 
права располагања на телесним стварима (у да-
љем тексту: добра) лицу које тим добрима може 
располагати као власник, ако овим законом није 
друкчије одређено.

Код преноса целокупне или дела имовине, са 
или без накнаде, или као улог, испорука сваког 
добра у имовини која се преноси сматра се по-
себним прометом (члан 4. став 8. ЗПДВ).

Промет услуга, у смислу овог закона, су сви 
послови и радње у оквиру обављања делатности 
који нису промет добара из члана 4. овог закона 
(члан 5. став 1. ЗПДВ).

Сагласно одредби члана 5. став 7. ЗПДВ, код 
преноса целокупне или дела имовине, са или без 
накнаде, или као улог, свака услуга која се пружа 
преносом имовине сматра се посебним

прометом. Одредбом члана 6. став 1. тачка 1) 
ЗПДВ прописано је да се сматра да промет до-
бара и услуга, у смислу овог закона, није извр-
шен код преноса целокупне или дела имовине, 
са или без накнаде, или као улог, ако је стицалац 
порески обвезник или тим преносом постане по-
рески обвезник и ако продужи да обавља исту 
делатност. Делом имовине из става  1.  тачка  1) 
овог члана сматра се целина којом се омогућа-
ва самостално обављање делатности стицаоца 
дела имовине (члан 6. став 2. ЗПДВ). Код преноса 
целокупне или дела имовине из става 1. тачка 1) 
овог члана сматра се да стицалац ступа на место 
преносиоца (члан 6. став 3. ЗПДВ). Преносилац 
имовине или дела имовине из става 1. тачка 1) 
овог члана дужан је да стицаоцу достави све по-

Читајте најновија мишљења
 Министарства финансија на

propisi.net



АПРИЛ 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 201

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

датке који се односе на добра и услуге који чине 
имовину или део имовине чији је пренос извршен 
(члан 6. став 4. ЗПДВ).

Према одредби члана 3. став 1. Правилника о 
утврђивању преноса целокупне или дела имови-
не, са или без накнаде, или као улог, код којег се 
сматра да промет добара и услуга није извршен 
(„Службени гласник РС”, бр. 118/12 – у даљем тек-
сту: Правилник о преносу имовине), пренос дела 
имовине код којег се, у смислу члана 6. став 1. та-
чка 1) Закона, сматра да промет добара и услуга 
није извршен је пренос дела имовине као послов-
не целине којом се омогућава самостално оба-
вљање делатности стицаоца тог дела имовине 
код:
1) статусне промене привредног друштва, у скла-
ду са законом којим се уређују привредна дру-
штва;
2) продаје, улагања, односно бестеретног давања;
3) наслеђивања.

Пословном целином, у  смислу става  1. овог 
члана, сматра се целина којом се омогућава са-
мостално обављање делатности стицаоца, а чи-
јим је преносом у моменту преноса онемогућено 
преносиоцу да обавља ту делатност (став 2. истог 
члана Правилника о преносу имовине).

Сагласно наведеном, када обвезник ПДВ из-
врши пренос дела имовине, уз накнаду, сматра 
се да промет добара и услуга није извршен ако 
предметни део имовине представља пословну 
целину чијим се преносом стицаоцу омогућава 
самостално обављање делатности, а преносиоцу 
је, у моменту преноса, онемогућено да обавља 
ту делатност, уз испуњење осталих прописаних 
услова: да је стицалац предметног дела имовине 
обвезник ПДВ, односно да тим преносом постаје 
обвезник ПДВ и да стицалац имовине наставља 
да обавља исту делатност коју је обављао пре-
носилац.

Према томе, а узимајући у обзир наводе из ва-
шег захтева према којима је у конкретном случају 
реч о преносу уз накнаду − продаји дела имовине 
обвезника ПДВ (другом обвезнику ПДВ), да тај 
део имовине чине непокретности, опрема, возни 
парк, нематеријална имовина, рачунари и друге 
покретне ствари, тј. имовина која служи обвезни-
ку ПДВ − преносиоцу за обављање делатности, 
као  и  да  ће  стицалац  имовине  преузети  цело-
купно  пословање  од  преносиоца,  под  претпо-
ставком да преузимање целокупног пословања 
подразумева  да  ће  преносом  наведеног  дела 

имовине обвезнику ПДВ − преносиоцу бити оне-
могућено да обавља делатност коју је обављао 
том имовином и да ће обвезник ПДВ − стицалац 
наставити да обавља исту делатност коју је оба-
вљао обвезник ПДВ − преносилац, на пренос дела 
имовине у конкретном случају примењује се члан 
6. став 1. тачка 1) ЗПДВ.

Напомињемо, обвезник ПДВ који изврши пре-
нос дела имовине у складу са чланом 6. став 1. 
тачка 1) ЗПДВ, дужан је да стицаоцу достави све 
податке који се односе на добра, односно услуге 
који чине део имовине чији је пренос извршен, 
као и да изда рачун са спецификацијом добара, 
односно услуга који чине тај део имовине.

2. Са становишта Закона о порезима на имо-
вину

Одредбом члана 23. став 1. Закона о порези-
ма на имовину „Службени гласник РС”, бр. 26/01, 
45/02 − СУС, 80/02, 80/02 − др. закон, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 − УС, 47/13, 68/14 − др. 
закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тексту: ЗПИ) 
прописано је да се порез на пренос апсолутних 
права плаћа код преноса уз накнаду:
− права својине на непокретности;
− права интелектуалне својине;
− права својине на употребљаваном моторном 
возилу  −  осим  на  мопеду,  мото-култиватору, 
трактору и радној машини, права својине на упо-
требљаваном пловилу, односно права својине на 
употребљаваном  ваздухоплову  са  сопственим 
погоном – осим државног;
− права коришћења грађевинског земљишта.

Порез на пренос апсолутних права плаћа се 
и код давања  грађевинског  земљишта у  јавној 
својини у закуп, у складу са законом који уређује 
планирање и изградњу, односно водног земљи-
шта у јавној својини у закуп, у складу са законом 
којим се уређују воде, на период дужи од једне 
године или на неодређено време, ради изградње 
објеката (члан 23. став 2. ЗПИ). Према одредби 
члана 24. ЗПИ, преносом уз накнаду, који је пред-
мет опорезивања порезом на пренос апсолутних 
права, сматра се и:
− стицање права својине и других права из члана 
23. овог закона на основу правоснажне судске 
одлуке или другог појединачног акта државног, 
односно другог надлежног органа или лица са 
јавним овлашћењем;
− стицање права својине одржајем;
− пренос уз накнаду целокупне имовине правног 
лица;
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− продаја стечајног дужника као правног лица − 
ако купац није преузео обавезе правног лица које 
је купио, или је преузео само део тих обавеза.

Одредбом члана 24а тачка 1) ЗПИ прописано је 
да се од опорезивања порезом на пренос апсо-
лутних права изузима пренос, односно стицање 
апсолутног права из чл. 23. и 24. овог закона на 
који се плаћа порез на додату вредност у скла-
ду са законом којим се уређује порез на додату 
вредност.

Обвезник пореза на пренос апсолутних права је 
продавац, односно преносилац права из члана 23. 
став 1. т. 1), 2) и 4) овог закона (члан 25. став 1. ЗПИ).

Према члану 42. ЗПИ, лице на које је пренето 
апсолутно право, односно поклонодавац, јемчи 
супсидијарно за плаћање пореза на пренос ап-
солутних права, односно за плаћање пореза на 
поклон. Лице на које је пренето апсолутно право, 
односно поклонодавац, који се уговором обаве-
зао да плати порез на пренос апсолутних права, 
односно порез на поклон,  јемчи  солидарно за 
плаћање тог пореза.

Према томе, имајући у виду да у захтеву наво-
дите да привредно друштво уговором о продаји 
продаје део своје имовине другом привредном 
друштву, уз уговорену накнаду, ако тај пренос 
подлеже плаћању пореза на додату вредност, у 
складу са законом којим се уређује порез на до-
дату вредност — изузет је од опорезивања по-
резом на пренос апсолутних права (па се за тај 
пренос не подноси пореска пријава за утврђива-
ње пореза на пренос апсолутних права). Ако се 
на пренос уз накнаду дела имовине привредног 
друштва по основу уговора о продаји не плаћа 
порез на додату вредност у складу са законом 
којим се уређује порез на додату вредност, пред-
мет опорезивања порезом на пренос апсолутних 
права по основу тог уговора јесте пренос права 
и ствари побројаних чланом 23. ЗПИ који се по 
основу тог уговора врши (нпр. Права својине на 
непокретности,  права  интелектуалне  својине, 
права  својине  на  употребљаваним  моторним 
возилима − осим на мопеду, мото-култиватору, 
трактору и радној машини и др.).

Обвезник пореза на пренос апсолутних пра-
ва по том основу је продавац, а купац је јемац за 
измирење пореске обавезе, и то: супсидијарни 
− ако уговором није преузео обавезу да измири 
порез на пренос апсолутних права, односно со-
лидарни − ако је уговором преузео обавезу да 
измири порез на пренос апсолутних права.

Порез на додату вредност

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-563/2018-04 од 11. 2. 2019. год.

Одређивање места промета услуга поправке 
уређаја у гарантном року пружених пореском 
обвезнику

Када обвезник ПДВ − овлашћени сервис на-
плаћује накнаду за услугу поправке уређаја (који 
се налази у Републици Србији) у гарантном року 
од огранка компаније са седиштем у Холандији 
регистрованог у Швајцарској, а који врши продају 
уређаја за Републику Србију и који има улогу глав-
ног  гаранта за исправност функционисања тих 
уређаја, реч је о накнади за услугу радова на по-
кретним стварима пруженој пореском обвезнику 
из члана 12. став 2. тачка 1) Закона о порезу на до-
дату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − 
др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у да-
љем тексту: Закон). С тим у вези, место промета 
предметне услуге, у конкретном случају, је место 
у Швајцарској у којем се налази стална пословна 
јединица − огранак компаније са седиштем у Хо-
ландији. На накнаду за промет предметне услуге 
обвезник ПДВ − овлашћени сервис не обрачунава 
ПДВ, а по основу промета те услуге има право на 
одбитак претходног пореза у складу са Законом.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-561/2018-04 од 11. 2. 2019. год.

Порески третман преноса дела имовине када 
обвезник ПДВ који се бави грађевинском делат-
ношћу – припремом градилишта изврши пренос 
дела имовине, као улог, другом обвезнику ПДВ 
− новооснованом привредном друштву који ће 
се бавити истом делатношћу којом се бавио и 
обвезник ПДВ − преносилац дела имовине, при 
чему имовину која се преноси чине грађевинске 
машине, моторна возила и друге покретне ства-
ри, а имовину чији се пренос не врши непокрет-
ности и један аутомобил

У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност  („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
− исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем 
тексту: Закон), када обвезник ПДВ изврши пре-
нос дела имовине, као улог, сматра се да промет 
добара и услуга није извршен ако предметни део 
имовине представља пословну целину чијим се 
преносом стицаоцу омогућава самостално оба-
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вљање делатности, а преносиоцу је, у моменту 
преноса, онемогућено да обавља ту делатност, уз 
испуњење осталих прописаних услова: да је сти-
цалац предметног дела имовине обвезник ПДВ, 
односно да тим преносом постаје обвезник ПДВ 
и да стицалац имовине наставља да обавља исту 
делатност коју је обављао преносилац.

Наиме, када обвезник ПДВ који се бави грађе-
винском делатношћу − припремом градилишта 
изврши пренос дела имовине, као улог, другом 
обвезнику ПДВ −  новооснованом привредном 
друштву који ће се бавити истом делатношћу ко-
јом се бавио и обвезник ПДВ − преносилац дела 
имовине, при чему имовину која се преноси чине 
грађевинске машине, моторна возила и друге по-
кретне ствари, а имовину чији се пренос не врши 
непокретности  и  један  аутомобил,  на  пренос 
дела имовине у конкретном случају примењује 
се одредба члана 6. став 1. тачка 1) Закона, с об-
зиром да покретне ствари (грађевинске машине 
и др.) чине пословну целину чијим је преносом 
обвезнику  ПДВ  −  преносиоцу  онемогућено,  а 
обвезнику ПДВ − стицаоцу омогућено бављење 
грађевинском делатношћу − припремом гради-
лишта.

Напомињемо, обвезник ПДВ који изврши пре-
нос дела имовине у складу са чланом 6. став 1. 
тачка 1) Закона, дужан је да стицаоцу достави све 
податке који се односе на добра, односно услуге 
који чине део имовине чији је пренос извршен, 
као и да изда рачун са спецификацијом добара, 
односно услуга који чине тај део имовине.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-521/2018-04 од 11. 2. 2019. год.

Ко је порески дужник у случају када обвезник 
ПДВ купи половно путничко возило од Амбасаде 
НР Кине у Београду?

У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност  („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
− исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 30/18 – у даљем тек-
сту: Закон), у случају када обвезник ПДВ купи по-
ловно путничко возило од Амбасаде НР Кине у 
Београду (које је Амбасада НР Кине у Београду 
набавила у 2011. години), дужан је да у својству 
пореског дужника обрачуна ПДВ и да обрачуна-
ти ПДВ плати у складу са Законом. Наиме, с об-
зиром да стална дипломатска мисија – амбасада 
једне државе представља ту државу на терито-
рији државе пријема и да се стална дипломатска 

мисија − амбасада не сматра правним лицем per 
se, у случају када Амбасада НР Кине у Београду 
изврши продају половног путничког возила обве-
знику ПДВ, при чему НР Кина није обвезник ПДВ 
у Републици Србији, порески дужник за тај про-
мет је обвезник ПДВ − купац половног путничког 
возила. По основу куповине предметног добра, 
а под претпоставком да је у конкретном случају 
реч о куповини путничког аутомобила који об-
везник ПДВ не користи искључиво за обављање 
делатности наведених у члану 29. став 2. Закона, 
обвезник ПДВ нема право да ПДВ који је обра-
чунао у  својству пореског дужника одбије као 
претходни порез.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-49/2019-04 од 11. 2. 2019. год.

Ко је порески дужник у случају када обвезник 
ПДВ другом обвезнику ПДВ − наручиоцу изврши 
промет монтажног контејнера, који се састоји од 
основне конструкције, пода, зидова, столарије, 
електроинсталација, клима-уређаја и других 
елемената, уз обавезу монтаже свих елемената 
на бетонску подлогу коју је обезбедио наручи-
лац, на површинском копу на којем обвезник 
ПДВ – наручилац врши истраживање и експло-
атацију руде?

За  промет  добара  и  услуга  из  области  гра-
ђевинарства  који  обвезник  ПДВ  врши  другом 
обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. 
Закона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 
108/16,  113/17 и  30/18  –  у даљем тексту:  Закон), 
обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има обве-
зник ПДВ − прималац добара и услуга као поре-
ски дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона. 
Правилником о утврђивању добара и услуга из 
области  грађевинарства  за  сврху одређивања 
пореског дужника за порез на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15 – у даљем тек-
сту: Правилник) ближе се уређује шта се, у смислу 
члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматра добрима 
и услугама из области грађевинарства.

Сагласно  наведеном,  када  обвезник  ПДВ 
другом обвезнику ПДВ − наручиоцу изврши про-
мет монтажног  контејнера,  који  се  састоји  од 
основне конструкције, пода, зидова, столарије, 
електроинсталација, клима-уређаја и других еле-
мената, уз обавезу монтаже свих елемената на 
бетонску подлогу коју је обезбедио наручилац, 
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на површинском копу на којем обвезник ПДВ − 
наручилац врши истраживање и експлоатацију 
руде, обвезник ПДВ – испоручилац врши промет 
добра из области  грађевинарства из  члана  10. 
став 2. тачка 3) Закона, за који је порески дужник 
обвезник ПДВ – прималац добра  (наручилац). 
Наиме, у овом случају реч је о активностима из 
групе 42.99 − Изградња осталих непоменутих гра-
ђевина Класификације делатности, која је наве-
дена у члану 2. став 1. тачка 8) Правилника.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-00441/2017-04 од 11. 2. 2019. год.

Измена пореске основице у случају реклама-
ције и враћања добара 

Када обвезник ПДВ − продавац, који се бави 
производњом навлака за аутомобилска седишта, 
испоручи  предметна  добра  другом  обвезнику 
ПДВ − купцу, после чега дође до рекламације одре-
ђене количине добара од стране обвезника ПДВ 
− купца (због одређених недостатака) и враћања 
тих добара обвезнику ПДВ − продавцу, са аспекта 
Закона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 
108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тексту: Закон) сма-
тра се да је дошло до смањења пореске основи-
це за извршени промет. У овом случају, обвезник 
ПДВ − продавац издаје обвезнику ПДВ − купцу до-
кумент о смањењу основице у складу са чланом 15. 
Правилника о одређивању случајева у којима нема 
обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих 
се могу изоставити поједини подаци („Службени 
гласник РС”, бр. 123/12, 86/15 и 52/18 – у даљем тек-
сту: Правилник о рачунима). Износ обрачунатог 
ПДВ за промет за који је смањена основица обве-
зник ПДВ − продавац може да смањи уз испуњење 
услова прописаних Законом и Правилником о на-
чину измене пореске основице за обрачунавање 
пореза на додату вредност („Службени гласник 
РС”, бр. 86/15 – у даљем тексту: Правилник о изме-
ни основице). Наиме, када обвезник ПДВ − прода-
вац изврши промет добара другом обвезнику ПДВ 
− купцу, који по основу набавке тих добара има 
право на одбитак претходног пореза, обвезник 
ПДВ − продавац може да смањи износ обрачуна-
тог ПДВ ако обвезник ПДВ − купац исправи одби-
так претходног пореза и о томе писмено обавести 
обвезника ПДВ − продавца. На основу наведеног 
обавештења обвезник ПДВ − продавац има право 
да смањи износ обрачунатог ПДВ.

Ако обвезник ПДВ − купац навлака за ауто-
мобилска седишта, који је због утврђених недо-
статака вратио одређену количину тих добара 
обвезнику ПДВ − продавцу, не изда обвезнику 
ПДВ − продавцу документ којим га обавештава 
да је исправио одбитак претходног пореза, већ 
му на име утрошеног времена за постављање 
и скидање навлака за које је утврђено да има-
ју недостатке изда документ у којем је исказан 
обрачунати ПДВ, обвезник ПДВ − продавац на-
влака нема право да тај износ обрачунатог ПДВ 
одбије као претходни порез, с обзиром да об-
везник ПДВ  −  купац  навлака  није  извршио  ни 
промет добара нити промет услуга обвезнику 
ПДВ − продавцу.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-32/2019-04 од 11. 2. 2019. год.

Порески третман увоза минералног ђубрива 
(амонијум сулфат)

Право на одбитак претходног пореза у случају 
када је обвезник ПДВ − претходни учесник у про-
мету за промет добара издао неисправан рачун, 
у смислу погрешне примене пореске стопе ПДВ 
1. У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност  („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
− исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем 
тексту: Закон), на промет и увоз ђубрива, у кон-
кретном случају, на промет и увоз минералног 
ђубрива (амонијум сулфат) ПДВ се обрачунава и 
плаћа по посебној стопи ПДВ од 10%, независно 
од намене коришћења предметног добра.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-00329/2018-04 од 11. 2. 2019. год.

Одређивање места промета услуге поправке 
информатичке опреме, као и могућност исправ-
ке погрешно обрачунатог ПДВ

Од 1. априла 2017. године примењују се нова 
правила  за  одређивање  места  промета  услу-
га,  која  су  прописана  одредбама  члана  12.  За-
кона о порезу на додату вредност („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 
108/16,  113/17 и  30/18  –  у даљем тексту:  Закон). 
Према  тим  правилима,  место  промета  услуга 
одређује се у зависности од тога да ли се услуге 
пружају пореском обвезнику или лицу које није 
порески обвезник, у смислу члана 12. Закона, при 
чему је Законом уређено која се лица сматрају 
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пореским обвезницима за сврху примене прави-
ла за одређивање места промета услуга. Страно 
привредно друштво које обавља делатност као 
трајну активност, између осталих лица, сматра се 
пореским обвезником из члана 12. Закона. С тим 
у вези, а у случају када за одређивање места про-
мета услуга нису прописани изузеци од приме-
не начела прописаног чланом 12. став 4. Закона, 
већ се место промета услуга одређује у складу 
са тим начелом, према којем се местом промета 
услуга који се врши пореском обвезнику сматра 
место у којем прималац услуга има седиште или 
сталну пословну јединицу ако се промет услуга 
врши сталној пословној јединици која се не нала-
зи у месту у којем прималац услуга има седиште, 
односно место у којем прималац услуга има пре-
бивалиште или боравиште, место промета тих 
услуга пружених страном привредном друштву 
одређује се према месту (адреси) његовог седи-
шта.

Према томе, када обвезник ПДВ − овлашћени 
сервис наплаћује накнаду за услугу поправке ин-
форматичке опреме (која се налази у Републици 
Србији) у гарантном року од произвођача и глав-
ног гаранта са седиштем у иностранству, реч је о 
накнади за услугу радова на покретним стварима 
пруженој пореском обвезнику из члана 12. став 
2. тачка 1) Закона, што значи да је место промета 
предметне услуге, у конкретном случају, место 
у иностранству у којем се налази седиште при-
маоца услуге. На накнаду за промет предметне 
услуге обвезник ПДВ − овлашћени сервис не об-
рачунава ПДВ, а по основу промета те услуге има 
право на одбитак претходног пореза у складу са 
Законом.

Ако је реч о услузи поправке информатичке 
опреме ван гарантног рока или о поправци опре-
ме у  гарантном року чији квар није обухваћен 
гаранцијом, за коју обвезник ПДВ – овлашћени 
сервис наплаћује накнаду од власника опреме 
који је порески обвезник из члана 12. став 2. За-
кона, са седиштем у Републици Србији, ПДВ се 
обрачунава и плаћа у складу са Законом. Тако-
ђе, ако је реч о предметној поправци опреме у 
власништву лица које није порески обвезник из 
члана 12. став 2. Закона, а која се фактички врши 
у Републици Србији, ПДВ се обрачунава и плаћа у 
складу са Законом. По основу наведених проме-
та услуга, обвезник ПДВ − овлашћени сервис има 
право на одбитак претходног пореза у складу са 
Законом.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-01088/2018-04 од 11. 2. 2019. год.

Одређивање места промета услуга из области 
информационих и телекомуникационих техно-
логија, примера ради, услуга израде програма за 
управљање, услуга чувања, обраде, одржавања, 
ажурирања, преноса и презентације података 
и информација пружених електронским путем, 
које обвезник ПДВ врши страном правном лицу, 
тј. лицу које у Републици Србији нема седиште 
ни сталну пословну јединицу

У складу са одредбама члана 12. Закона о по-
резу  на  додату  вредност  („Службени  гласник 
РС”,  бр.  84/04,  86/04  −  исправка,  61/05,  61/07, 
93/12, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 
113/17 и 30/18 – у даљем тексту: Закон), место про-
мета услуга одређује се у зависности од тога да 
ли  се  услуге  пружају  пореском обвезнику  или 
лицу које није порески обвезник, у смислу члана 
12. Закона, при чему је Законом уређено која се 
лица сматрају пореским обвезницима за сврху 
примене правила за одређивање места промета 
услуга. У случају када за одређивање места про-
мета услуга које се пружају пореском обвезнику 
нису прописани изузеци од примене начела про-
писаног чланом 12. став 4. Закона, место проме-
та услуга одређује се у складу са тим начелом. 
Према наведеном начелу, тј. према члану 12. став 
4. Закона, местом промета услуга које се врше 
пореском обвезнику сматра се место у којем при-
малац услуга има седиште или сталну пословну 
јединицу ако се промет услуга врши сталној по-
словној јединици која се не налази у месту у којем 
прималац услуга има седиште, односно место у 
којем прималац услуга има пребивалиште или 
боравиште.

У складу са наведеним, када обвезник ПДВ – 
привредно друштво са седиштем у Републици 
Србији пружа услуге из области информационих 
и  телекомуникационих  технологија,  примера 
ради,  услуге  израде  програма  за  управљање, 
услуге чувања, обраде, одржавања, ажурирања, 
преноса и презентације података и информација, 
електронским путем, страном правном лицу тј. 
лицу које у Републици Србији нема седиште ни 
сталну  пословну  јединицу, место  промета  тих 
услуга је у иностранству. На промет предметних 
услуга ПДВ се не обрачунава и не плаћа, а обве-
зник ПДВ − пружалац услуга има право на одби-
так претходног пореза по основу промета тих 
услуга у складу са Законом. За порески период 
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у којем је извршен промет услуга, чије је место 
промета ван Републике Србије у складу са Зако-
ном, исказују се подаци у делу 11. Обрасца ПОПДВ 
прописаног Правилником о облику, садржини и 
начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и 
садржини прегледа обрачуна ПДВ („Службени 
гласник РС”, бр. 90/17, 119/17, 48/18 и 60/18 – у да-
љем тексту: Правилник), и то у пољу 11.1 − Промет 
добара и услуга извршен ван Републике, са или 
без накнаде. Ако је пре извршеног промета услу-
ге наплаћен аванс, у поље 11.1 Обрасца ПОПДВ, за 
порески период у којем је аванс наплаћен, уноси 
се податак о износу наплаћеног аванса, а за по-
рески период у којем је извршен промет услуге 
податак о износу накнаде за тај промет умањен 
за износ аванса.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-00955/2018-04 од 11. 2. 2019. год.

Да ли обвезник ПДВ који се, на основу одо-
брења надлежног органа, бави истраживањем 
минералних ресурса у циљу будуће експлоа-
тације и промета руде, има право на одбитак 
претходног пореза за промет услуга који су 
му извршили други обвезници ПДВ, при чему 
у периоду истраживања не остварује приходе 
од обављања делатности, као и питање прет-
ходног пореза који је обвезник ПДВ користио у 
пореским периодима у којима се бавио истражи-
вањем минералних ресурса у случају доношења 
одлуке о обустављању истражних активности и 
престанку обављања ПДВ активности?

У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност  („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 
− исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − др. 
закон, 142/14, 83/15, 108/16 и 30/18 – у даљем тек-
сту:  Закон),  обвезник  ПДВ  има  право  да  ПДВ 
обрачунат и исказан у рачуну или другом доку-
менту који служи као рачун претходног учесника 
у промету обвезника ПДВ одбије као претходни 
порез, ако набављена добра и примљене услуге 
користи или ће их користити за промет са правом 
на одбитак претходног пореза, тј. за промет који 
је опорезив ПДВ, за промет за који у складу са 
чланом 24. овог закона постоји ослобођење од 
плаћања ПДВ, односно за промет који је извршен 
у иностранству, ако би за тај промет постојало 
право на одбитак претходног пореза да је извр-
шен у Републици. С тим у вези, обвезник ПДВ који 
се, на основу решења надлежног органа, бави 
истраживањем минералних ресурса у циљу бу-

дуће експлоатације и промета руде, има право 
на одбитак претходног пореза за промет услуга 
који су му извршили други обвезници ПДВ у скла-
ду са Законом, независно од тога што у периоду 
истраживања не остварује приходе од обавља-
ња делатности. Наиме, с обзиром да је промет 
руде промет са правом на одбитак претходног 
пореза, чињеница да је у периоду набавке услуга, 
тј. у периоду истраживања минералних ресурса 
неизвесно да ли ће и у којој мери обвезник ПДВ 
вршити  експлоатацију  и  промет  тог  добра,  не 
утиче на право на одбитак претходног пореза тог 
обвезника ПДВ.

Ако на основу резултата истраживања мине-
ралних ресурса обвезник ПДВ донесе одлуку да 
обустави истраживање и да престане да обавља 
ПДВ  активност,  обустављање  истраживања  и 
престанак обављања ПДВ активности нема ути-
цај на претходни порез по основу промета услуга 
који су му извршили други обвезници ПДВ, а који 
је обвезник ПДВ користио у пореским периоди-
ма у којима се бавио истраживањем минералних 
ресурса.

Напомињемо, обвезник који је поднео захтев 
за брисање из евиденције за ПДВ дужан је да, у 
складу са чланом 40. Закона, изврши попис доба-
ра, укључујући опрему, објекте за вршење делат-
ности и улагања у објекте, као и датих аванса, по 
основу којих је имао право на одбитак претход-
ног пореза у складу са Законом, да о томе сачи-
ни пописну листу, да изврши исправку одбитка 
претходног пореза за опрему, објекте и улагања 
у објекте, да  утврди износ претходног пореза 
за добра (осим за опрему, објекте и улагања у 
објекте), као и да износ исправљеног одбитка 
претходног пореза за опрему, објекте и улагања 
у објекте и утврђени износ претходног пореза за 
добра (осим за опрему, објекте и улагања у објек-
те) искаже у пореској пријави ПДВ као дуговани. 
За услуге које су обвезнику ПДВ извршене у току 
обављања ПДВ активности не постоји обавеза 
утврђивања износа претходног пореза који се у 
пореској пријави ПДВ исказује као дуговани.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-580/2018-04 од 11. 2. 2019. год.

Порески третман промета добара, односно 
услуга из области грађевинарства када два об-
везника ПДВ закључе уговор назван уговором 
о закупу пословног простора (који је у „сивој 
фази”), уз обавезу закупца да, на основу прет-
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ходног одобрења закуподавца, изврши улагање 
у тај пословни простор у циљу привођења наме-
ни пословног простора (које подразумева анга-
жовање других лица за грађевинске послове), 
при чему одређене трошкове који се односе на 
предметно улагање закупац потражује од заку-
подавца

За промет добара и услуга из области грађе-
винарства који обвезник ПДВ врши другом обве-
знику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. Закона 
о порезу на додату вредност („Службени гласник 
РС, бр. 84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 
и 30/18 – у даљем тексту: Закон), обавезу обрачу-
навања и плаћања ПДВ има обвезник ПДВ − при-
малац добара и услуга као порески дужник из 
члана 10. став 2. тачка 3) Закона. Правилником о 
утврђивању добара и услуга из области грађеви-
нарства за сврху одређивања пореског дужника 
за порез на додату вредност („Службени гласник 
РС”, бр. 86/15 – у даљем тексту: Правилник) бли-
же се уређује шта се, у смислу члана 10. став 2. 
тачка 3) Закона, сматра добрима и услугама из 
области грађевинарства, при чему указујемо да 
регистрација  делатности обвезника ПДВ нема 
утицај на одређивање да ли се одређени промет 
добара,  односно  услуга  сматра  прометом  из 
области  грађевинарства  за  сврху одређивања 
пореског дужника за ПДВ.

У вези са наведеним, а у конкретном случају, 
када два обвезника ПДВ закључе уговор назван 
уговором о закупу пословног простора (који је у 
„сивој фази”), уз обавезу закупца да, на основу 
претходног одобрења закуподавца, изврши ула-
гање у тај пословни простор у циљу привођења 
намени пословног простора (које подразумева 
ангажовање других лица за грађевинске посло-
ве), при чему одређене трошкове који се одно-
се на предметно улагање закупац потражује од 
закуподавца, то фактички значи да је закупода-
вац  ангажовао  закупца  за  грађевинске  посло-
ве  потребне  за  привођење  намени  пословног 
простора (грађевински послови за које закупац 
потражује накнаду у новцу, стварима или услу-
гама). Према томе, за промет добара, односно 
услуга из области грађевинарства у смислу члана 
10. став 2. тачка 3) Закона, који обвезник ПДВ − 
извођач радова врши обвезнику ПДВ − закупцу, 
порески дужник је обвезник ПДВ − закупац, а за 
промет добара, односно услуга из области грађе-
винарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Зако-

на, који обвезник ПДВ − закупац врши обвезнику 
ПДВ − закуподавцу, порески дужник је обвезник 
ПДВ − закуподавац.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 413-00-66/2018-04 од 12. 2. 2019. год.

Настанак пореске обавезе за промет добара 
и услуга

Одредбама члана 16. т. l)−2a) Закона о порезу 
на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 
84/04, 86/04 − исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 − др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 
– у даљем тексту: Закон) уређује се настанак по-
реске обавезе за промет добара и услуга. С тим 
у вези, пореска обавеза (тј. обавеза да се обра-
чуна ПДВ) за промет добара и услуга настаје да-
ном када се најраније изврши једна од следећих 
радњи:
1) промет добара и услуга;
2) наплата, односно плаћање ако је накнада или 
део накнаде наплаћен, односно плаћен у новцу 
пре промета добара и услуга;
3) издавања рачуна код услуга из члана 5. став 
3. тачка 1) овог закона, укључујући и услуге не-
посредно повезане са тим услугама које пружа 
исто лице.

За извршени промет добара и услуга, као и за 
наплату аванса за промет добара и услуга за који 
је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно 
пружалац услуга порески дужник у складу са За-
коном, обвезник ПДВ − испоручилац добара, од-
носно пружалац услуга дужан је да изда рачун у 
складу са одредбама члана 42. Закона и одредба-
ма Правилника о одређивању случајева у којима 
нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 
којих се могу изоставити поједини подаци („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 123/12, 86/15 и 52/18 – у да-
љем тексту: Правилник о рачунима).

Настанак обавезе плаћања накнаде за промет 
добара и услуга (самим тим и настанак потражи-
вања, односно дуговања) не уређује се ни Зако-
ном нити подзаконским прописима донетим на 
основу Закона.

Сагласно  наведеном,  ако  је  у  конкретном 
случају настала обавеза за обрачунавање ПДВ у 
складу са чланом 16. т. 1) и 2) Закона, обвезник 
ПДВ − пружалац услуга који  је истовремено и 
порески дужник, дужан је да обрачуна ПДВ, да 
по том основу изда рачун у складу са Законом и 
Правилником о рачунима, да у својој евиденцији 
обезбеди податке о извршеном промету, одно-
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сно наплаћеном авансу, да те податке искаже 
у прописаним обрасцима, као и да обрачунати 
ПДВ плати у складу са Законом. Неиздавање ра-
чуна за промет за који пореска обавеза настаје у 
складу са чланом 16. т. 1) и 2) Закона, нема утицај 
на одређивање настанка пореске обавезе, с об-
зиром да се настанак пореске обавезе утврђује 
на основу извршеног промета, односно напла-
ћеног аванса.

Напомињемо, утврђивање да ли је у конкрет-
ној ситуацији дошло до настанка пореске обаве-
зе у складу са Законом, да ли постоји основ за 
покретање прекршајног или кривичног поступка, 
као и да ли постоји прекршај или кривично дело, 
није у надлежности Министарства финансија − 
Сектора за фискални систем.

Порез на добит правних лица

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-75/2019-04 од 25. 2. 2019. год.

Примена одредаба члана 25а ст. 5. и 6. Закона 
о порезу на добит правних лица

Према члану 6. ст. 1. и 2. Закона о порезу на 
добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
25/01… и 95/18 – у даљем тексту: Закон), основица 
пореза на добит правних лица је опорезива до-
бит која се утврђује у пореском билансу ускла-
ђивањем добити обвезника исказане у билансу 
успеха, који је сачињен у складу са међународ-
ним  рачуноводственим  стандардима  (МРС), 
односно  међународним  стандардима  финан-
сијског извештавања (МСФИ), односно међуна-
родним стандардом финансијског извештавања 
за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) и 
прописима којима се уређује рачуноводство, на 
начин утврђен овим законом. Опорезива добит 
обвезника који, према прописима којима се уре-
ђује рачуноводство, не примењује МРС, односно 
МСФИ и МСФИ за МСП, утврђује се у пореском 
билансу усклађивањем добити обвезника, иска-
зане у складу са начином признавања, мерења и 
процењивања прихода и расхода који прописује 
министар финансија, на начин утврђен овим зако-
ном (члан 6. став 3. Закона). Одредбом члана 25а 
став 5. Закона прописано је да се ефекти промене 
рачуноводствене политике настали услед прве 
примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, 
по основу којих се, сагласно прописима о рачуно-
водству, врши корекција одговарајућих позиција 
у билансу стања, признају као приход, односно 

расход у пореском билансу, почев од пореског 
периода у којем је та корекција извршена.

Сходно одредби члана 25а став 6. Закона, при-
ходи и расходи из става 5. овог члана признају се 
у једнаким износима у пет пореских периода. У 
смислу одредбе члана 25а став 5. Закона, корек-
ција прихода и расхода у пореском билансу врши 
се по основу ефеката промене рачуноводствене 
политике услед прве примене нових стандарда у 
Републици Србији.

С тим у вези, у случају када обвезник који је, 
као у конкретном случају, закључно са 2017. годи-
ном примењивао Правилник о начину признава-
ња, вредновања, презентације и обелодањивања 
позиција у појединачним финансијским извешта-
јима микро и других правних лица („Службени 
гласник РС”, бр. 118/13 и 95/14), а потом је за на-
редну (2018) пословну годину разврстан као мало 
правно лице, и, сходно прописима којима се уре-
ђује рачуноводство, дужан да, почев од 2018. го-
дине, примењује МСФИ за МСП, сматрамо да се, у 
том конкретном случају, не примењују одредбе 
члана 25а ст. 5. и 6. Закона.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-616/2018-04 од 25. 2. 2019. год.

Признавање расхода који је, у складу са МРС, 
односно МСФИ, исказан у пословним књигама 
обвезника по основу плаћања накнаде у складу 
са уговором о франшизи закљученим између 
обвезника и његовог нерезидентног повезаног 
лица

Одредбом члана 6. став 1. Закона о порезу на 
добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
25/01 … и 95/18 – у даљем тексту Закон) пропи-
сано је да је основица пореза на добит правних 
лица опорезива добит. Опорезива добит утвр-
ђује се у пореском билансу усклађивањем доби-
ти обвезника исказане у билансу успеха, који је 
сачињен у складу са међународним рачуновод-
ственим стандардима (у даљем тексту: МРС), од-
носно међународним стандардима финансијског 
извештавања (у даљем тексту: МСФИ), односно 
међународним стандардом финансијског изве-
штавања за мала и средња правна лица (у даљем 
тексту: МСФИ за МСП) и  прописима  којима  се 
уређује рачуноводство, на начин утврђен овим 
законом (члан 6. став 2. Закона).

У смислу члана 7. став 1. Закона, за утврђивање 
опорезиве добити признају се расходи у износи-
ма утврђеним у билансу успеха, који је сачињен 
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у складу са МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, 
као и прописима којима се уређује рачуновод-
ство, осим расхода за које је овим законом про-
писан други начин утврђивања. Како произилази 
из  садржине  поднетог  дописа,  обвезник  (као 
произвођач и дистрибутер производа у оквиру 
групе повезаних правних лица) намерава да за-
почне са плаћањем накнаде за франшизу повеза-
ном правном лицу (из Швајцарске) за коришћење 
технолошке премије, патентиране технологије 
и права интелектуалне својине, при чему би се 
наведена накнада одређивала у зависности од 
продаје  готових  производа  произведених  од 
стране обвезника. Предметну накнаду обвезник 
би у својим пословним књигама евидентирао као 
расход, па се, с тим у вези, поставило питање да 
ли би се наведени расход признавао, као такав, у 
пореском билансу обвезника. Сходно наведеним 
законским одредбама, уколико обвезник у сво-
јим пословним књигама, а у складу са релевант-
ним МРС, односно МСФИ и прописима којима се 
уређује рачуноводство, искаже расход по основу 
плаћања накнаде за франшизу, као у конкретном 
случају, при чему предметна накнада не испуња-
ва критеријуме из МРС 38 (Нематеријална имо-
вина)  за  признавање  нематеријалне  имовине, 
сматрамо да се тако исказан расход признаје у 
пореском билансу обвезника.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-924/2018-04 од 22. 2. 2019. год.

Признавање расхода по основу исправке 
вредности, односно отписа вредности поједи-
начног потраживања насталог: 1) по основу да-
тог зајма; 2) по основу (претходно закљученог) 
уговора о уступању потраживања

Одредбама члана 16. став 1. Закона о порезу на 
добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
25/01, 80/02, 80/02 − др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 
101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 
91/15 − аутентично тумачење, 112/15, 113/17 и 95/18 
– у даљем тексту: Закон) прописано је да се на те-
рет расхода признаје отпис вредности појединач-
них потраживања која се у складу са прописима о 
рачуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за 
МСП исказују као приход, осим потраживања из 
члана 7а тачка 2) овог закона, под условом:
1) да се несумњиво докаже да су та потраживања 
претходно била укључена у приходе обвезника;
2) да су та потраживања у књигама пореског об-
везника отписана као ненаплатива;

3) да порески обвезник пружи доказе да су по-
траживања утужена, односно да је покренут из-
вршни поступак ради наплате потраживања, или 
да су потраживања пријављена у ликвидационом 
или стечајном поступку над дужником.

На терет расхода признаје се и отпис вредно-
сти појединачних потраживања која се у складу 
са прописима о рачуноводству и МРС, односно 
МСФИ и МСФИ за МСП не исказују као приход, 
осим потраживања из члана 7а тачка 2) овог за-
кона, уколико обвезник испуни услове прописане 
одредбама става 1. т. 2) и 3) овог члана. На терет 
расхода признаје се исправка вредности поједи-
начних потраживања из ст. 1. и 2. овог члана, ако 
је од рока за њихову наплату, односно реализа-
цију, до краја пореског периода прошло најмање 
60 дана (члан 16. став 7. Закона).

У смислу члана 16. став 8. Закона, за износ рас-
хода по основу исправке вредности појединач-
них потраживања из става 7. овог члана, који су 
били признати у пореском билансу, увећавају се 
приходи у пореском билансу у пореском перио-
ду у коме обвезник изврши отпис вредности ис-
тих потраживања, ако није кумулативно испунио 
услове из става 1, односно става 2. овог члана.
1. Како произилази из садржине поднетог допи-
са, обвезник је (као зајмодавац) закључио уговор 
о зајму (назван, како наводите у допису, уговор 
о претфинансирању) са привредним друштвом 
− зајмопримцем. Имајући у виду да је над зајмо-
примцем отворен стечајни поступак, обвезник је 
целокупно потраживање из уговора о зајму (по 
основу  камате,  односно  главнице)  пријавио  у 
стечајном поступку. У складу са наведеним, рас-
ход (обвезника) по основу отписа предметног 
потраживања, признаје се у пореском билансу 
обвезника, у складу са чланом 16. став 1, односно 
став 2. Закона.
2. Према Закону о облигационим односима („Слу-
жбени лист СФРЈ”, бр. 29/78 … 57/89 и „Службени 
лист СРЈ”, бр. 31/93 – у даљем тексту: ЗОО), пове-
рилац може уговором закљученим са трећим пре-
нети на овога своје потраживање, изузев оног чији 
је пренос забрањен законом или које је везано за 
личност повериоца, или које се по својој природи 
противи преношењу на другога. Сагласно одред-
бама ЗОО, уговором о јемству се јемац обавезује 
према повериоцу да ће испунити пуноважну и до-
спелу обавезу дужника, ако овај то не учини. Јемац 
који је исплатио повериоцу његово потраживање 
може захтевати од дужника да му накнади све 
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што је исплатио за његов рачун, као и камату од 
дана исплате (члан 1013. ЗОО). У конкретном слу-
чају, уговором о уступању потраживања − цесији, 
обвезник је стекао потраживање према дужнику, 
при чему се уступилац потраживања обавезао да 
ће (као јемац) испунити пуноважну и доспелу оба-
везу дужника, ако овај то не учини.

Имајући у виду да се, сходно одредбама ЗОО, 
јемац обавезује да ће према повериоцу измирити 
дужникову обавезу, напомињемо да се призна-
вање  расхода  по  основу  исправке  вредности, 
односно отписа потраживања (у складу са одред-
бама члана 16. Закона) односи на потраживање 
обвезника према дужнику. Према томе, да би се 
расход по основу отписа потраживања признао 
у пореском билансу обвезника, потребно је да 
обвезник у пореском периоду у којем врши от-
пис потраживања пружи доказ да је против ду-
жника покренуо одговарајући судски поступак, 
односно да је предметно потраживање пријавио 
у ликвидационом (или стечајном) поступку над 
дужником (а не над јемцем).

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-1194/2014-04 од 18. 2. 2019. год.

Порески третман повраћаја страних инвести-
ција које су вршене путем специфичног уговор-
ног модалитета

Одредбом члана 40. став 1. Закона о порезу на 
добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
25/01… 95/18 – у даљем тексту: Закон) прописано 
је да уколико међународним уговором о избега-
вању двоструког опорезивања није друкчије уре-
ђено, порез на добит по одбитку по стопи од 20% 
обрачунава се и плаћа на приходе које оствари 
нерезидентно правно лице од резидентног прав-
ног лица по основу:
1) дивиденди и удела у добити у правном лицу, 
укључујући и дивиденду из члана 35. овог закона;
2) накнада од ауторског и сродних права и права 
индустријске својине (у даљем тексту: ауторска 
накнада);
3) камата;
4) накнада од закупа и подзакупа непокретности 
и покретних ствари на територији Републике;
5) накнада од услуга истраживања тржишта, ра-
чуноводствених и ревизорских услуга и других 
услуга из области правног и пословног савето-
вања, независно од места њиховог пружања или 
коришћења, односно места где ће бити пружене 
или коришћене.

У смислу одредаба члана 71. ст. 1. и 2. Закона, 
порез по одбитку, између осталог, на приходе из 
члана 40. став 1. Закона, за сваког обвезника и за 
сваки појединачно остварени, односно исплаће-
ни приход исплатилац обрачунава, обуставља и 
уплаћује на прописане рачуне у року од три дана 
од дана када је приход остварен, односно испла-
ћен, на основицу коју чини бруто приход који би 
нерезидентно  правно  лице  примило  да  порез 
није одбијен од оствареног, односно исплаћеног 
прихода.

Имајући у виду да у поднетом допису поста-
вљате питање „у вези са пореским третманом 
повраћаја  страних инвестиција које  су вршене 
путем специфичног уговорног модалитета”, није 
јасно о каквој се порескоправној ситуацији ради 
у конкретном случају. Напомињемо да, уколико 
се ради о бескаматном зајму који је резидентни 
обвезник добио од нерезидентног неповезаног 
правног лица, приликом враћања средстава не-
резидентном правном лицу од стране резидент-
ног  обвезника  (у  висини  добијеног  зајма),  не 
обрачунава се и не плаћа порез по одбитку.

Међутим,  уколико  је  резидентни  обвезник 
добио зајам од нерезидентног неповезаног лица 
који је дужан да врати са (уговореном) каматом, 
приликом исплате камате нерезидентном прав-
ном лицу обвезник је дужан да обрачуна и плати 
порез по одбитку на начин прописан одредбом 
члана 40. став 1. тачка 3) Закона.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-1070/2018-04 од 13. 2. 2019. год.

Обавеза утврђивања капиталног добитка по 
основу продаје акција и непокретности у случају 
када је над обвезником (власником акција и не-
покретности) отворен стечајни поступак

Одредбама члана 5. Закона о изменама и до-
пунама Закона о порезу на добит правних лица 
(„Службени гласник РС”, бр. 142/14), које су сту-
пиле на снагу 26. децембра 2014. године, изме-
њене су одредбе члана 34. Закона о порезу на 
добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 
25/01… 68/14 − др. закон – у даљем тексту: Закон) 
које су уређивале начин опорезивања добити об-
везника у поступку ликвидације и стечаја.

Чланом  20.  Закона о  изменама и  допунама 
Закона о порезу на добит правних лица, пропи-
сано  је  да  се  на  утврђивање,  обрачунавање  и 
плаћање пореске обавезе обвезника над који-
ма није окончан поступак ликвидације, односно 
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закључен поступак стечаја, до дана ступања на 
снагу овог закона, примењују одредбе Закона. 
Сагласно члану 34. став 1. Закона, добит утврђе-
на у поступку ликвидације обвезника подлеже 
опорезивању. Добит обвезника у току ликвида-
ције се утврђује као позитивна разлика имовине 
обвезника са краја и са почетка ликвидационог 
поступка, односно као разлика имовине у току 
трајања ликвидационог поступка за који се под-
носи пореска пријава и порески биланс, утврђена 
у финансијским извештајима поднетим у складу 
са прописима којима се уређује рачуноводство 
и ревизија, при чему је почетни биланс периода 
ликвидације једнак билансу на крају пореског пе-
риода пре почетка ликвидационог поступка (члан 
34. став 2. Закона).

Према ставу 3. истог члана Закона, обвезник 
над којим се отвара поступак ликвидације дужан 
је да надлежном пореском органу поднесе при-
јаву и порески биланс, и то:
1)  са стањем на дан отварања поступка ликви-
дације − у року од 15 дана од дана достављања 
финансијских извештаја у складу са прописима 
којима се уређује рачуноводство и ревизија;
2) са стањем на дан окончања поступка ликвида-
ције – у року од 15 дана од достављања финансиј-
ских извештаја у складу са прописима којима се 
уређује рачуноводство и ревизија.

Сагласно члану 34. став 4. Закона, период за 
који се утврђује основица из става 2. овог члана 
одговара стварном трајању поступка ликвида-
ције, али не може бити дужи од једне године, с 
тим што, уколико се поступак пренесе у наред-
ну годину, обвезник саставља и порески биланс 
са стањем на дан 31. децембра текуће године, 
који се подноси у року од 10 дана од дана исте-
ка рока прописаног за подношење финансијских 
извештаја. Одредбе члана 34. овог закона сход-
но се примењују и у поступку стечаја (члан 37. 
Закона). У конкретном случају, над обвезником 
је у току 2005. године покренут поступак ликви-
дације који  је, на основу решења трговинског 
суда донетог 2009. године, обустављен. Истим 
решењем, над обвезником је отворен поступак 
стечаја.  У  циљу  уновчења имовине обвезника 
(као стечајног дужника) и, с тим у вези, нами-
рења трошкова стечајног поступка и стечајних 
поверилаца,  у  току  2018.  године  извршена  је 
продаја акција  (које обвезник има у капиталу 
другог правног лица), односно непокретности 
у власништву обвезника (конкретно, пословног 

простора у изградњи). Имајући у виду наведено, 
а пре свега чињеницу да поступак ликвидације, 
односно стечаја над обвезником није закључен 
до дана  ступања на  снагу Закона о изменама 
и допунама Закона о порезу на добит правних 
лица,  на  утврђивање  пореске  обавезе,  у  кон-
кретном случају, примењују се одредбе чл. 34. 
и 37. Закона.

С тим у вези, по основу продаје акција и непо-
кретности (у власништву обвезника) извршене у 
поступку стечаја, обвезник није дужан да утврђу-
је капитални добитак, односно губитак, имајући 
у виду да обвезник (у периоду трајања ликвида-
ције, односно стечаја) утврђује добит (пореску 
основицу)  као  позитивну  разлику  имовине  у 
току трајања ликвидационог, односно стечајног 
поступка за који се подноси пореска пријава и 
порески биланс, у складу са одредбама чл. 34. и 
37. Закона.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 401-00-4274/2018-04 од 6. 2. 2019. год.

Признавање расхода по основу отписа потра-
живања у случају смрти дужника према одредба-
ма Закона о порезу на добит правних лица

Одредбом члана 6.  став  1.  Закона о  порезу 
на добит правних лица („Службени гласник РС”, 
бр. 25/01… 95/18 – у даљем тексту: Закон) пропи-
сано је да је основица пореза на добит правних 
лица опорезива добит. За утврђивање опорезиве 
добити признају се расходи у износима утврђе-
ним билансом успеха, у складу са МРС, односно 
МСФИ и МСФИ за МСП, као и прописима којима 
се уређује рачуноводство, осим расхода за које је 
овим законом прописан други начин утврђивања 
(члан 7. став 1. Закона). Одредбама члана 16. став 
1. Закона прописано је да се на терет расхода при-
знаје отпис вредности појединачних потражива-
ња која се у складу са прописима о рачуноводству 
и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП исказују 
као приход, осим потраживања из члана 7а тачка 
2) овог закона, под условом:
1) да се несумњиво докаже да су та потраживања 
претходно била укључена у приходе обвезника;
2) да су та потраживања у књигама пореског об-
везника отписана као ненаплатива;
3) да порески обвезник пружи доказе да су по-
траживања утужена, односно да је покренут из-
вршни поступак ради наплате потраживања, или 
да су потраживања пријављена у ликвидационом 
или стечајном поступку над дужником.
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У складу са чланом 16. став 2. Закона, на терет 
расхода признаје се и отпис вредности појединач-
них потраживања која се у складу са прописима о 
рачуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за 
МСП не исказују као приход, осим потраживања 
из члана 7а тачка 2) овог закона, уколико обве-
зник испуни услове прописане одредбама става 
1. т. 2) и 3) овог члана. На терет расхода признаје 
се отпис вредности појединачних потраживања 
за која су испуњени услови из става 1. т. 1) и 2), 
односно става 2. овог члана, под условом да су 
трошкови утужења појединачног дужника већи 
од укупног износа потраживања од тог дужника 
(члан  16.  став  5.  Закона).  Сва отписана,  испра-
вљена и друга потраживања која нису призната 
као расход, а која се касније наплате, у моменту 
наплате не улазе у приходе пореског обвезника 
(члан 16. став 11. Закона). 

У складу са одредбама Закона о наслеђивању 
(„Службени гласник РС”, бр. 46/95 6/15), наслед-
ник одговара за оставиочеве дугове до висине 
вредности наслеђене имовине. Имајући у виду 
наведено, одредбама члана 16. ст.  1. и 2. Зако-
на прописани су услови које обвезник треба да 
испуни да би се отпис вредности појединачног 
потраживања  признао  као расход  у  пореском 
билансу обвезника, а међу којима је (уколико је 
дужник физичко лице, као у конкретном случају) 
и пружање доказа да су потраживања утужена, 
односно да је покренут извршни поступак ради 
наплате потраживања, осим уколико су испуњени 
услови из члана 16. став 5. Закона (што значи да су 
трошкови утужења појединачног дужника већи 
од укупног износа потраживања од тог дужника).

С тим у вези, уколико обвезник изврши отпис 
вредности потраживања дужника који је преми-
нуо, при чему предметно потраживање обвезник 
није (претходно) утужио, у смислу да није покре-
нуо одговарајући судски поступак против ду-
жника, односно (после смрти дужника) његових 
наследника (који сагласно одредбама Закона о 
наслеђивању одговарају за његов дуг), расход 
по основу тако извршеног отписа појединачног 
потраживања не признаје се у пореском билансу 
обвезника (осим уколико нису испуњени услови 
из члана 16. став 5. Закона).

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-830/2018-04 од 4. 2. 2019. год.

Постојање повезаности између обвезника по-
реза на добит правних лица

У складу са чланом 59. став 1. Закона о порезу 
на добит правних лица („Службени гласник РС”, 
бр. 25/01, 80/02, 80/02 − др. закон, 43/03, 84/04, 
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − др. закон, 
142/14, 91/15 − аутентично тумачење, 112/15, 113/17 
и 95/18 – у даљем тексту: Закон), трансферном 
ценом сматра се цена настала у вези са трансак-
цијама средствима или стварањем обавеза међу 
повезаним лицима. Сагласно ставу 2. истог члана 
Закона, лицем повезаним са обвезником сматра 
се оно физичко или правно лице у чијим се одно-
сима са обвезником јавља могућност контроле 
или значајнијег утицаја на пословне одлуке. Пре-
ма ставу 3. истог члана Закона, у случају посред-
ног или непосредног поседовања најмање 25% 
акција или удела сматра се да постоји могућност 
контроле над обвезником. Могућност значајнијег 
утицаја на пословне одлуке постоји, поред случа-
ја предвиђеног у ставу 3. овог члана и када лице 
посредно или непосредно поседује најмање 25% 
гласова  у  обвезниковим органима  управљања 
(члан 59. став 4. Закона). Сагласно ставу 5. истог 
члана Закона, лицем повезаним са обвезником 
сматра се и оно правно лице у коме, као и код 
обвезника, иста физичка или правна лица непо-
средно или посредно учествују у управљању, кон-
троли или капиталу, на начин предвиђен у ст. 3. и 
4. овог члана. Према ставу 6. истог члана Закона, 
лицима повезаним  са обвезником  сматрају  се 
брачни или ванбрачни друг, потомци, усвојени-
ци и потомци усвојеника, родитељи, усвојиоци, 
браћа и сестре и њихови потомци, дедови и бабе 
и њихови потомци, као и браћа и сестре и роди-
тељи брачног или ванбрачног друга, лица које је 
са обвезником повезано на начин предвиђен у ст. 
3. и 4. овог члана.

Према одредбама члана 31. ст. 2. и 4. Закона 
о привредним друштвима („Службени гласник 
РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 − др. закон, 5/15, 44/18 и 
95/18 – у даљем тексту: ЗПД), законски заступник 
друштва може бити физичко лице или друштво 
регистровано у Републици Србији, а друштво које 
има функцију законског заступника, ту функцију 
врши преко свог законског заступника који је фи-
зичко лице или физичког лица које је за то овла-
шћено посебним пуномоћјем издатим у писаној 
форми. Сагласно одредбама члана 198. ст. 1. и 2. 
ЗПД, управљање друштвом може бити организо-
вано као једнодомно или дводомно, а у случају 
једнодомног управљања, органи друштва су скуп-
штина и један или више директора. Сходно члану 
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199. ЗПД, скупштину чине сви чланови друштва, а 
ако оснивачким актом није другачије одређено, 
сваки члан друштва има право гласа у скупштини 
сразмерно уделу.

Друштво има једног или више директора који 
су законски заступници друштва (члан 218. став 
1. ЗПД).

У поднетом допису наводите следеће: 
1. Физичко лице (у даљем тексту: физичко лице Х) 
има посредно 25% учешћа у капиталу привредног 
друштва  Алфа  (организовано  као  једнодомно 
друштво). Физичко лице Х, истовремено  је ди-
ректор и законски заступник друштва Алфа, при 
чему скупштина тог друштва не преноси директо-
ру своја гласачка права у скупштини.
2. Друштво Алфа је  један од (три) директора и 
законска заступника друштва Бета (такође ор-
ганизовано као једнодомно друштво), при чему 
ту функцију врши преко свог законског заступ-
ника − физичког лица Х. Скупштина тог друштва 
не преноси директорима своја гласачка права у 
скупштини.
3. Друштво Алфа и физичко лице Х немају (по-
средно или непосредно) учешће у капиталу дру-
штва Бета. 

Сагласно  наведеном  чињеничном  стању,  у 
конкретном случају, физичко лице Х сматра се 
повезаним са друштвом Алфа, сходно одредби 
члана 59. став 3. Закона. Имајући у виду да физи-
чко лице Х нема најмање 25% учешћа у капиталу, 
односно гласова у органима управљања друштва 
Бета, као и да друштво Алфа нема учешће у ка-
питалу, односно гласове у органима управљања 
друштва Бета, између друштва Алфа и друштва 
Бета, не постоји повезаност у смислу Закона.

Напомињемо да Пореска управа у сваком кон-
кретном случају,  сагласно начелу фактицитета 
прописаног одредбама члана 9. Закона о поре-
ском поступку и пореској администрацији („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 80/02… 95/18), у поступку 
контроле утврђује све неопходне чињенице (на 
основу података из пословних књига и евиден-
ција пореског обвезника, као и других исправа 
и доказа) које су од утицаја на висину пореске 
обавезе.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-622/2018-04 од 14. 12. 2018. год.

а) Да ли обвезник остварује право на пореско 
ослобођење сагласно прописима којима се уре-
ђује опорезивање добити правних лица у случају 

када је основно средство стекао по основу уго-
вора о финансијском лизингу?

б) Да ли се у циљу стицања права на пореско 
ослобођење признају плаћања извршена путем 
компензације, цесије и сл.?

в) На који начин се утврђује испуњеност усло-
ва за коришћење пореског ослобођења у погле-
ду додатног запошљавања нових 100 лица на 
неодређено време?

Сагласно  одредби  члана  50а  став  1.  Закона 
о  порезу  на  добит  правних  лица  („Службени 
гласник РС”, бр. 25/01… 95/18 – у даљем тексту: 
Закон),  порески  обвезник  који  уложи  у  своја 
основна средства, односно у чија основна сред-
ства друго лице уложи више од једне милијарде 
динара, који та средства користи за обављање 
претежне делатности и делатности уписаних у 
оснивачком  акту  обвезника,  односно  наведе-
них у другом акту обвезника, којим се одређују 
делатности које обвезник обавља и у периоду 
улагања додатно запосли на неодређено време 
најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза на 
добит правних лица у периоду од десет година 
сразмерно том улагању.

У складу са чланом 50з Закона, надлежна ор-
ганизациона јединица Пореске управе утврђује 
испуњеност услова за коришћење пореских под-
стицаја из члана 50а овог закона. Право на по-
рески подстицај код улагања из члана 50а овог 
закона, не остварује се за набавку опреме већ 
коришћене у Републици (члан 50и став 1. Зако-
на).
а) Према Закону о финансијском лизингу („Слу-
жбени  гласник  РС”,  бр.  55/03  99/11),  посао 
финансијског лизинга је посао финансијског по-
средовања који обавља давалац лизинга и који 
подразумева да давалац лизинга, задржавајући 
право својине над предметом лизинга, на при-
маоца лизинга преноси, на одређени времен-
ски период, предметом лизинга, на примаоца 
лизинга преноси, на одређени временски пери-
од, овлашћење држања и коришћења предмета 
лизинга, са свим ризицима и свим користима по-
везаним са правом својине, а прималац му за то 
плаћа лизинг накнаду, уколико је испуњен најма-
ње један од услова прописаних овим законом, а, 
између осталих, и да се право својине над пред-
метом лизинга преноси са даваоца на примаоца 
лизинга истеком рока на који је закључен уговор 
и по извршеној исплати укупно уговореног изно-
са лизинг накнаде.
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У складу са чланом 6. став 1. Закона о финансиј-
ском лизингу, уговор о лизингу је уговор закљу-
чен између даваоца лизинга и примаоца лизинга, 
којим се давалац лизинга обавезује да на прима-
оца лизинга пренесе овлашћење држања и кори-
шћења предмета лизинга, на одређено време, у 
коме прималац лизинга ужива све користи и сно-
си све ризике у вези са власништвом, а прималац 
лизинга се обавезује да му за то плаћа уговорену 
накнаду, у уговореним роковима. Према члану 
42. став 2. Закона о финансијском лизингу, угово-
ром о лизингу може се предвидети право прима-
оца лизинга да, по протеку рока на који је уговор 
закључен, откупи предмет лизинга по цени која 
је уговором одређена или да продужи уговор о 
лизингу (право опције).

У  конкретном  случају,  на  основу  уговора  о 
лизингу,  обвезник  (као  прималац  лизинга)  ко-
ристи опрему за обављање делатности која је у 
власништву даваоца лизинга, па се, с тим у вези, 
поставља питање да ли по основу плаћене угово-
рене лизинг накнаде обвезник остварује право на 
порески подстицај из члана 50а Закона. У складу 
са наведеним одредбама Закона, порески под-
стицај из члана 50а Закона признаје се (искљу-
чиво) по основу улагања извршених у основна 
средства која су у власништву обвезника и која 
су, као таква, евидентирана у пословним књига-
ма обвезника у складу са релевантним рачуно-
водственим прописима. Према томе, у периоду у 
којем користи предмет лизинга и, по том основу 
(даваоцу лизинга) плаћа лизинг накнаду, обве-
зник не остварује право на порески подстицај из 
члана 50а Закона.

Међутим, уколико у периоду улагања (пери-
од од дана када  је  започето улагање по члану 
50а Закона, до завршетка улагања) обвезник у 
целости исплати уговорену лизинг накнаду и, са-
гласно уговору о лизингу, односно Закону о фи-
нансијском лизингу, постане власник предмета 
лизинга, сматрамо да обвезник по основу свих 
накнада које су плаћене у периоду улагања на 
основу уговора о (финансијском) лизингу, одно-
сно Закона о финансијском лизингу, остварује 
право на предметни порески подстицај.
б) Сагласно Закону о обављању плаћања прав-
них лица, предузетника и физичких лица која не 
обављају делатност („Службени гласник РС”, бр. 
68/15), правна лица и предузетници могу међу-
собне новчане обавезе измиривати и уговара-
њем промене поверилаца, односно дужника у 

одређеном облигационом односу  (асигнација, 
цесија, приступање дугу, преузимање дуга, усту-
пање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на 
други начин у складу са законом.

Сагласно наведеном, мишљења смо да се пра-
во на порески подстицај из члана 50а Закона, 
признаје обвезнику и у случају када (уз испуњење 
Законом прописаних услова) плаћање добавља-
чу (у сврху набавке основног средства) изврши 
путем компензације, односно цесије, спроведе-
не на начин прописан законом.
в) На основу члана 43. ст. 1. и 2. Закона о поре-
ском поступку и пореској администрацији („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 80/02 … 95/18) чињенице у 
пореском поступку утврђују се на основу доказа, 
а као доказ у пореском поступку могу се употре-
бити пореска пријава, порески биланс, пословне 
књиге  и  евиденције,  рачуноводствени  искази, 
пословна документација и друге исправе и ин-
формације којима располаже Пореска управа, 
прикупљене од пореског обвезника или трећих 
лица, исказ сведока, налаз вештака, увиђај и сва-
ко друго средство којим се чињенице могу утвр-
дити.

Имајући  у  виду  наведено,  надлежни  орган 
Пореске управе у поступку пореске контроле, у 
складу са одредбом члана 50з Закона и на основу 
свих расположивих доказа прописаних одредба-
ма Закона о пореском поступку и пореској ад-
министрацији,  утврђује испуњеност услова за 
коришћење пореског подстицаја из члана 50а 
Закона, па, из међу осталог, да ли је обвезник у 
периоду улагања додатно запослио на неодређе-
но време најмање 100 лица.

Порези на имовину

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-00031/2019-04 од 30. 1. 2019. год.

Да ли основицу пореза на имовину за непо-
кретности малог правног лица, чија је претежна 
делатност изнајмљивање некретнина, које при-
мењује МСФИ за МСП, чини фер вредност непо-
кретности?

Према одредби члана 7. став 1. Закона о по-
резима  на  имовину  („Службени  гласник  РС”, 
бр. 26/01, 45/02 − СУС, 80/02, 80/02 − др. закон, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 − УС, 
47/13, 68/14 − др. закон, 95/18 и 99/18 – УС – у да-
љем тексту: Закон), основица пореза на имовину 
за непокретности обвезника који води послов-
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не књиге и чију вредност у пословним књигама 
исказује по методу фер вредности у складу са 
међународним  рачуноводственим  стандарди-
ма (МРС), односно међународним стандардима 
финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним 
рачуноводственим политикама је фер вредност 
исказана на последњи дан пословне године обве-
зника у текућој години.

Према  одредби  члана  2.  тачка  4)  Закона  о 
рачуноводству  („Службени  гласник  РС”,  бр. 
62/13 и 30/18, у даљем тексту: ЗОР), Међународ-
ни стандарди финансијског извештавања (у да-
љем  тексту: МСФИ),  у  смислу  овог  закона,  су: 
Оквир за припремање и приказивање финансиј-
ских  извештаја  (Framework for the Preparation 
and Presentation of Financial Statements), Међу-
народни  рачуноводствени  стандарди  −  МРС 
(International Accounting Standards − IAS),  Ме-
ђународни  стандарди  финансијског  извешта-
вања  − МСФИ  (lnternational Financial Reporting 
Standards − IFRS) и са њима повезана тумачења, 
издата од Комитета за тумачење рачуноводстве-
них  стандарда  (Intemational Financial Reporting 
Interpretations Committee − IFRIC), накнадне изме-
не тих стандарда и са њима повезана тумачења, 
одобрени од Одбора  за међународне рачуно-
водствене  стандарде  (lnternational Accounting 
Standards Board − IASB), чији је превод утврдило 
и  објавило  министарство  надлежно  за  посло-
ве финансија  (у даљем тексту: Министарство). 
Превод МСФИ који утврђује и објављује Мини-
старство чине основни текстови МРС, односно 
МСФИ, издати од Одбора за међународне рачу-
новодствене стандарде, као и тумачења издата 
од  Комитета  за  тумачење  рачуноводствених 
стандарда у облику у којем су издати и који не 
укључују  основе  за  закључивање,  илуструјуће 
примере,  смернице,  коментаре,  супротна  ми-
шљења, разрађене примере и други допунски об-
јашњавајући материјал који може да се усвоји у 
вези са стандардима, односно тумачењима, осим 
ако се изричито не наводи да је он саставни део 
стандарда, односно тумачења. Одредбом члана 
2. тачка 5) ЗОР прописано је да је Међународни 
стандард финансијског извештавања за мала и 
средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за 
МСП) рачуноводствени стандард финансијског 
извештавања  за  мала  и  средња  правна  лица 
(International Financial Reporting Standard for Small 
and Mediumsized entities − IFRS for SMEs), одобрен 
од  Одбора  за  међународне  рачуноводствене 

стандарде (IASB), чији је превод утврдило и об-
јавило Министарство.

Сагласно одредби члана 20. ЗОР, за признава-
ње, вредновање, презентацију и обелодањивање 
позиција  у  финансијским  извештајима,  велика 
правна  лица,  правна  лица  која  имају  обавезу 
састављања  консолидованих финансијских  из-
вештаја (матична правна лица),  јавна друштва, 
односно друштва која се припремају да постану 
јавна, у складу са законом којим се уређује тржи-
ште капитала, независно од величине, примењују 
МСФИ. За признавање, вредновање, презента-
цију и обелодањивање позиција у финансијским 
извештајима, мала и средња правна лица приме-
њују МСФИ за МСП (члан 21. став 1. ЗОР).

Имајући у виду да је Законом уређено за које 
непокретности фер вредност чини пореску осно-
вицу, при чему је изричито наведен МСФИ, али 
не и МСФИ за МСП, као и да мала правна лица за 
признавање, вредновање, презентацију и обело-
дањивање позиција у финансијским извештајима 
примењују МСФИ за МСП (тј. немају могућност 
да примењују МСФИ), нема законског основа да 
основицу пореза на имовину за непокретности 
за које је порески обвезник мало правно лице 
чини фер вредност непокретности исказана у 
пословним књигама тог лица.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-00374/2018-04 од 14. 1. 2019. год.

Да ли порески обвезник који води послов-
не књиге може да изврши умањење пореза на 
имовину за површину земљишта под објектима 
− паркингом и саобраћајницама на које порез 
плаћа, с обзиром да то нису објекти који имају 
зидове?

Према одредби члана 2б став 1. Закона о по-
резима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 
26/01, 45/02 − СУС, 80/02, 80/02 − др. закон, 135/04, 
61/07,  5/09,  101/10,  24/11,  78/11,  57/12  −  УС,  47/13, 
68/14 − др. закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тек-
сту: Закон), која се примењује почев од пореза 
на  имовину  за  2019.  годину,  саставним  делом 
земљишта, у смислу предмета опорезивања по-
резом на имовину, сматра се и не опорезује као 
објекат:
1)  стаза  и  други  отворени  простор  прекривен 
шљаком, асфалтом, бетоном, плочама или дру-
гим  чврстим  материјалом  у  нивоу  земљишта, 
отворени простор за паркирање, колски прилаз 
објекту, отворени полигон − писта за обуку кан-
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дидата за возаче и возача, осим линијских инфра-
структурних објеката у складу са законом којим 
се уређују планирање и изградња;
2) ограда, потпорни зид, степениште изван габа-
рита објекта, вртно сенило до 15 m2 основе, вртни 
базен (укључујући фонтане) површине до 12 m2 и 
дубине до 1 m, надстрешница основе до 10 m2, 
дворишни камин површине до 2 m2 и висине до 
3 m, сточна јама, септичка јама, плоча за обаве-
штавање површине до 6 m2, дечје игралиште, спо-
меник и спомен-обележје на површинама јавне 
намене или на гробљима и гробница.

Порез на имовину не плаћа се на путеве у јав-
ној својини (укључујући путно земљиште и путне 
објекте,  осим функционалних  садржаја  пута  и 
пратећих садржаја за потребе корисника пута, у 
складу са законом којим се уређују путеви), пру-
ге у јавној својини (укључујући земљишни појас 
испод пруге и са обе стране пруге који се сматра 
пружним појасом, у складу са законом којим се 
уређује железница), на друга добра у општој упо-
треби у јавној својини, према прописима којима 
се уређује јавна својина, као и на изграђене обале 
за пристајање пловила (кејске зидове и слично), 
бродске преводнице, маневарску површину и по-
летно-слетне стазе на аеродромима (укључујући 
земљиште испод њих) − члан 12. став 1. тачка 7) 
Закона.

Према одредби члана 12. став 1. тачка 8) Зако-
на, која се примењује почев од пореза на имовину 
за 2019. годину, порез на имовину не плаћа се на 
земљиште − за површину под објектом на који 
се порез плаћа, осим на земљиште под склади-
шним или стоваришним објектом или објектом 
из члана 2б став 1. Закона. Према одредби члана 
2. став 1. т. 22), 23) и 26) Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 
− исправка, 64/10 − УС, 24/11, 121/12, 42/13 − УС, 50/13 
− УС, 98/13 − УС, 132/14, 145/14 и 83/18 – у даљем 
тексту: Закон о планирању и изградњи):
− објекат јесте грађевина спојена са тлом, изве-
дена од  сврсисходно повезаних  грађевинских 
производа, односно грађевинских радова, која 
представља физичку, функционалну, техничко-
-технолошку или биотехничку целину (зграде и 
инжењерски објекти и сл.), који може бити под-
земни или надземни;
− зграда јесте објекат са кровом и спољним зидо-
вима, изграђена као самостална употребна цели-
на која пружа заштиту од временских и спољних 
утицаја, а намењена је за становање, обављање 

неке делатности или за смештај и чување живо-
тиња, робе, опреме за различите производне и 
услужне делатности и др. Зградама се сматрају и 
објекти који имају кров, али немају (све) зидове 
(нпр. надстрешнице), као и објекти који су пре-
тежно или потпуно смештени испод површине 
земље (склоништа, подземне гараже и сл.);
− линијски инфраструктурни објекат јесте јавни 
пут, јавна железничка инфраструктура, електро-
енергетски вод, нафтовод, продуктовод,  гасо-
вод,  деривациони цевовод,  објекат  висинског 
превоза, линијска инфраструктура електронских 
комуникација,  водоводна и канализациона ин-
фраструктура и сл. који може бити надземни или 
подземни, чија изградња је предвиђена одгова-
рајућим планским документом.

Дакле, за остваривање права на пореско осло-
бођење земљишта под објектом на који се порез 
на имовину плаћа применом члана 12. став 1. та-
чка 8) Закона, није од утицаја да ли тај објекат 
има (све) ободне зидове.

Почев од пореза на имовину за 2019. годину, 
не може се применом одредбе члана 12. став 1. 
тачка 8) Закона остварити ослобођење од поре-
за на имовину за земљиште испод објеката који 
се у складу са чланом 2б. став 1. Закона сматрају 
саставним делом тог земљишта, што значи ни за 
земљиште испод отвореног простора за парки-
рање, колског прилаза објекту, другог отворе-
ног простора прекривеног шљаком, асфалтом, 
бетоном, плочама или другим чврстим материја-
лом у нивоу земљишта... Међутим, за земљиште 
испод линијског инфраструктурног објекта, нпр. 
испод јавног пута, пореско ослобођење оствару-
је се у складу са чланом 12. став 1. тачка 7) Закона.

Порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-496/2018-04 од 25. 2. 2019. год.

Паушално опорезовани предузетник код кога 
су се стекле околности које искључују право на 
паушално опорезивање

Према наводима у захтеву, паушално опоре-
зовани обвезник који делатност обавља у оквиру 
агенције за консултантске услуге, по основу про-
мета услуга у оквиру обављања делатности, а које 
(услуге) је обвезник извршио у Републици Србији 
у току календарске године, остварио је приход у 
висини од 5.000.000 динара. Поред тога, оства-
рен је и приход по основу промета услуга који је 
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извршен у иностранству. Истиче се да је укупан 
промет новчаних средстава преко рачуна агенци-
је у предметној календарској години, по основу 
промета услуга који је извршен у Републици Ср-
бији и у иностранству већи од 8.000.000 динара.

Одредбом члана 40. став 1 . Закона о порезу 
на  доходак  грађана  („Службени  гласник  РС”, 
бр. 24/01, 80/02, 80/02 − др. закон, 135/04, 62/06, 
65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – 
УС, 93/12, 114/12 − УС, 47/13, 48/13 − исправка, 108/13, 
57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у 
даљем тексту: Закон) прописано је да обвезник 
пореза  на  приходе од  самосталне делатности 
уписан у регистар код надлежног органа, одно-
сно организације који с обзиром на околности 
није у стању да води пословне књиге, осим по-
словне књиге о оствареном промету, или коме 
њихово вођење отежава обављање делатности, 
има право да поднесе захтев да порез на прихо-
де од самосталне делатности плаћа на паушално 
утврђен приход (у даљем тексту: паушално опо-
резивање).

Право на паушално опорезивање не може се 
признати обвезнику из става 1. тог члана Закона, 
чији је укупан промет у години која претходи го-
дини за коју се утврђује порез, односно чији је 
планирани промет када почиње обављање де-
латности већи од 6.000.000 динара, као и обве-
знику који jе евидентиран као обвезник пореза 
на додату вредност у складу са законом којим 
се уређује порез на вредност (члан 40. став 2. т. 
4) и 5) Закона). Према члану 42. став 5. Закона, 
обвезник пореза на приходе од самосталне де-
латности коме је утврђено право на паушално 
опорезивање, овај начин опорезивања користи 
док се не утврди да су престали разлози за па-
ушално  опорезивање,  односно  да  измењени 
услови искључују право на паушално опорези-
вање. 

Према ставу 6. истог члана Закона, у том слу-
чају  надлежни  порески орган  ће  решењем на-
ложити обвезнику вођење пословних књига од 
половине текуће године или од почетка наредне 
године.

Предузетник паушалац коме престаје право 
на  паушално опорезивање по основу из  члана 
40. став 2. тачка 5) овог закона, дужан је да води 
пословне књиге најкасније од дана када постане 
обвезник пореза на додату вредност у складу са 
законом којим се уређује порез на додату вред-
ност, без утврђивања обавезе вођења послов-

них књига решењем надлежног пореског органа 
(члан 42. став 7. Закона).

Имајући у виду наведене законске одредбе, 
предузетник може да користи право на паушал-
но опорезивање док се не утврди да су престали 
разлози за паушално опорезивање, односно да 
измењени услови искључују право на паушално 
опорезивање. Паушално опорезовани предузет-
ник код кога су се стекле околности које искључу-
ју право на паушално опорезивање, у конкретном 
случају по основу пружања консултантских услу-
га обвезник је остварио у календарској години 
промет већи од 6.000.000 динара, губи право на 
паушално опорезивање.

С  тим у  вези,  како  је  за право на паушално 
опорезивање од  значаја  укупан  промет оства-
рен у календарској години, имајући у виду да је, 
у конкретном случају, по основу пружених услуга 
у земљи и иностранству збирни промет већи од 
8.000.000 динара, околност да је по основу пру-
жања услуга у Републици Србији промет мањи 
од  6.000.000  динара  (како  се  наводи,  износи 
5.000.000 динара) који износ је цензус за паушал-
но опорезивање, не омогућава обвезнику да и 
даље буде паушално опорезован с обзиром да 
се у укупан промет у тој години урачунава како 
промет у Републици Србији тако и промет који је 
обвезник остварио (по основу пружања услуга) 
у иностранству.

У том случају надлежни порески орган ће ре-
шењем наложити предузетнику вођење послов-
них књига од половине текуће године или од 
почетка наредне године.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 413-00-13/2019-04 од 25. 2. 2019. год.

Предузетник паушалац који у току године 
престане са обављањем самосталне делатности

Према наводима које сте изнели у захтеву и на 
основу накнадног усменог појашњења захтева, 
дана 13. маја 2016. године регистровали сте пре-
дузетничку радњу код Агенције за привредне ре-
гистре, а дана 2. јула 2018. године предузетничка 
радња је брисана из Регистра привредних субје-
ката због престанка обављања делатности. Ука-
зујете да сте били порески обвезник по основу 
прихода од самосталне делатности на паушално 
утврђени приход, као и да сте поднели пореску 
пријаву код почетка обављања делатности, а да 
по престанку обављања делатности нисте под-
нели  пореску  пријаву.  Такође,  напомињете да 
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за период док је радња била регистрована као 
привредни  субјект,  није  остваривала  никакав 
приход.

Обвезник пореза на приходе од самосталне 
делатности, сагласно члану 32. став 1. Закона о 
порезу на доходак грађана („Службени гласник 
РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 − др. закон,  135/04, 
62/06, 65/06 − исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 
91/11  − УС, 93/12,  114/12 – УС, 47/13,  108/13,  57/14, 
68/14 − др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у даљем 
тексту:  Закон),  је физичко лице  које остварује 
приходе обављањем делатности из члана 31. овог 
закона. Обвезник из става 1. тог члана је физичко 
лице које је уписано у регистар код надлежног 
органа, односно организације, а порез на прихо-
де од самосталне делатности плаћа на опорезиву 
добит (као предузетник), односно на паушално 
утврђени приход (као предузетник паушалац), 
сагласно ставу 2. члана 32. Закона.

Сагласно члану 40. став 1. Закона, обвезник по-
реза на приходе од самосталне делатности упи-
сан у регистар код надлежног органа, односно 
организације који с обзиром на околности није 
у стању да води пословне књиге, осим пословне 
књиге о оствареном промету, или коме њихо-
во вођење отежава обављање делатности, има 
право да поднесе захтев да порез на приходе од 
самосталне делатности плаћа на паушално утвр-
ђен приход. Предузетник који порез плаћа на па-
ушални приход, коме се у години која претходи 
години за коју се врши утврђивање пореза значај-
није измени обим пословања, односно промета и 
други услови од утицаја на остваривање права на 
паушално опорезивање и висину пореске обаве-
зе, дужан је да поднесе пореску пријаву најкасни-
је до 31. јануара године за коју се утврђује порез 
(члан 93. став 2. Закона).

Предузетник паушалац који у току године за-
почне обављање самосталне делатности дужан 
је да поднесе пореску пријаву у којој ће дати про-
цену  промета  до  краја  прве  пословне  године, 
најкасније у року од 15 дана од дана уписа у реги-
стар надлежног органа, односно од дана почетка 
обављања делатности (члан 94. став 2. Закона). 
Сагласно одредби члана 94. став 4. Закона, пре-
дузетник паушалац који у току године престане, 
односно прекине обављање самосталне делатно-
сти, дужан је да о томе обавести порески орган 
подношењем пореске пријаве у року од 30 дана 
од дана престанка, односно прекида обављања 
делатности.

Порез на паушално утврђен приход од само-
сталне  делатности  порески  орган  утврђује  на 
основу података из пореске пријаве, критеријума 
и елемената утврђених у складу са чланом 41. За-
кона и до доношења решења о утврђивању поре-
за за текућу годину, обвезници пореза дужни су 
да плаћају порез у висини обавезе која одговара 
износу пореза утврђеног решењем за претход-
ну годину (члан 109. ст. 1 . и 2. Закона). Пореска 
пријава подноси се на Обрасцу ППДГ - 1Р, који је 
прописан Правилником о обрасцима пореских 
пријава за утврђивање пореза на доходак грађа-
на који се плаћа по решењу („Службени гласник 
РС”, бр. 90/17 и 38/18).

Одредбом члана 22. став 3. Закона о доприно-
сима за обавезно социјално осигурање („Службе-
ни гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 
113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон о доприно-
сима) прописано је да за предузетнике који порез 
плаћају на паушално утврђени приход основица 
доприноса је паушално утврђен приход складу са 
законом који уређује порез на доходак грађана. 
Одредбом члана 18. став 1. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службе-
ни гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 
− исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 − др. закон, 
62/06 − др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 − др. закон, 
53/10,  101/11,  2/12  −  исправка,  93/12,  47/13,  108/13, 
68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 
15/16, 108/16, 30/18 и 95/18 – у даљем тексту: ЗПППА) 
прописано је да обавеза плаћања пореза из члана 
10. став 1 . тачка 1) ЗПППА (у даљем тексту: поре-
ска обавеза) представља дужност пореског об-
везника да плати утврђени порез, под условима 
прописаним овим законом или другим пореским 
законом.

Према  одредби  члана  26.  став  1.  ЗПППА,  у 
циљу  идентификације  пореских  обвезника, 
Пореска  управа  додељује  физичким  лицима, 
предузетницима,  правним  лицима  и  сталним 
пословним јединицама нерезидентног правног 
лица ПИБ. ПИБ је јединствени и једини број фи-
зичког лица, предузетника и правног лица за све 
јавне приходе и задржава се до престанка по-
стојања, односно смрти тог лица (члан 26. став 
11. ЗПППА). Одредбама члана 29. ст. 7. и 8. ЗПППА 
прописано је да орган, организација или друго 
лице  надлежно  за  упис  у  прописани  регистар 
лица која обављају делатност не може брисати 
лице из прописаног регистра без доказа о пре-
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станку пореских обавеза, односно брисању из 
евиденције прописане пореским законом који 
издаје надлежни порески орган, не старијег од 
пет дана у моменту подношења захтева за бриса-
ње из прописаног регистра. Орган, организација 
или друго лице надлежно за упис у прописани 
регистар лица која обављају делатност, може 
брисати пореског обвезника предузетника из 
прописаног регистра, под условима прописаним 
у ставу 7. овог члана, па и у случају непостојања 
доказа о престанку обавеза по основу допри-
носа за пензијско и инвалидско осигурање уко-
лико cу та лица стекла право на пензију сходно 
одредбама закона којим се уређује пензијско и 
инвалидско осигурање.

Одредбама члана 54. ЗПППА прописано је да 
је утврђивање пореза делатност Пореске управе, 
односно пореског обвезника, која се састоји у из-
давању управних аката, односно у предузимању 
законом прописаних радњи, којима се  устано-
вљава постојање појединачне пореске обавезе и 
одређују порески обвезник, пореска основица и 
износ пореске обавезе.

Имајући у виду наведено, у случају када пре-
дузетник (као порески обвезник на приходе од 
самосталне делатности из члана 32. став 1. Зако-
на) престане са обављањем делатности, пореска 
обавеза која је пре момента брисања предузет-
ника из регистра активних субјеката код Агенције 
за привредне регистре, била утврђена за период 
током ког је предузетник обављао регистровану 
делатност, представља обавезу пореског обве-
зника која је настала док је обављао делатност 
као предузетник. Након брисања из евиденције 
активних субјеката код Агенције за привредне 
регистре, не постоји основ да се накнадно утвр-
ђује пореска обавеза настала у време док је су-
бјект обављао делатност као предузетник.

Указујемо да је предузетник паушалац који у 
току године престане са обављањем самосталне 
делатности дужан да о томе обавести порески 
орган подношењем пореске пријаве у року од 30 
дана од дана престанка обављања делатности.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 413-00-78/2018-04 од 7. 2. 2019. год.

Порески третман прихода који оствари фи-
зичко лице по основу продаје шумских плодова 
− тартуфа

Одредбом члана 85. став 1. тачка 15) Закона о 
порезу на доходак грађана („Службени гласник 

РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 − др. закон,  135/04, 
62/06, 65/06 − исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 
91/11  −  УС,  93/12,  114/12,  47/13,  48/13  −  исправка, 
108/13, 57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 
– у даљем тексту: Закон) прописано је да се оста-
лим приходима, у смислу тог закона, сматрају и 
други приходи који по својој природи чине дохо-
дак физичког лица, а нарочито приходи од про-
даје  пољопривредних  и шумских  производа  и 
услуга, укључујући и приход по основу прикупља-
ња и продаје шумских плодова и лековитог биља, 
као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роја 
(пчела)  и  пужева.  Обвезник  пореза  на  друге 
приходе је физичко лице које оствари приходе 
из става 1. овог члана (члан 85. став 2. Закона). 
Опорезиви приход који физичко лице оствари од 
продаје пољопривредних и шумских производа и 
услуга, укључујући и приход по основу прикупља-
ња и продаје шумских плодова и лековитог биља, 
као и узгајања и продаје печурака, пчелињег роја 
(пчела) и пужева, чини бруто приход умањен за 
нормиране трошкове у висини од 90% (члан 85. 
став 4. Закона).

Одредбама члана 85. став 13. Закона пропи-
сано је да се, изузетно од става 1. тачке 15) овог 
члана, не опорезују приходи од продаје пољопри-
вредних и шумских производа и услуга, укључу-
јући и приход по основу прикупљања и продаје 
шумских плодова и лековитог биља, као и узга-
јања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и 
пужева, које остваре физичка лица:
1) носиоци пољопривредног газдинства;
2) која доприносе за обавезно социјално осигура-
ње плаћају по решењу као осигураници по основу 
пољопривредне делатности, у складу са законом 
којим се уређују доприноси за обавезно социјал-
но осигурање;
3) корисници пољопривредне пензије.

Стопа пореза на остале приходе је 20%, сагла-
сно члану 86. став 1. Закона.

Ако  је  исплатилац  другог  прихода  правно 
лице,  предузетник или предузетник паушалац, 
порез  се  обрачунава  и  плаћа  по одбитку  тако 
да за сваког обвезника и за сваки појединачно 
исплаћени приход, исплатилац обрачунава, обу-
ставља и уплаћује порез на прописани јединстве-
ни уплатни рачун у моменту исплате прихода, у 
складу са прописима који важе на дан исплате 
прихода, осим ако овим законом није друкчије 
прописано (члан 99. став 1. тачка 9) и члан 101. За-
кона).
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Законом о шумама („Службени гласник РС”, 
бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18) одредбом члана 
8. тачка 23) прописано је да шумски производи 
јесу сви производи шума и шумског земљишта 
(шумско дрвеће и жбуње и сви њихови делови; 
биомаса  укупне  шумске  вегетације;  цветови, 
семе, плодови, кора дрвета, корење; маховина, 
папрат, трава, трска, цвеће, лековито, ароматич-
но и јестиво биље, друге биљке и њихови делови; 
гљиве; мед, смола; шушањ, тресет и хумус; трав-
нати или пашњачки покривач; дивљач и остале 
животиње које живе у шуми).

Имајући у виду наведено, приход који оствари 
физичко лице (које није носилац пољопривред-
ног газдинства, односно није лице које доприно-
се плаћа по решењу као осигураник по основу 
пољопривредне делатности, односно није кори-
сник пољопривредне пензије) од продаје, у кон-
кретном  случају, шумских  плодова  −  тартуфа, 
представља приход који подлеже опорезивању 
порезом на доходак грађана као други приход 
по члану 85. Закона. Порез се плаћа по стопи од 
20%, која се примењује на основицу коју чини 
опорезиви приход као бруто приход умањен за 
нормиране трошкове у висини од 90%. Исплати-
лац прихода обрачунава и плаћа порез по одбит-
ку сагласно одредбама чл. 99. и 101. Закона.

У случају када носилац пољопривредног га-
здинства, односно лице које доприносе за оба-
везно  социјално  осигурање  плаћа  по  решењу 
као осигураник по основу пољопривредне де-
латности у складу са законом којим се уређују 
доприноси за обавезно социјално осигурање, 
односно лице које је корисник пољопривредне 
пензије,  оствари  приход  од  продаје шумских 
плодова − тартуфа, не плаћа се порез на дохо-
дак грађана.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 430-00-399/2018-04 од 7. 2. 2019. год.

Обрачунавање и плаћање пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање по основу при-
мања запосленог за случај рођења детета, које је 
као право запосленог регулисано колективним 
уговором код послодавца

Како наводите, у колективном уговору код по-
слодавца, у делу под називом „Остала примања” 
уређено је право на помоћ запосленом за рођење 
детета, у висини износа две просечне зараде по 
запосленом исплаћене код послодавца за месец 
који претходи месецу у којем се врши исплата.

Према члану 13. став 1. Закона о порезу на до-
ходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 
80/02, 80/02 − др.  закон,  135/04, 62/06, 65/06 − 
исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 − УС, 93/12, 
114/12 − УС, 47/13, 48/13 − исправка, 108/13, 57/14, 
68/14 − др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у даљем 
тексту: Закон), под зарадом у смислу тог закона 
сматра се зарада која се остварује по основу рад-
ног односа, дефинисана законом којим се уређују 
радни односи и друга примања запосленог. За-
радом, у смислу тог закона, сматрају се и прима-
ња у облику бонова, хартија од вредности, осим 
акција стечених у поступку својинске трансфор-
мације, новчаних потврда, робе, као и примања 
остварена чињењем или пружањем погодности, 
опраштањем дуга, као и покривањем расхода об-
везника новчаном надокнадом или непосредним 
плаћањем (члан 14. став 1. Закона). Одредбом чла-
на 18. став 1. тачка 12) Закона прописано је да се 
не плаћа порез на зараде на примања запосленог 
од послодавца по основу солидарне помоћи за 
случај рођења детета до висине просечне зараде 
исплаћене у Републици према последњем обја-
вљеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике, по новорођеном детету. 
Одредбом члана 13. став 1. Закона о доприноси-
ма за обавезно социјално осигурање („Службе-
ни гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 − др. закон, 112/15, 
113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон о доприно-
сима) прописано  је да основица доприноса  за 
запослене и за послодавце  је зарада, односно 
плата и накнада зараде, односно плате у складу 
са законом који уређује радне односе, општим 
актом и уговором о раду, односно решењем на-
длежног органа. Изузетно од става 1. тог члана, 
у основицу доприноса за запослене и за посло-
давце не урачунавају се примања која запослени 
оствари од послодавца, на која се не плаћа порез 
на зараде сагласно закону којим се уређује порез 
на доходак грађана (члан 13. став 5. Закона о до-
приносима).

Одредбом  члана  105.  став  1.  Закона  о  раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 − УС, 113/17 и 95/18 − др. пропис) 
прописано  је да се зарада из члана 104. став 1. 
тог закона састоји од зараде за обављени рад и 
време проведено на раду, зараде по основу до-
приноса запосленог пословном успеху послодав-
ца (награде, бонуси и сл.) и других примања по 
основу радног односа, у складу са општим актом 
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и уговором о раду. Под зарадом у смислу става 
1. тог члана закона сматра се зарада која садржи 
порез и доприносе који се плаћају из зараде (став 
2. тог члана Закона о раду). Под зарадом се сма-
трају сва примања из радног односа, осим при-
мања из члана 14, члана 42. став 3. т. 4) и 5), члана 
118. т. 1) до 4), члана 119, члана 120. тачка 1) и члана 
158. овог закона (став 3. члана 105. Закона о раду). 
Одредбом члана 120. тачка 4) Закона о раду, про-
писано је да општим актом, односно уговором о 
раду може да се утврди право на друга примања.

Имајући у виду наведено, када сагласно ко-
лективном уговору код послодавца запослени 
оствари друго примање у виду помоћи за случај 
рођења детета, до висине неопорезивог износа 
из члана 18. став 1. тачка 12) Закона (до висине 
просечне зараде исплаћене у Републици према 
последњем  објављеном  податку  републичког 
органа надлежног за послове статистике, по но-
ворођеном  детету),  тако остварено примање 
предмет је пореског ослобођења и не подлеже 
плаћању пореза на доходак грађана на зараде, 
као ни доприноса за обавезно социјално осигу-
рање.

Међутим, ако се наведено примање запосле-
ног исплаћује преко прописаног неопорезивог из-
носа, оно представља део зараде (за износ изнад 
неопорезивог износа) и подлеже плаћању пореза 
и доприноса по основу зараде.

Рачуноводство

Мишљење Министарства финансија  
бр. 011-00-00047/2019-16 од 4. 2. 2019. год.

Да ли привредно друштво које је прешло из 
категорије микро у мало правно лице и почело 
да примењује Међународни стандард финансиј-
ског извештавања за мала и средња правна лица 
(МСФИ за МСП), може да настави да води инве-
стиционе некретнине по набавној вредности?

Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, 
бр: 62/13 и 30/18 – у даљем тексту: Закон) уређују 
се обвезници примене овог закона, разврстава-
ње правних лица, организација рачуноводства 
и  рачуноводствене  исправе,  услови  и  начин 
вођења  пословних  књига,  признавање и  вред-
новање позиција у финансијским извештајима, 
састављање, достављање и  јавно објављивање 
финансијских извештаја и годишњег извештаја 
о пословању, Регистар финансијских извештаја, 
Национална комисија  за рачуноводство,  као и 

надзор над спровођењем одредби овог закона. 
Одредбама члана 21. став l. Закона прописано је 
да за признавање, вредновање, презентацију и 
обелодањивање позиција у финансијским изве-
штајима, мала и средња правна лица примењују 
МСФИ за МСП.

Решење  министра  финансија  број:  401-00-
3683/2018-16 од 16. 10. 2018. године, о утврђива-
њу превода МСФИ за МСП, објављено је заједно 
са текстом превода МСФИ за МСП у „Службеном 
гласнику РС”, број: 83/18 од 29. октобра 2018. го-
дине.

Према  подацима  из  предметног  захтева, 
привредно  друштво  које  је  било  разврстано 
као микро правно лице у складу са Законом је 
преласком у категорију мала правна лица сада 
у обавези да примењује МСФИ за МСП. У захте-
ву је додатно истакнуто да привредно друштво 
није ентитет са јавном одговорношћу и да је ру-
ководство истог донело одлуку да ће наставити 
да води инвестиционе некретнине у пословним 
књигама по набавној вредности.

Одељак 16. (Инвестиционе некретнине) пара-
граф 1. МСФИ за МСП примењује се на рачуновод-
ствено обухватање инвестиција у земљиште или 
објекте које задовољавају дефиницију инвести-
ционих некретнина дату у параграфу 16.2 и неких 
учешћа у некретнинама које држи корисник ли-
зинга у пословном лизингу (видети 16.3) која се 
третирају као инвестиционе некретнине. Само 
инвестиционе некретнине чија се фер вредност 
може поуздано одмеравати, без прекомерних 
трошкова или напора на континуираној основи 
се рачуноводствено обухватају у складу са овим 
одељком по фер вредности  кроз добитак или 
губитак. Све друге инвестиционе некретнине се 
рачуноводствено обухватају коришћењем моде-
ла набавне вредности из Одељка 17 Некретнине, 
постројења и опрема и остају под делокругом 
Одељка 17 осим уколико поуздано одмеравање 
фер вредности не постане доступно и уколико 
се не очекује да ће фер вредност бити поуздано 
мерљива на континуираној основи. У складу са 
параграфом 5. Одељка 16. МСФИ за МСП пропи-
сано је да ентитет почетно одмерава инвестици-
оне некретнине по набавној вредности. Набавна 
вредност прибављене инвестиционе некретни-
не обухвата њену куповну цену и све директно 
приписиве издатке, попут накнада за правне и 
посредничке услуге, таксе за пренос имовине и 
осталих трошкова трансакција.
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Инвестиционе некретнине чија се фер вред-
ност може поуздано одмерити без прекомерних 
трошкова или напора треба да се одмеравају по 
фер вредности на сваки датум извештавања са 
променама фер вредности које се признају у до-
битак или губитак. Ако се учешће у некретнинама 
које се држе под лизингом класификује као инве-
стиционе некретнине, ставка која се рачуновод-
ствено обухвата по фер вредности је то учешће, а 
не основна некретнина. У параграфима 11.27-11.32 
се даје упутство за одређивање фер вредности. 
Ентитет треба рачуноводствено да обухвата све 
остале инвестиционе некретнине коришћењем 
модела  набавне  вредности датог  у Одељку  17 
(Некретнине, постројења и опрема).

Примена неког захтева МСФИ за МСП би под-
разумевала  непотребне  трошкове или  напоре 
од стране малих и средњих правних лица ако би 
инкрементални трошкови (на пример, накнаде 
за  проценитеља) или додатни напори  (на  при-
мер, ангажовање запослених) били знатно већи 
од користи које би они за које се очекује да ће 
користити финансијске извештаје малих и сред-
њих правних лица остварили од поседовања те 
информације.

Имајући у виду наведено, мишљења смо да 
мало правно лице може да настави да води ин-
вестиционе некретнине по набавној вредности 
у својим пословним књигама, у складу са МСФИ 
за МСП, уколико је руководство након сагледа-
вања проценило да би примена захтева да се 
инвестиционе некретнине одмеравају по фер 
вредности изазвала непотребне трошкове и на-
поре у смислу параграфа 2.14А – 2.14Д МСФИ за 
МСП. Такође, напомињемо да је у параграфу 4.2 
(еа) МСФИ за МСП прописано да се у Билансу ста-
ња одвојено исказују инвестиционе некретнине 
по набавној вредности умањеној за амортизацију 
и умањење вредности.

Одговор у вези са применом прописа дајемо 
према подацима изнетим у захтеву. Напомиње-
мо да, сходно члану 8. став 1. Закона о Народној 
скупштини  („Службени  гласник  РС”,  бр.  9/10), 
Народна скупштина доноси аутентично тумаче-
ње закона, као и да, у складу са чланом 80. став 
2. Закона о државној управи („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 
– др. закон), мишљења органа државне управе 
нису обавезујућа.

Електронски часопис Леге Артис – Прописи у пракси налази се на интернет страници www.legeartis.rs, 
ажурира се свакодневно и користи путем корисничког имена и лозинке. 

Сви чланци могу да се претражују на различите начине: по речима у називу или самом чланку, правним 
областима или ауторима, а дат је и преглед најчитанијих чланака у току месеца. Такође, на једном месту 
налази се и архива свих бројева од почетка објављивања. Чланци се могу чувати у PDF формату, а могу и да 
се штампају и копирају.

Осим оних које чине штампано издање, у електронском издању налазе су и додатне рубрике: Образовање, 
Ауторско право, Планирање и изградња и др. 

Е л е к т р о н с к и  ч а с о п и с 

ЛЕГЕ АРТИС – ПРОПИСИ У ПРАКСИ 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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