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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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УВОДНА РЕЧ УРЕДНИКА
Срећно у нову и бољу 2019. годину!

У време изразитих сумњи све је теже да одлучимо коме ћемо и чему 
веровати. И јесте наше право да будемо обазриви баш према свему и 
свима. Некада сумњамо и у себе, све двоумећи се да други имају више 
знања или неку повлашћену информацију.

Упркос томе, у години која долази потрудићемо се да оправдамо ваше 
поверење јер сте одлучили да у часопис „Пословни саветник” не сум-
њате. Ми смо свесни чињенице да повлашћених информација у ствари 
нема, па нам преостаје једино да вас благовремено обавештавамо о свим 
новинама из области рачуноводства, пословних финансија и пореза, као 
и да учесталим и за вас важним темама дамо већи акценат. 

Суштина рубрике „Рачуноводство” огледа се у темама из области 
примене МРС, МСФИ за МСП и осталог регулаторног оквира из ове 
области. Новости из области МРС и МСФИ пратимо на интернацио-
налном нивоу, а својим претплатницима дајемо информације и пре за-
вршених превода од стране Министарства финансија. У оквиру рубрике 
„Буџетски корисници” писаћемо о темама од важности из поља буџет-
ског рачуноводства, а израдићемо и серијал прилога о посебностима 
рачуноводства код појединих корисника јавних средстава, као и сери-
јал о појачаном буџетском инспекцијском надзору и актуелним темама 
везаним за поступак буџетске инспекције и најчешћим грешкама на које 
инспектори тада наилазе итд. Када је у питању рубрика „Порези”, бави-
ћемо се актуелностима из области ПДВ-а и осталих пореза (нарочито 
пореза на добит). У рубрици „Зараде” обрађиваћемо теме из области 
обрачуна и евидентирања зарада, плата и свих других примања запосле-
них у јавном и приватном сектору, водећи рачуна о новостима у зако-
нодавном оквиру. Рубрику „Пословне финансије” ове године стварамо 
са аспекта руководиоца и контролора у предузећу, јер стављамо акценат 
на праћење успешности пословања предузећа кроз примењену анализу 
пословања, затим на поређење са конкуренцијом, управљање новцем и 
приступ изворима финансирања, као и на друга питања од важности за 
управљање финансијама. 

Осим тога, у овој години за претплатнике организујемо бесплатна 
саветовања и семинаре из актуалних тема из области рачуноводства и 
финансија. Посебну пажњу и даље поклањамо вашим предлозима тема о 
којима желите да пишемо, а ми већ у наредном броју обрађујемо теме на 
захтев претплатника или вам директно одговарамо на постављена пи-
тања. Молимо вас да своја питања упутите на имејл urednik@ingpro.rs. 

Живот нам је понудио безброј могућности шта да радимо и од чега 
да живимо. Никако не мислим да је избор рачуноводствене професије 
лош избор. Често нам се чини да је другима лакше и да су уз мање рада 
чак и више плаћени. Постоји и то, али ако смо у професији у којој као 
стручњаци можемо суверено да одговоримо на дневне изазове послова-
ња, онда од нашег знања и компетенција зависи како ћемо се осећати и 
како ћемо живети. 

Да бисмо и 2018. годину завршили како треба, овај и следећи број ча-
сописа тематски смо посветили изради завршног рачуна за 2018. годину. 

Још једном вам се захваљујем на поверењу које сте нам указали прет-
платом на часопис „Пословни саветник”. У новој години желимо вам 
испуњење свих приватних и пословних циљева. Нека вам зато 2019. го-
дина донесе још већу пословну сигурност и још боље финансијске резул-
тате. У остварењу пословних циљева желимо да вам помогнемо нашим 
стручним чланцима, саветима и семинарима.

Др Маријана Жиравац Младеновић

Часопис можете поручити телефоном: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822  
или имејлом: office@ingpro.rs
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НА ПРВИ ПОГЛЕД

АКТУЕЛНА ТЕМА

Шта доносе измене пореских прописа 
усвојених 8. децембра 2018. године

У чланцима у наставку доносимо бројне ново-
сти о измени начина обрачуна амортизације за 
пореске сврхе, признавању издатака за рекламу 
и пропаганду у пуном износу, мотивисању пре-
дузетника за улагање у истраживачке области, 
пореском  третману  прихода  физичких  лица  у 
случају  реализације  вансудског  поравнања  из-
међу банке и корисника стамбеног кредита који 
се сматра проблематичним, о даљим мерама у 
сузбијању сиве економије пре свега у угоститељ-
ству, новом неопорезивом износу добитака од 
игара на срећу, смањењу стопе доприноса за оба-
везно социјално осигурање и другим пореским 
новостима.

Новине у одређивању основице плата, 
зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава

Закон о изменама и допунама Закона о при-
временом  уређивању  основица  за  обрачун  и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава усво-
јен је и објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 
95/2018 дана 8.  12. 2018.  године. Ова измена  је 
део фазног напуштања Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату пла-
та, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава и односи се пре 
свега на оне кориснике јавних средстава који су 
имали обавезу уплате средстава по овом основу 
у буџет, и то на републичка и локална јавна преду-
зећа, при чему ће зараде запосленима у помену-
тим корисницима јавних средстава од 1. јануара 
2019. године бити увећане 5%, односно умањење 
које је до сада било 10%, смањено је на 5%. 

Новине у Закону о буџетском систему

Разлози који су утицали на доношење Зако-
на  по  хитном  поступку,  сходно  члану  167.  По-
словника Народне Скупштине („Сл. гласник РС”, 
бр.20/12), проистичу из потребе да се стекну усло-
ви за примену предложених законских решења у 
Закону о буџету Републике Србије за 2019. годи-
ну, као и у одлукама о буџету локалне власти та-
кође за 2019. годину. Усвојена решења примењују 
се у Закону о буџету Републике Србије за 2019. 

годину и одлукама о буџету локалне власти за 
2019. годину.

РАЧУНОВОДСТВО

Прелазак са простог на двојно 
књиговодство од 1. 1. 2019. године

Дана  18. децембра 2017.  године усвојене су 
бројне измене Закона о порезу на доходак грађа-
на („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је кључни 
закон за регулисање пореских и других обавеза 
предузетника. У складу са тим изменама од 1. 1. 
2019. године укинута је могућност предузетници-
ма да пословне књиге воде по систему простог 
књиговодства и обавезан је прелазак на систем 
двојног књиговодства. Предузетници ће морати 
да раде финансијске извештаје свог пословања 
за 2019. на исти начин као и микро правна лица.

Кључне измене МСФИ за МСП

У „Службеном гласнику РС” бр. 83/2018 обја-
вљено је Решење о утврђивању превода Међу-
народног стандарда финансијског извештавања 
за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) и 
нови  превод  који  садржи  измене  и  допуне  из 
2015. године. Нови МСФИ за МСП примењује се 
од  финансијских  извештаја  који  се  састављају 
на дан 31. 12. 2019. године. Правна лица могу да 
примене нови МСФИ за МСП и за финансијске из-
вештаје на дан 31. 12. 2018. године, уз обелодањи-
вање одговарајућих информација у Напоменама 
уз финансијске извештаје.

Десет корака пре састављања завршног 
рачуна за 2018. годину

Предуслов за састављање финансијских изве-
штаја јесте реално вредновање имовине, обаве-
за, прихода и расхода предузећа, а да би се то 
постигло,  нужно  је  извршити  низ  припремних 
активности. Финансијски извештаји су портрет 
сваког  правног  лица,  односно  предузетника, 
јер информишу све заинтересоване интерне и 
вањске  кориснике о финансијском положају  и 
успешности предузећа. Квалитет наведеног пор-
трета зависи од ажурности и тачности приликом 
евидентирања пословних догађаја, али и од аде-
кватно спроведених припремних радњи за саста-
вљање финансијских извештаја.
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Рачуноводствено евидентирање 
мањкова и вишкова по годишњем попису

У складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања  са  стварним  стањем  („Сл.  гласник  РС”, 
бр. 118/2013 и 137/2014), надлежни орган правног 
лица, односно предузетник разматра извештај о 
извршеном попису и доноси одлуку о усвајању 
извештаја о извршеном попису и књижењу утвр-
ђених разлика по попису пре израде финансиј-
ских извештаја. Предмет овог чланка је књижење 
резултата годишњег редовног пописа, вишкова и 
мањкова, као и рачуноводствено евидентирање 
расхода по попису.

Обрачун рачуноводствене амортизације 
за 2018. годину

Обрачун рачуноводствене амортизације за-
коном је прописана обавеза свих привредних су-
бјеката који у својим пословним књигама имају 
исказну нематеријалну имовину, некретнине, по-
стројења и опрему. Рачуноводствена амортиза-
ција обрачунава се најмање једном годишње (31. 
12). Рачуноводственим политикама морају да се 
дефинишу: групе основних средстава, средства 
која  подлежу обрачуну  амортизације,  почетак 
обрачуна амортизације, начин утврђивања осно-
вице за свако средство, водећи рачуна о њихо-
вој преосталој вредности, корисни век трајања 
средства, односно амортизациона стопа, начин 
преиспитивања корисног века трајања и приме-
њених метода на дан биланса, третман накнад-
них улагања у призната средства, критеријуми за 
тестирање на обезвређење, метода/е обрачуна 
амортизације.

Састављање Биланса стања и Биланса 
успеха за 2018. годину

Биланс стања и Биланс успеха два су финансиј-
ска извештаја која састављају сва правна лица и 
предузетници. Биланс стања састављају сви обве-
зници Закона о рачуноводству, без обзира на то 
који оквир финансијског извештавања примењу-
ју. Овај извештај се саставља након утврђивања 
финансијског резултата текуће  године. Биланс 
успеха је финансијски извештај који приказује ре-
зултат пословања правног лица остварен у изве-
штајној години. Биланс успеха се саставља након 
књижења свих пословних промена на рачунима 
класе 5 – Расходи и 6 – Приходи и утврђивања 
пословног резултата. 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Припремне радње код корисника 
јавних средстава у вези са израдом 
финансијских извештаја за 2018. годину

У вези са припремом финансијских извештаја, 
као радњама које претходе састављању финан-
сијских извештаја, потребно  је подузети читав 
низ активности у вези са пословним догађајима 
који морају рачуноводствено да се верификују, 
при чему ће бити приказани у овом чланку.

Неправилности уочене током буџетске 
инспекцијске контроле

Приказане су неправилности које су уочене то-
ком буџетске инспекцијске контроле приликом 
уговарања услуга надзора, начина исплате и еви-
дентирања у пословним књигама, јер неправилно 
евидентирање у пословним књигама ових услу-
га проузрокује погрешно приказивање укупних 
расхода  и  нетачно  приказивање финансијских 
извештаја.

ПОРЕЗИ

Обавезе обвезника ПДВ-а на крају 2018. 
године

Истеком календарске  године, а у  складу са 
Законом о порезу на додату вредност („Сл. гла-
сник РС”, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 
93/2012,  108/2013, 68/2014 – др. закон,  142/2014, 
83/2015, 108/2016 и 30/2018 – у даљем тексту: За-
кон),  обвезници ПДВ-а  дужни да  су  у  обрасцу 
ПОПДВ, односно ПППДВ за последњи порески 
период 2018. године искажу исправку сразмер-
ног одбитка претходног пореза, утврде ПДВ оба-
везу на недозвољени расход и мањак и обавесте 
надлежни  порески  орган  о  приходима  лица  у 
складу са чланом 51а. Закона. У овом тексту дата 
су потребна објашњења наведених обавеза об-
везника, осим за утврђивање недозвољеног рас-
хода и мањка, за који је у овом броју дат посебан 
чланак.

Обавезе по основу акциза и ПДВ-а 
на расход и мањак добара  утврђен 
годишњим пописом

Прописима из области рачуноводства непо-
средно  се  уређује  обавеза  пописа  имовине  и 
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обавеза, али се приликом вршења пописа, а на-
рочито  приликом  књижења  резултата  пописа 
морају имати у виду одредбе пореских прописа 
којима је регулисан обрачун акциза и ПДВ-а по 
основу разлика утврђених пописом. Према томе, 
годишњи  попис  подразумева  и  обавезу  обве-
зника акцизе и ПДВ-а да на пописом утврђени а 
недозвољен расход и мањак добара обрачунају 
акцизу на акцизне производе и ПДВ како на акци-
зне производе тако и на остала добра која подле-
жу опорезивању.

Измене Закона о ПДВ-у које се 
примењују од 1. 1. 2019. године

У циљу правилне примене Закона о ПДВ-у под-
сећамо обвезнике ПДВ-а на измене и допуне За-
кона о ПДВ-у извршене у 2017. и 2018. години, које 
се примењују од 1. јануара 2019. године, а то су: 
нови услови за примену пореског ослобођења са 
правом на одбитак претходног пореза обвезни-
ка ПДВ-а за промет добара које путник отпрема 
у иностранство у личном пртљагу и рефакција 
ПДВ-а страном обвезнику, која је изменом уса-
глашена са прописима ЕУ.

Уговори о избегавању двоструког 
опорезивања

Добит предузећа државе уговорнице опоре-
зује се само у тој држави, осим ако предузеће 
обавља пословање у другој држави уговорници 
преко сталне пословне јединице која се у њој на-
лази. Ако предузеће обавља пословање у другој 
држави уговорници преко сталне пословне  је-
динице, добит предузећа може да се опорезује 
у тој другој држави, али само до износа који се 
приписује наведеној сталној пословној јединици.

Од 1. 1. 2019. године почињу да се примењују 
Уговор о избегавању двоструког опорезивања 
са Републиком Индонезијом и Уговор са Репу-
бликом Сан Марино, а Споразум о избегавању 
двоструког опорезивања са Малезијом престаје 
да важи, док су уговори о избегавању двоструког 
опорезивања са Аустријом, Великом Британијом, 
Литванијом, Пољском, Словачком, Словенијом и 
Француском измењени.

ЗАРАДЕ

Обрачун зарада од 1. јануара 2019. године

Последње измене Закона о доприносима за 
обавезно  социјално  осигурање  (објављене  у 
„Службеном гласнику РС” бр. 95/2018 од 8.  12. 
2018. године) донеле су измене и у обрачуну зара-
да запослених за 2019. годину. У тексту је обрађен 
неопорезив износ за зараде у јануару 2019. годи-
не,  обрачун доприноса  за обавезно  социјално 
осигурање на зараде у 2019. години (стопе допри-
носа на зараде, основице доприноса, примери 
новог обрачуна зарада), нова најнижа основица 
доприноса, нова највиша основица доприноса, 
нови износ минималне цене рада у 2019. години 
и исплата новчане накнаде ученицима и студенти-
ма на раду по основу дуалног образовања.

Регулатива плата запослених у јавном 
сектору у 2019. години

Народна скупштина Републике Србије завр-
шила је своју Четврту седници Другог редовног 
заседања 7. децембра 2018. године са преко 60 
усвојених тачака дневног реда, а међу њима је и 
већи број измена законских прописа о регулиса-
њу плата у јавном сектору. Сви ти прописи обја-
вљени су у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018 
од 8. 12. 2018. године, а суштина ових измена је 
пролонгирање почетка примене прописа о пла-
тама у разним деловима јавног сектора.

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

Према Извештају о глобалној конкурентности 
за 2018. годину, објављеном од стране Светског 
економског форума, Србија је на 65. позицији од 
укупно 140 земаља. У односу на прошлу годину, 
попела се са 70. места (од 135 земаља).

Осим  тога,  у  чланку  је  дат  и  преглед  инду-
стријске производње, цена, спољнотрговинске 
размене, грађевинарства, плата и запослености, 
туризма, инсолвентности и блокада рачуна при-
вредних субјеката у Србији.

На крају издања налази се Порески календар 
за јануар 2019. године. П С
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Најистакнутије измене које су предложене у вези 
са Законом о порезу на добит односе се на из-
мену начина обрачуна амортизације, при чему 
се дугорочно може очекивати смањење обавеза 
пореских обвезника. Што се тиче ефеката већ у 
2019. години, на рачун измењеног начина обра-
чуна амортизације неће га бити, али је зато еви-
дентан ефекат признавања издатака за рекламу и 
пропаганду у пуном износу, уместо досадашњих 
10% укупног прихода. Такође, једна од новина је 
и признавање права на порески кредит у случају 
новчаних улагања извршених у повећање основ-
ног капитала, тзв. „стартап” предузећа. Ту  је и 
признавање трошкова за истраживање и развој 

у циљу мотивисања предузетника за улагање у 
истраживачке области, а крајњи циљ је стварање 
иновативних производа.

Предлогом закона о изменама и допунама За-
кона о порезима на имовину предвиђа се даље 
уједначење примене пореских прописа и јачање 
правне сигурности, као и адекватније опорезива-
ње имовине сходно економској моћи пореских 
обвезника.

Измене Закона о порезу на доходак грађана 
иду корак даље у сузбијању сиве економије, пре 
свега у угоститељству. Закон предвиђа и изме-
не пореског третмана прихода физичких лица у 
случају реализације вансудског поравнања изме-
ђу банке и корисника стамбеног кредита који се 
сматра проблематичним, јер је предложено изу-
зимање од опорезивања за приход који физичко 
лице оствари по основу отписа дела потражива-
ња. Позитивна измена је пореско ослобођење од 
пореза на зараду по основу солидарне помоћи за 
случај рођења детета до висине просечне зараде, 
по новорођеном детету, коју запослени оствари 
од послодавца.

Измене Закона о доприносима за обавезно 
социјално  осигурање  предложене  су  због  фи-
скалног растерећења прихода по основу рада 
кроз смањење стопе доприноса за обавезно со-
цијално осигурање.

Разлог доношења Царинског закона јесте по-
треба  за  усаглашавањем  са  новим Царинским 
законом Европске уније, као и отварање погла-
вља 29 – Царинска унија. Кључна измена у овом 
закону јесте увођење електронске комуникације 
између царине и приватног сектора.

Међу усвојеним изменама закона налази се и 
већи број измена законских прописа о регулиса-
њу плата у јавном сектору. Суштина ових изме-
на је, углавном, пролонгирање почетка примене 
прописа о платама у разним деловима јавног сек-
тора. П С

АКТУЕЛНО: Усвојен сет пореских и 
других финансијских закона 
На децембарској седници Народне скупштине усвојени су предлози измена 
и допуна сета пореских и других финансијских закона и објављени у 
„Службеном гласнику РС” бр. 95/2018.

ПРИВРЕДА

Закон о порезу на добит

Закон о порезима на имовину

Закон о порезу на доходак грађана

Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање

Царински закон

Закон о царинској служби

КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Закон о буџетском систему

Сет закона о запосленима

Сет закона о платама.
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Основни циљеви који треба да се остваре доношењем 
Закона:
● промена метода обрачуна амортизације у циљу 
поједностављења начина обрачуна амортизације 
која се признаје као расход у пореском билансу 
обвезника; 

● признавање расхода по основу рекламе и 
пропаганде у пореском билансу без ограничења; 

● ефекти прве примене МСФИ, независно од тога да 
ли су позитивни или негативни, признају се у пореском 
билансу (као приход односно расход) у једнаким 
износима током пет пореских периода;

● признавање трошкова за истраживање и развој у 
увећаном износу, у циљу мотивисања обвезника да се 
определе за улагање у истраживање и развој које би 
довело до стварања иновативних производа и услуга 
и, с тим у вези, развоја привреде; 

● признавање права на порески кредит по основу 
новчаних улагања извршених у повећање основног 
капитала, тзв. „стартап” друштва; 

● изузимање 80% дела прихода које оствари носилац 
ауторског или сродног права по основу накнаде 
за искоришћавање ауторског дела или предмета 
сродног права из пореске основице; 

● изузимање 80% дела капиталног добитка 
оствареног отуђењем права интелектуалне својине 
развијене у Србији из пореске основице; 

● изузимање из основице за опорезивање прихода 
који је настао по основу преноса неновчане имовине, 
без накнаде у поступку реализације уговора о 
концесији; 

● изузимање из основице за опорезивање прихода 
насталог по основу отпуста обавеза које обвезник 
има према корисницима јавних средстава, банкама 
у стечају и привредним коморама, под условом 
да су предметне обавезе обухваћене унапред 
припремљеним планом реорганизације, који је 
потврђен правоснажним решењем, у складу са 
законом којим се уређује стечај;

● право на порески кредит по основу пореза на 
капитални добитак плаћеног у другој држави.

Метода обрачуна амортизација

Обрачун амортизације по новоуведеним методама 
примењује се од 1. јануара 2019. године, али САМО за 
стална средства стечена након тог датума.

Стална средства стечена до 31. 12. 2018. године 
амортизују се по „старој” методи и даље, али 
најкасније до 31. децембра 2028. године.

Новим Законом о изменама и допунама За-
кона о порезу на добит правних лица („Сл. гла-
сник РС”, бр. 95/2018) амортизација за сва стална 
средства која подлежу обрачуну амортизације за 
пореске сврхе утврђиваће се применом пропор-
ционалне методе по законски прописаним стопа-
ма на набавну вредност сваког сталног средства 
посебно, уз могућност признавања амортизације 
утврђене у складу са МРС, МСФИ, МСФИ за МСП 
и прописима о рачуноводству (рачуноводствена 
амортизација), уколико је обрачуната у износу 
нижем од пореске. Изузетно од наведеног, амор-
тизација нематеријалних средстава признаје се 
као расход у износу рачуноводствене аморти-
зације.  Такође,  инвестиционе некретнине  које 
се евидентирају по фер вредности, а за које се 
(у складу са прописима о рачуноводству) не об-
рачунава рачуноводствена амортизација, и даље 
се амортизују за пореске сврхе, с тим што стопа 
амортизације не може бити већа од 2,5%. За свр-
ху обрачуна пореске амортизације предвиђено је 
разврставање сталних средстава по групама (од I 
до V), с тим што ће се, између осталог, начин раз-
врставања сталних средстава (покретних и непо-
кретних) ближе уредити подзаконским актом.

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

Новине у Закону о порезу на добит 
правних лица
Народна скупштина Републике Србије усвојила је на децембарској седници 
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, а 
измена је објављена у „Службеном гласнику РС” бр. 95/18 од 8. децембра 2018. 
године. Усвојеним изменама мења се порески третман обрачуна амортизације, 
трошкова рекламе и пропаганде, трошкова истраживања и развоја, иновација, 
отпуста дуговања, прве примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП.
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Врста
Средства набављена:

до 31. 12. 2018. након 1. 1. 2019.

Материјална средства дегресивна метода за групе II–V пропорционална метода или 
рачуноводствена амортизација ако је нижа

Нематеријална средства пропорционална метода рачуноводствена амортизација

Пропорционална метода обрачуна  пореске 
амортизације за новонабављена средства имаће 
позитиван утицај на пореске обвезнике у наред-
ним годинама, а обим утицаја свакако зависи од 
капиталне интензивности делатности, односно 
од висине и материјалности набавке нових стал-
них средстава.

Пример: Обрачун рачуноводствене и 
пореске амортизације на 31. 12. 2019. године 
за предузеће које у 2019. години не набавља 

нова стална средства

Предузеће  А  је  1.  1.  2016.  године  набавило 
аутомобиле (доставна возила) у вредности од 
10.000.000 динара. У складу са одредбама МРС 
16 и рачуноводственим политикама предузећа, 
процењени корисни век трајања је 5 година. Пре-
ма Правилнику о начину разврставања сталних 
средстава по групама и начину утврђивања амор-
тизације за пореске сврхе („Сл. гласник РС”, бр. 

116/04 и 99/10), аутомобили спадају у групу II, за 
коју је одређена амортизациона стопа од 10%.

Кретање рачуноводствене и пореске неотпи-
сане вредности до 31. 12. 2018. године приказује 
табела:

 Рачуноводствена Пореска

 амортизација
неотписана 

вредност
амортизација

неотписана 
вредност

31.12.16 2.000.000 8.000.000 1.000.000 9.000.000

31.12.17 2.000.000 6.000.000 900.000 8.100.000

31.12.18 2.000.000 4.000.000 810.000 7.290.000

У складу са одредбама Закона, на стална сред-
ства набављена до 31. 12. 2018. године примењу-
је се метода пореске амортизације дефинисана 
Законом о порезу на добит правних лица („Сл. 
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 и 113/1), значи метод пре измена које је За-
кон донео.

Набављате стално средство након 
1. јануара 2019.

?Нема утицаја на 
порески биланс

 Стара  стална 
средства се 

непромењено 
амортизују до 
2028. године

Рачуноводствена амортизациона 
стопа виша или једнака 

амортизационој стопи прописаној 
Правилником

ДА

Нема утицаја на порески биланс на 
31. 12. 2019.

Рачуноводствена амортизациона 
стопа нижа од амортизационе 
стопе прописане Правилником

Утицај на порески биланс на 
31. 12. 2019.

У порески биланс иде 
рачуноводствена амортизација

Виша пореска основица на 
31. 12. 2019. него у случају примене 

ранијих одредби Закона

ДАНЕ

Промена методе амортизације наведених група средстава одразиће се у 2019. години само на поре-
ски биланс правних лица код којих је рачуноводствена амортизација нижа од пореске амортизације:
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За ова средства се и даље (до 2028. године) 
пореска амортизација обрачунава дегресивном 
методом, па је у овом предузећу рачуноводстве-
на амортизација за 2019. годину 2.000.000 дина-
ра, а пореска амортизација 810.000 динара.

Пример: Обрачун рачуноводствене и 
пореске амортизације на 31. 12. 2019. године 

за предузеће које у 2019. години набавља 
нова стална средства

Наставља  се  претходни  пример  предузећа 
А, које је 1. 1. 2019. године набавило компјутер-
ску опрему (хардвер и софтвер) у вредности од 
1.000.000 динара. Процењени корисни век траја-
ња компјутера износи 5 година.

Ред. 
бр.

Врста 
сталног 

средства

Амортизациона стопа Набавна 
вредност

Неотписана вредност на дан 
31. 12. 2018.

рачуноводствена пореска рачуноводствена пореска

1 Аутомобили 20% 10% 10.000.000 4.000.000 7.290.000

2 Компјутери  20% 30% 1.000.000 0 0

Пореска амортизација „старих” сталних сред-
става обрачунава се као и до сада: 7.290.000 × 0,1 
= 729.000 динара. Рачуноводствена амортизација 
за компјутере (нова средства) износи: 1.000.000 × 
0,2 = 200.000 динара. Применом пропорционалне 
методе и пореске амортизационе стопе аморти-
зација износи: 1.000.000 × 0,3 = 300.000 динара.

С обзиром на то да је рачуноводствена амор-
тизација нижа од пореске  (израчунате по про-
порционалној  методи,  примењујући  пореску 
амортизациону стопу), у пореском билансу при-
знаје се рачуноводствена амортизација.

Шта је измена Закона донела овом предузећу:
Порески биланс А за период 1. 1 – 31. 12. 2019. године Пореска амортизација

Ред. бр. Врста сталног средства Датум стицања по „старом” по „новом”

1. Аутомобили до 31. 12. 2018. 729.000 729.000

2. Компјутери  од 1. 1. 2019. 300.000 200.000

УКУПНО  1.029.000 929.000

Због ниже рачуноводствене амортизационе 
стопе у односу на пореску предузеће А ће, због 
промена  у  обрачуну  пореске  амортизације  у 
2019. години, платити више пореза на добит, јер је 
порески призната амортизација нижа него према 
ранијим правилима обрачуна.

Трошкови рекламе и пропаганде

Осим тога, брисана је одредба да се „као рас-
ходи пропаганде у пореском билансу признају 
само они поклони и други расходи који служе 
промоцији пословања пореског обвезника”.

Када су у питању предузећа која имају матери-
јално учешће трошкова рекламе и пропаганде у

својој структури по-
словних  расхода, 
ова измена утицаће 
на  смањење  поре-
ске основице, а са-
мим тим и на мању 
обавезу за порез на 
добит.

Пример: Утицај признатих трошкова рекламе 
и пропаганде на пореску основицу

Предузеће М у 2019. години спроводи интен-
зивну  маркетиншку  кампању  појачаног  огла-
шавања  и  промоцију  пословања.  Скраћени/
поједностављени биланс успеха на 31.  12. 2019. 
године изгледа овако:

Уз претпоставку да нема других кориговања 
у пореском билансу, пре измена у Закону М је 
као порески признати расход за рекламу и про-
паганду могао да призна максимално 5.000.000 
динара, а остатак је повећавао пореску основицу:

Брисане су одредбе које су ограничавале 
признавање трошкова рекламе и 
пропаганде (нема више некадашњег 
ограничења да се признају само у висини од 
10% од укупног прихода).

Ставка Износ

Приходи од продаје 50.000.000

Пословни расходи без 
трошкова рекламе и 
пропаганде 31.000.000

Трошкови рекламе и 
пропаганде 9.000.000

Пословни добитак 10.000.000

Финансијски расходи 5.000.000

Губитак из финансирања 5.000.000

Добитак из редовног 
пословања пре 
опорезивања 5.000.000

Часопис
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

препоручите и другима.
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Ред. бр. из 
обрасца ПБ 1 Порески биланс Ограничење 

признавања трошка
Без ограничења 

признавања трошка
1. Добит пословне године 5.000.000 5.000.000

25. Расходи за рекламу и пропаганду 4.000.000  

55. Добит усклађена на начин прописан Законом 9.000.000 5.000.000

65. Пореска основица – опорезива добит 9.000.000 5.000.000

 ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1.350.000 750.000

Што је већи удео раније непризнатих расхода 
рекламе и пропаганде у укупним расходима те 
врсте, већи је позитиван ефекат измена у Зако-
ну за пореског обвезника у његовом пореском 
билансу.

Отпуст дуговања

Ступа одмах на снагу
приликом утврђивања и плаћања пореске 
обавезе почев од 2018. године

У пореску основицу НЕ улазе приходи обве-
зника (у периоду у коме су исказани) настали по 
основу извршеног отпуста дуговања која обве-
зник има према:
● корисницима  јавних средстава (дефинисани 
су у складу са законом који уређује буџетски си-
стем),
● банкама у стечају и 
● привредним коморама,
када су наведена дуговања обухваћена унапред 
припремљеним планом реорганизације, који  је 
потврђен правоснажним решењем, у складу са 
законом којим се уређује стечај.

Отпуст  дуговања  књижи  се  ставом 4/677  (у 
зависности од тога о каквој се обавези ради, а 
контра књижење је на Приходима од смањења 
обавеза).

У горе наведеним случајевима овакав приход 
се не укључује у обрачун пореске основица.

Ефекти промене рачуноводствене 
политике настали услед прве примене 
МРС, односно МСФИ за МСП

Ови ефекти односе се на корекције одговара-
јућих позиција у Билансу стања услед прве при-
мене Стандарда, а њихов резултат су приходи 
односно расходи у пореском билансу.

Ступа одмах на снагу
приликом утврђивања и плаћања пореске 
обавезе почев од 2018. године.
Ови приходи и расходи признају се у 
једнаким износима у 5 пореских периода.

У „Службеном гласнику РС” број 83 од 29. 10. 
2018. године објављено је Решење о утврђивању 
превода  Међународног  стандарда  финансиј-
ског извештавања за мала и средња правна лица 
(МСФИ за МСП) и нови превод који садржи изме-
не и допуне из 2015. године. 

Нови МСФИ за МСП примењује се од 
финансијских извештаја који се састављају на 
дан 31. 12. 2019. године. 
Правна лица могу да примене нови МСФИ 
за МСП и за финансијске извештаје на дан 
31. 12. 2018. године, уз обелодањивање 
одговарајућих информација у Напоменама уз 
финансијске извештаје.

Најзначајнија измена Стандарда јесте увођење 
модела ревалоризације (процене по фер вредно-
сти) приликом накнадног вредновања некретни-
на, постројења и опреме. 

О ревалоризацији, амортизацији 
ревалоризоване имовине, настајању порески 
одложених средстава и обавеза из угла 
микро, малих, средњих и великих правних 
лица пишемо у следећем броју часописа 
„Пословни саветник”.

Ревалоризација  вредности  некретнина,  по-
стројења и опреме одразиће се на промену осно-
вице за обрачун рачуноводствене амортизације 
за наредне периоде, што ће код неких предузе-
ћа бити смањење, а код других повећање, у за-
висности од односа тренутне књиговодствене 
неотписане вредности  средства и његове фер 
вредности. Стандард је при првој примени МСФИ 
за МСП дао могућност коришћења одмерене фер 
вредности као претпостављене набавне вредно-
сти, што значи да вредност некретнина, построје-
ња и опреме мора да одражава реалну тржишну 
вредност на дан прве примене Стандарда, а ка-
сније се бира да ли ће се примењивати модел 
набавне вредности или модел ревалоризације 
(процена по фер вредности), што се дефинише 
Правилником о рачуноводству и рачуноводстве-
ним политикама.
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Промена фер вредности настала услед 
процене некретнина, постројења и опреме не 
утиче на обрачун пореске амортизације. 

Патенти и слична права и иновације

Измене Закона доносе новине у вези са изу-
зимањем квалификованих прихода из пореске 
основице  које  оствари  обвезник  (носилац  ау-
торског или сродног права) по основу накнаде за 
искоришћавање депонованог ауторског дела или 
предмета сродног права.

Поред  тога,  у  случају  настанка  капиталног 
губитка оствареног преносом права на депоно-
ваном  ауторском  делу  или  предмету  сродног 
права, у опорезиву добит укључује се само 20% 
тако оствареног капиталног добитка.

Ефекат на пореску основицу и биланс биће 
приказан у неком од наредних бројева овог ча-
сописа, након што буде објављен подзаконски 
акт који ће ближе уређивати услове и начин из-
узимања  квалификованих  прихода из  пореске 
основице.

Нови члан 50ј Закона дефинише остварење по-
реског кредита на рачун извршеног улагања (30% 

од износа) у новоосновано привредно друштво 
које обавља иновациону делатност. Чланом су 
тачно дефинисана ограничења у признатом поре-
ском кредиту, а прецизно је дефинисан и појам 
„новоосновано привредно друштво које обавља 
иновациону делатност”.

Закључак

Најистакнутије измене које су предложене у 
вези са Законом о порезу на добит односе се на 
измену начина обрачуна амортизације, при чему 
дугорочно може да се очекује смањење обавеза 
пореских обвезника. Што се тиче ефеката већ у 
2019. години, на рачун измењеног начина обра-
чуна амортизације неће га бити, али је зато еви-
дентан ефекат признавања издатака за рекламу и 
пропаганду у пуном износу, уместо досадашњих 
10% укупног прихода. Такође, једна од новина је 
и признавање права на порески кредит у случају 
новчаних улагања извршених у повећање основ-
ног капитала, тзв. „стартап” предузећа. Ту  је и 
признавање трошкова за истраживање и развој 
у циљу мотивисања предузетника за улагање у 
истраживачке области, а крајњи циљ је стварање 
иновативних производа.  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 обра-
чун камате по пресудама/одлукама Европског суда за људска права. Поред наведених, ту је и обрачун уз помоћ 
индекса потрошачких цена, а осим 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 одузимати 
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.

КАЛКУЛАТОР КАМАТА у оквиру електронског издања 

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 
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Основна садржина Измена односи се на:

● смањење стопе доприноса за осигурање за 
случај незапослености са 1,5% на 0,75%;

● измену периода у коме се, у циљу 
утврђивања најниже месечне основице 
доприноса, највише месечне основице 
доприноса и највише годишње основице 
доприноса, као полазна величина узима 
податак о просечној месечној заради у 
Републици Србији, исплаћеној у периоду 
за претходних 12 месеци, почев од месеца 
октобра, уместо месеца новембра према 
ранијем решењу, према објављеним 
подацима Републичког завода за статистику;

● прецизирање одређених одредаба у 
смислу стварања услова за адекватну 
примену Закона.

УВОД

У Закону о доприносима за обавезно социјал-
но осигурање („Сл. 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 и 113/17 – у даљем тексту: Закон) 
извршене су следеће измене и допуне:
1. новине везане за одређивање најниже месечне 
основице доприноса;
2. новине везане за утврђивање највише месечне 
основице доприноса;
3. нова методологија за утврђивање највише го-
дишње основице доприноса;
4. смањење стопе доприноса за осигурање од не-
запослености;
5. могућност фискалног ослобођења за новоо-
сноване послодавце;
6. остале измене у Закону.

Наведене законске одредбе о основицама 
за обрачун доприноса примењиваће се од 1. 
јануара 2019. године.

НОВИНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА

У Закону су измењени чл. 37. и 38, који се одно-
се на најнижу месечну основицу доприноса, која, 
по дефиницији, представља најнижи износ на који 
се обрачунавају и плаћају доприноси за један ка-
лендарски месец осигурања. 

Према иновираним одредбама члана 37, нај-
нижу месечну основицу доприноса чини износ од 
35% просечне месечне зараде у Републици, испла-
ћене односно остварене у периоду за претход-
них 12 месеци, почев од месеца октобра у текућој 
години, за који су објављени подаци републичког 
органа  надлежног  за  послове  статистике,  ако 
овим законом није друкчије одређено. 

Новина у овом решењу је да ће се најнижа 
месечна основица доприноса утврђивати на 
бази просечне месечне зараде у Републици 
Србији, исплаћене у периоду за претходних 
12 месеци, почев од месеца октобра, уместо 
месеца новембра према досадашњем 
решењу, у текућој години. 

Наиме, Републички  завод  за  статистику об-
јављује податке о просечној заради 55 дана по 
истеку извештајног месеца, тако да ће податак 
о просечној заради за октобар 2018. године бити 
познат 25. децембра 2018. године, чиме се сти-
чу услови да нова најнижа основица доприноса 
буде у примени од 1. јануара 2019. године.

Мр Жељко Албанезе

Новине у Закону о доприносима за 
обавезно социјално осигурање
Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама 
Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2018 – у даљем тексту: Измене Закона). Измене Закона ступиле су на снагу 
16. децембра 2018. године. 
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Исто решење, према иновираном ставу 1. чла-
на 38. Закона, важи и за осигуранике из:
● члана 25. Закона – самосталне уметнике,
● члана 26. Закона – свештенике и верске слу-
жбенике и 
● члана 27. Закона - пољопривреднике који су, у 
складу са законом који уређује порез на доходак 
грађана, обвезници пореза на приходе од само-
сталне делатности, 
јер и за њих најнижу месечну основицу доприно-
са чини износ од 35% просечне месечне зараде 
у Републици, исплаћене односно остварене у пе-
риоду за претходних 12 месеци, почев од месеца 
октобра у години која претходи години за коју се 
утврђују и плаћају доприноси, према објављеном 
податку републичког органа надлежног за посло-
ве статистике. 

Износ најниже месечне основице доприноса 
сваке године објављује министар надлежан 
за послове финансија, а примењује се од 
првог дана наредног месеца по објављивању 
тог износа (од 1. јануара) и важи целу 
календарску годину.

НОВИНЕ ВЕЗАНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
НАЈВИШЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ 
ДОПРИНОСА

У Закону су измењени чл. 41. и 42, који се одно-
се на највишу месечну основицу доприноса, која, 
по дефиницији, представља највиши износ на који 
се обрачунавају и плаћају доприноси за један ка-
лендарски месец осигурања.

Према иновираном члану 42. Закона, највишу 
месечну основицу доприноса чини петоструки из-
нос просечне месечне зараде у Републици, испла-
ћене односно остварене у периоду за претходних 
12 месеци, почев од месеца октобра у текућој го-
дини, за који су објављени подаци републичког 
органа надлежног за послове статистике.

 

Износ највише месечне основице доприноса 
сваке године објављује министар надлежан 
за послове финансија, а примењује се од 
првог дана наредног месеца по објављивању 
тог износа (од 1. јануара) и важи целу 
календарску годину.

Уз ово, у члану 41. додат је став 3, којим се врши 
прецизирање примене највише месечне основице 
доприноса. Према тим одредбама, када је период 
за који се обрачунава допринос краћи од месец 
дана или када запослени ради са скраћеним или 
непуним радним временом, а испуњени су услови 
за примену највише месечне основице доприно-
са, обрачун доприноса врши се на износ највише 
месечне основице доприноса.

НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
НАЈВИШЕ ГОДИШЊЕ ОСНОВИЦЕ 
ДОПРИНОСА

У Закону је измењен члан 43, који дефинише 
највишу годишњу основицу доприноса. 

Према тим новим одредбама, највишу годи-
шњу основицу доприноса  чини  збир износа  12 
највиших месечних основица доприноса (из ино-
вираног  члана 42.  Закона). Износ ове  највише 
годишње основице сваке године објављује ми-
нистар надлежан за послове финансија.

Наведена законска одредба о највишој годи-
шњој основици за обрачун доприноса примењи-
ваће се од 1.  јануара 2019. године, док ће се за 
2018. годину ова највиша основица утврдити по 
претходно важећој одредби члана 43. Закона. 

СМАЊЕЊЕ СТОПЕ ДОПРИНОСА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ ОД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Битна измена Закона јесте смањење стопе до-
приноса за осигурање за случај незапослености 
са 1,5% на 0,75% (у члану 44. Закона). То практично 
значи да је, са становишта обрачунавања и пла-
ћања доприноса по основу зараде, послодавац 
ослобођен плаћања дела доприноса који се об-
рачунава и плаћа на терет послодавца (на терет 
зараде), као и да се допринос од 0,75% плаћа на 
терет запосленог (из зараде). На тај начин обе-
збеђује се мање фискално оптерећење прихода 
које физичка лица остваре по основу рада, с једне 
стране, и смањење трошкова пословања за по-
слодавце и друге исплатиоце прихода, с друге 
стране.
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Према иновираним одредбама члана 44. 
Закона, стопе по којима се обрачунавају и 
плаћају доприноси јесу:

1) за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање – 26%;

2) за обавезно здравствено осигурање – 
10,3%;

3) за осигурање за случај незапослености – 
1,5% 0,75%.

Када се доприноси плаћају истовремено из 
основице и на основицу, обрачун доприноса 
врши се по следећим стопама:

1) за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање – 14% на терет запосленог, а 12% на 
терет послодавца; 

2) за обавезно здравствено осигурање – 5,15% 
на терет запосленог и на терет послодавца;

3) за осигурање за случај незапослености 
– 0,75% на терет запосленог, 0% на терет 
послодавца.

Дакле, допринос за осигурање за случај 
незапослености плаћа се само из основице 
по стопи од 0,75%.

Ове законске одредбе примењиваће се почев 
од 1. јануара 2019. године.

МОГУЋНОСТ ФИСКАЛНОГ 
ОСЛОБОЂЕЊА ЗА НОВООСНОВАНЕ 
ПОСЛОДАВЦЕ 

У Закону је промењен члан 45г, који прописује 
могућности за ослобађање новооснованих по-
слодаваца од плаћања доприноса на зараде (и 
пореза, према истоветним одредбама члана 21ђ 
Закона о порезу на доходак грађана).

Ослобођење под тачно дефинисаним 
условима:

● за зараде исплаћене у периоду од 12 
месеци од дана оснивања;

● месечни износ појединачно за свако лице 
није виши од 37.000 динара (износ без пореза 
и доприноса из зараде).

Према тим новим одредбама, послодавац – 
новоосновано  привредно  друштво,  новоосно-
вани предузетник и новоосновани предузетник 
пољопривредник – који је уписан у регистар на-
длежног органа, односно организације, може да 
оствари право на ослобођење од плаћања допри-
носа на терет запосленог и на терет послодавца 
по основу зараде оснивача који су запослени у 
том  привредном друштву,  односно  по  основу 
личне зараде предузетника и предузетника-по-
љопривредника. Право на ово ослобођење по-
слодавац може да оствари за зараде оснивача 
и  личне  зараде  предузетника  и  предузетника-
-пољопривредника, исплаћене у периоду од 12 
месеци од дана када је основано привредно дру-
штво, односно регистрован предузетник и пре-
дузетник-пољопривредник, чији месечни износ 
појединачно за свако лице у периоду коришће-
ња ослобођења није виши од 37.000 динара, а у 
себи не садржи порез и припадајуће доприносе 
из зараде. Право на ово ослобођење послодавац 
остварује под следећим условима:

1) да је физичко лице – оснивач, односно сва-
ки од оснивача ако их је више, засновао радни 
однос са новооснованим привредним друштвом, 
закључио уговор о раду у складу са законом ко-
јим се уређују радни односи и да је пријављен на 
обавезно социјално осигурање у Централном ре-
гистру обавезног социјалног осигурања;

2) да је физичко лице – предузетник, односно 
предузетник-пољопривредник пријављен на оба-
везно социјално осигурање у Централном реги-
стру обавезног социјалног осигурања;

3)  да  у  периоду  за  који  остварује  право  на 
ослобођење наведено право може да оствари 
за највише девет оснивача запослених који испу-
њавају услове;

4)  да  су физичка  лица  –  оснивачи  привред-
ног друштва, предузетник и предузетник-пољо-
привредник у периоду од најмање шест месеци 
непрекидно пре дана оснивања привредног дру-
штва, односно регистровања предузетника или 
предузетника-пољопривредника, у Националној 
служби за запошљавање били пријављени као не-
запослени или да су у периоду од 12 месеци пре 
дана  оснивања  односно  регистровања  стекли 
средње, више или високо образовање, у складу 
са Законом.
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Овом мером предвиђено је потпуно укидање 
плаћања (пореза и) доприноса на зараде 
оснивача који су запослени у новооснованом 
привредном друштву и то највише за девет 
оснивача запослених, под условима који су 
претходно наведени.

Наведено  фискално  ослобођење  може  да 
оствари послодавац – привредно друштво, пре-
дузетник и предузетник-пољопривредник, који 
је основан односно регистрован закључно са 31. 
децембром 2020. године.

Наведена законска мера примењиваће се 
почев од 1. јануара 2019. године. Изузетно, 
послодавац који је до дана ступања на снагу 
Измена Закона стекао право на ослобођење 
из претходно важећег члана 45г Закона, 
наставља да користи ослобођење у складу са 
тим одредбама. 

ОСТАЛЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ

У Закону је извршено неколико измена са ци-
љем стварања услова за његову адекватнију при-
мену.

1) У члану 6. тачка 15) промењена је дефиници-
ја оснивача, односно члана привредног друштва, 
па је то сада осигураник – физичко лице које ради 
у привредном друштву чији је оснивач односно 
члан, без обзира на то да ли  је са привредним 
друштвом  засновало  радни  однос.  Из  ове  де-
финиције  избрисане  су  речи  као и обављање 
пословодствених овлашћења и послова управља-
ња у складу са законом којим се уређује положај 
привредних друштава, у циљу усклађивања са 
изменама извршеним у Закону о пензијском и ин-
валидском осигурању. 

2) Према иновираној тачки 3) у члану 11. Зако-
на (новина је болдирана), обвезници доприноса 
за пензијско и инвалидско осигурање за случај 
инвалидности и телесног оштећења по основу по-
вреде на раду и професионалне болести и допри-
носа за здравствено осигурање за случај повреде 
на раду и професионалне болести, у случајевима 
утврђеним законом  јесу и орган, организација 
или установа  (школа, факултет и др.) или дру-
го лице, у којој се ученик или студент налази на 
обавезном производном раду, професионалној 
пракси, практичној настави или учењу кроз рад 
у систему дуалног образовања.

Ово прецизирање обвезника доприноса из-
вршено је имајући у виду да, према Закону о ду-
алном образовању, који ће бити у примени од 1. 
септембра 2019. године, ученици који обављају 
учење кроз рад имају право на материјално и фи-
нансијско обезбеђење. 

ЗАКЉУЧАК

Разлог за доношење овог закона јесте потреба 
стварања услова за даље фискално растерећење 
прихода по основу рада кроз смањење стопе до-
приноса за обавезно социјално осигурање, као и 
усклађивања одредаба са роком у коме се објављу-
ју подаци о просечној месечној заради у Републи-
ци Србији, у циљу утврђивања најниже и највише 
месечне основице доприноса, као износа који се 
примењују за целу календарску годину и објављују 
једном годишње. С тим у вези предложено је сма-
њење стопе доприноса за осигурање за случај не-
запослености са 1,5% на 0,75%. То практично значи 
да је, са становишта обрачунавања и плаћања до-
приноса по основу зараде, послодавац ослобођен 
плаћања дела доприноса који се обрачунава и пла-
ћа на терет послодавца (на терет зараде), као и да 
се допринос од 0,75% плаћа на терет запосленог (из 
зараде). На тај начин обезбеђује се мање фискално 
оптерећење прихода које физичка лица остваре по 
основу рада, с једне стране, и смањење трошкова 
пословања за послодавце и друге исплатиоце при-
хода, с друге стране.

У погледу утврђивања основица доприноса ва-
жно је напоменути да је Републички завод за ста-
тистику од јануара 2018. године променио извор 
података и методологију за обрачун просечних 
зарада. Уместо спровођења месечног истражи-
вања о зарадама, обрачуном просечне зараде 
по новој методологији обухваћене су све обра-
чунате зараде за извештајни месец и односе се 
на зараде запослених који раде са пуним радним 
временом. 

ЈЕСТЕ ЛИ СЕ ВЕЋ ПРЕТПЛАТИЛИ НА 
ЧАСОПИС ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 

ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ?
011/ 2836-820, 011/2836-821, 011/2836-822

office@ingpro.rs
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Новине приликом изузимања из дохотка 
за опорезивање

У члану 9. Закона, који регулише изузимања 
из дохотка за опорезивање, бележи се неколико 
новина:
● Иновирана је тачка 9), којом је сада прописа-
но да се не плаћа порез на доходак грађана на 
примања остварена по основу помоћи у случају 
смрти запосленог, пензионисаног бившег за-
посленог или члана породице запосленог – до 
67.145 динара. У вези са овом одредбом треба 
подсетити на то да се, сходно члану 10. Закона, 
чланом породице, у смислу овог закона, сматрају 
брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвоји-
лац обвезника.
● Допуњена је тачка 17), којом је сада прописано 
да се, поред пензије и инвалиднина које се оства-
рују по основу права из обавезног пензијског и 
инвалидског  осигурања,  порез на доходак не 
плаћа ни на примања остварена по основу нак-
нада уз пензију.
● Ради потпуног појашњења пореског третмана 
исплата запосленима за чијим је радом престала 
потреба, у тачки 19) прецизира се да се не плаћа 
порез на доходак грађана на примања остварена 
по основу отпремнине, односно новчане накнаде 
које послодавац исплаћује запосленом за чијим 
је радом престала потреба у складу са законом 

којим се уређује рад, односно радни односи, од-
носно запосленом који ради на пословима за које 
више  не  постоји  потреба  или  постоји  потреба 
смањења броја извршилаца у складу са законом 
којим се уређује начин одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору – до износа 
који је КАО НАЈНИЖИ утврђен тим законима.  
● У члан 9. такође је унета и нова тачка 23а), ко-
јом је прописано да се не плаћа порез на доходак 
грађана на примања остварена по основу накна-
де коју, у складу са законом којим се уређује 
дуално образовање, као материјално и финан-
сијско обезбеђење ученика остварују ученици 
који обављају учење кроз рад.  Примена  овог 
става везана је за спровођење Закона о дуалном 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 101/2017), који 
почиње да се примењује од школске 2019/2020. 
године. Значи, послодавци ће бити ослобођени 
плаћања пореза када ученику који обавља учење 
кроз рад обезбеђују: средства и опрему за лич-
ну заштиту на раду; накнаду стварних трошкова 
превоза од школе до места извођења учења кроз 
рад и назад, највише у висини цене превозне кар-
те у јавном саобраћају, уколико послодавац није 
обезбедио сопствени превоз; накнаду трошкова 
исхране у складу са општим актом послодавца; 
осигурање за случај повреде током учења кроз 
рад код послодавца; накнаду за учење кроз рад 

Мр Жељко Албанезе

Новине у Закону о порезу на 
доходак грађана
У оквиру активности на спровођењу мера економске реформе у складу са 
економском и социјалном политиком Владе, Народна скупштина Републике 
Србије донела је и Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак 
грађана, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018 од 8. 12. 2018. 
године (у даљем тексту: Измене Закона). Измене Закона ступиле су на снагу  
16. децембра 2018. године, а датум почетка примене појединих одредби 
Измена Закона биће наведен у наредном коментару.
У Закону 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, 68/14 – др. закон, 
112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон) последњим изменама утврђене су 
битне новине о којима ће бити речи у наставку.
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на терет послодавца; а евентуално и ако обезбе-
де ученику и покриће трошкова смештаја и ис-
хране у ученичком дому. 

Нови услови за признавање примљених 
хартија од вредности као зараде

Изменама у чл. 14. и 18. Закона прецизније је 
утврђен порески третман акција и других хартија 
од вредности које стичу запослени. 

Не плаћа се порез на зараде на примања 
запосленог од послодавца по основу:

● сопствених акција, опција на сопствене акције 
или сопствених удела послодавца или 

● акција, опција на акције или удела са 
послодавцем повезаног лица 

(у даљем тексту: сопствене акције), које 
запослени стекне без накнаде или по 
повлашћеној цени од тог послодавца. 

Према  томе,  када  послодавац  или  с  посло-
давцем  повезано  лице  расподели  запосленом 
стечене сопствене акције друштва, на то прима-
ње по основу расподељених акција послодавац у 
моменту расподеле нема обавезу обрачунавања 
и плаћања пореза на зараде. 

Међутим, према ставу 3. члана 18, зарадом за-
посленог, изузетно:

1) уколико запослени отуђи сопствене акци-
је пре истека две године од дана стицања права 
располагања на тим сопственим акцијама – такве 
сопствене акције сматраће се опорезивом зара-
дом запосленог у моменту отуђења; 

2) уколико послодавац или повезано лице по-
слодавца откупе од запосленог сопствене акције 
– те сопствене акције сматраће се опорезивом 
зарадом запосленог у моменту откупа; 

3) уколико запосленом престане радни однос 
код послодавца пре истека две године од дана 
стицања права располагања над сопственим ак-
цијама (осим у случају престанка радног односа 
независно од његове воље и воље послодавца у 
складу са законом који уређује рад, престанка 
радног односа услед стицања права на старосну 
пензију у складу са законом који уређује пензиј-
ско и инвалидско осигурање и престанка радног 
односа ради заснивања радног односа код по-
везаног лица послодавца) – те сопствене акције 
сматраће  се  опорезивом  зарадом  запосленог 
исплаћеном на последњи дан трајања радног од-
носа запосленог код послодавца. 

У свим наведеним случајевима, када сопстве-
не акције у власништву запосленог добију карак-
тер опорезиве зараде, сагласно ст. 6. и 7. члана 
14, основицу на коју се обрачунава порез на за-
раду чини:

1) њихова тржишна вредност увећана за при-
падајуће обавезе из зараде, односно приликом 
самоопорезивања – њихова тржишна вредност у 
моменту стицања права располагања на тим хар-
тијама од вредности, односно у моменту у којем 
се те хартије од вредности сматрају опорезивом 
зарадом запосленог;

2) ако их је запослени стекао куповином по 
цени која је нижа од тржишне – разлика између 
њихове тржишне цене у моменту у којем се те 
хартије од вредности сматрају опорезивом зара-
дом запосленог и износа који је запослени пла-
тио, увећана за припадајуће обавезе из зараде, 
односно приликом самоопорезивања – разлика 
између њихове тржишне цене у моменту у којем 
се сматрају опорезивом зарадом запосленог и 
износа који је запослени платио. 

У посебном случају, ако је тржишна вредност 
хартија од вредности изражена у страној валути, 
основицу пореза на зараде представља њена ди-
нарска противвредност по званичном средњем 
курсу Народне банке Србије на дан у којем се те 
хартије од вредности сматрају опорезивом зара-
дом запосленог. 

Тржишну вредност хартија од вредности са 
карактером зараде утврђује исплатилац зараде, 
односно запослени на основу доступних подата-
ка уколико су хартије од вредности добијене од 
с послодавцем повезаног лица које није обвезник 
обрачунавања и плаћања пореза по одбитку.

Одредбе Измена Закона у делу који се 
односи на порески третман сопствених акција 
примењиваће се на акције, опције на акције или 
уделе које запослени стекне од послодавца или 
од с послодавцем повезаног лица почев од 1. 
јануара 2019. године.

Новине приликом дефинисања пореских 
ослобођења одређених примања 
запосленог од послодавца

Према иновираним одредбама члана 18. За-
кона, не плаћа се порез на зараде на примања 
запосленог од послодавца по основу (новине су 
болдиране): 
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1)  накнаде  трошкова  превоза  за  долазак  и 
одлазак са рада – до висине цене месечне прево-
зне карте у јавном саобраћају, односно до висине 
стварних трошкова превоза, а највише до 3.837 

динара месечно;
2) дневнице за службено путовање у земљи 

– до 2.303 динара по основу целе дневнице, од-
носно до припадајућег износа за половину днев-
нице, утврђене на начин и у складу са прописима 
надлежног државног органа; 

3)  дневнице  за  службено  путовање  у  ино-
странство – до износа прописаног од стране на-
длежног државног органа, а највише до 50 евра 
дневно, утврђене на начин и у складу са условима 
прописаним од стране надлежног државног ор-
гана; 

4) накнаде трошкова смештаја на службеном 
путовању према приложеном рачуну; 

5)  накнаде  превоза  на  службеном  путова-
њу према приложеним рачунима превозника у 
јавном  саобраћају,  а  када  је,  сагласно Закону, 
другим прописима, односно актима, одобрено 
коришћење сопственог аутомобила за службено 
путовање или у друге службене сврхе – до изно-
са 30% цене по основној јединици мере погонског 
горива помноженог с бројем јединица мере по-
гонског горива које је потрошено, а највише до 
6.716 динара месечно; 

6) дневне накнаде коју остварују припадници 
Војске Србије у вези са вршењем службе, сагла-
сно прописима који уређују Војску Србије; 

7) солидарне помоћи за случај болести, здрав-
ствене рехабилитације или инвалидности запо-
сленог или члана његове породице – до 38.370 

динара; 
8) поклона деци запослених, старости до 15 го-

дина, поводом Нове године и Божића – до 9.592 

динара годишње по једном детету; 
9)  јубиларне награде запосленима у  складу 

са законом који уређује рад – до 19.183 динара 
годишње; 

10) новчане помоћи која служи за лечење запо-
сленог у земљи или иностранству, у висини ствар-
них трошкова лечења, документовано рачунима 
здравствене установе која је лечење извршила, 
као и документовани трошкови превоза и сме-
штаја за потребе лечења тог лица; 

11) сопствених акција, опција на сопствене 
акције или сопствених удела послодавца или 
акција, опција на акције или удела са послодав-
цем повезаног лица (у даљем тексту: сопствене 

акције), које запослени стекне без накнаде или 
по повлашћеној цени од послодавца;

12) помоћи у случају смрти члана породице 
запосленог – до 67.145 динара; 

13) солидарне помоћи за случај рођења дете-
та, до висине просечне зараде исплаћене у Ре-
публици према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове ста-
тистике, по новорођеном детету.

Уз наведени списак примања запослених и њи-
хов порески третман, Закон у овом члану даје и 
следеће напомене:

1) Не плаћа се порез на зараде на примања по 
основу накнаде трошкова превоза за долазак и 
одлазак са рада, дневнице за службено путова-
ње у земљи и иностранству, накнаду трошкова 
смештаја на службеном путовању и накнаду пре-
воза на службеном путовању, укључујући и кори-
шћење сопственог аутомобила – која остварују 
лица која нису у радном односу, али за свој рад 
остварују приходе за које су обвезници пореза на 
зараду у смислу Закона.

2) За утврђивање пореза на зараде по основу 
дневнице за службено путовање у иностранство, 
примања изнад износа прописаног од стране на-
длежног  државног  органа,  односно  изнад  не-
опорезивог износа од 50 евра, конвертују се у 
динарски износ по званичном средњем курсу На-
родне банке Србије на дан обрачуна трошкова. 

Министар финансија ближе ће уредити оства-
ривање права на пореско ослобођење на при-
мања  по  основу  солидарне  помоћи  за  случај 
болести, здравствене рехабилитације или инва-
лидности запосленог или члана његове породице, 
новчане помоћи која служи за лечење запосленог 
у земљи или иностранству и сопствених акција, 
опција на сопствене акције или сопствених удела 
послодавца или акција, опција на акције или уде-
ла са послодавцем повезаног лица.

Услови за неплаћање пореза на издатке 
за рекреацију запослених – нови члан 18а 
Закона

Одредбе чл. 18а примењиваће се почев од  
1. јануара 2019. године.

Порески  третман  издатака  послодаваца  за 
разне облике рекреације запослених до сада је 
био  регулисан  тумачењима Министарства  фи-
нансија. Како су примери рекреације све чешћи у 
пракси, та материја сада је нашла место у Закону.
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Конкретно, новим чланом 18а Закона уређу-
је се право на пореско ослобођење по основу 
активности колективне рекреације запослених 
код послодавца. Према тим новим одредбама, 
не плаћа се порез на зараде на:
● издатке послодавца у циљу стварања и одржа-
вања услова за рекреацију запослених на радном 
месту (издаци за изградњу и/или набавку опреме 
за рекреацију на радном месту); 
● накнаде трошкова колективне рекреације за-
послених;
● организовање спортских догађаја; 
● активности  запослених  које  се  спроводе  у 
циљу побољшања здравља запослених и/или из-
градње бољих односа између самих запослених, 
односно запослених и послодавца.  

Право на ово ново пореско ослобођење може 
да се оствари само:
1) уколико се наведене активности колективне 
рекреације запослених спроводе у складу са ак-
тима послодавца и 
2) уколико сви запослени послодавца имају право 
на рекреацију исте врсте, квалитета и обима.   

Такође, право на пореско ослобођење посто-
ји и у случају организовања спортских догађаја, 
односно активности запослених, под условом да 
се они спроводе на основу образложене одлуке 
послодавца, при чему право учешћа у њима има 
и користи га значајан број запослених код посло-
давца. 

Изузетно, право на наведено пореско осло-
бођење може да се оствари и уколико сви за-
послени немају право на рекреацију исте врсте, 
квалитета  и обима,  под  условом да разлика  у 
остваривању права може да се образложи одго-
варајућом експертизом медицине рада.   

Министар финансија ће ближе уредити кори-
шћење пореског ослобођења по основу активно-
сти запослених из овог члана.

Пореско ослобођење за новоосноване 
послодавце

Наведена законска мера примењиваће се 
почев од 1. јануара 2019. године. Изузетно, 
послодавац који је до дана ступања на снагу 
Измена Закона стекао право на ослобођење 
из претходно важећег члана 21ђ Закона, 
наставља да користи ослобођење у складу 
са тим одредбама. 

У Закону је промењен члан 21ђ, који пропи-
сује  стимулативне мере  за  ниже опорезивање 
(заједно са чланом 45г Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање) за новоосноване 
послодавце.

Према  тим  новим  одредбама,  послодавац 
–  новоосновано  привредно  друштво,  новоо-
сновани предузетник и новоосновани предузет-
ник-пољопривредник, који је уписан у регистар 
надлежног органа, односно организације – може 
да оствари право на ослобођење од плаћања по-
реза оснивача који су запослени у том привред-
ном друштву, односно по основу личне зараде 
предузетника и предузетника-пољопривредни-
ка. Право на ово ослобођење послодавац може 
да оствари за зараде оснивача и личне зараде 
предузетника и предузетника-пољопривредни-
ка, исплаћене у периоду од 12 месеци од дана 
када је основано привредно друштво, односно 
регистрован предузетник и предузетник-пољо-
привредник, чији месечни износ појединачно за 
свако лице у периоду коришћења ослобођења 
није виши од 37.000 динара, а у себи не садржи 
порез и припадајуће доприносе из зараде. Пра-
во на ово ослобођење послодавац остварује под 
следећим условима:
1) да је физичко лице – оснивач, односно сваки од 
оснивача ако их је више, засновао радни однос са 
новооснованим привредним друштвом, закљу-
чио уговор о раду у складу са законом којим се 
уређују радни односи и да је пријављен на обаве-
зно социјално осигурање у Централном регистру 
обавезног социјалног осигурања;
2) да је физичко лице – предузетник, односно пре-
дузетник-пољопривредник пријављен на обаве-
зно социјално осигурање у Централном регистру 
обавезног социјалног осигурања;
3) да у периоду за који остварује право на ослобо-
ђење, то право може да оствари за највише девет 
оснивача запослених који испуњавају услове;
4)  да  су физичка  лица  –  оснивачи  привредног 
друштва, предузетник и предузетник-пољопри-
вредник  у  периоду  од  најмање  шест  месеци 
непрекидно пре дана оснивања привредног дру-
штва, односно регистровања предузетника или 
предузетника-пољопривредника у Националној 
служби за запошљавање били пријављени као не-
запослени или да су у периоду од 12 месеци пре 
дана  оснивања  односно  регистровања  стекли 
средње, више или високо образовање, у складу 
са Законом.
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Ослобођење се остварује закључно са 31. де-
цембром 2020. године.

Овом мером предвиђено је потпуно укидање 
плаћања пореза на зараде оснивача који су 
запослени у новооснованом привредном 
друштву и то највише за девет оснивача 
запослених, под условима који су претходно 
наведени. 

Новине у вези са порезом на капиталне 
добитке

У Закону је иновиран члан 72а, који прописује 
када се разлика настала преносом права, удела 
или хартија од вредности не сматра капиталним 
добитком, односно губитком. Према важећим 
одредбама  става  1.  тачка  5)  овог  члана,  капи-
талним добитком, односно губитком не сматра 
се разлика настала преносом права, удела или 
хартија од вредности, када је порески обвезник 
извршио  пренос  права,  удела  или  хартија  од 
вредности које је пре преноса имао у свом вла-
сништву непрекидно најмање 10 година. 

Изузетно, према измењеном ставу 3. у овом 
члану, право на пореско изузимање не остварује 
се у случају када члан друштва пренесе удео или 
акције, односно део удела или акција које има у 
друштву, а по основу тог преноса друштво стиче 
сопствене уделе односно акције у смислу закона 
којим се уређују привредна друштва. 

Према новом ставу 8. у члану 74. Закона, из-
узетно  од  прописаних  правила  за  утврђивање 
набавне цене за сврху одређивања капиталног 
добитка, набавном ценом акција, опција на акци-
је и удела које запослени стекне од послодавца 
или од с послодавцем повезаног лица, сматра се 
цена коју обвезник документује као стварно пла-
ћену, односно, ако то не учини, сматра се да је 
набавна цена нула динара.

Према новом ставу у члану 75. Закона,  на-
бавна цена хартија од вредности које запослени 
добије без накнаде од послодавца или од с по-
слодавцем повезаног лица јесте нула динара.

Остале новине у Закону

У Закон је унето више одредби у вези са увође-
њем опорезивања прихода по основу пружања 
угоститељских услуга. Те одредбе примењиваће 
се од 1. јула 2019. године, а односе се (члан 84а) 
на приходе које физичко лице, сагласно закони-
ма којима се уређују угоститељство и туризам, 

оствари од пружања угоститељских услуга у уго-
ститељском  објекту  домаће  радиности  (кућа, 
апартман и соба) и објекту сеоског туристичког 
домаћинства.

Обвезник пореза по основу пружања угости-
тељских услуга јесте физичко лице које оствару-
је те приходе, а подношење пореских пријава за 
порез на приходе по основу пружања угоститељ-
ских услуга почеће 1. јула 2019. године, па ће об-
везници који пријаве пружање ових услуга бити 
дужни да поднесу пореску пријаву у року од 15 
дана од дана правоснажности решења којим се 
објекат домаће радиности и сеоског туризма раз-
врстава у одговарајућу категорију у складу са за-
коном којим се уређује угоститељство (члан 95а).

Према новом ставу 9. у члану 85. Закона, порез 
на друге приходе не плаћа се ни у случају отписа 
дела потраживања који банка има према 
дужнику по основу кредита када, сагласно 
међусобном вансудском поравнању, дужник 
исплати део потраживања који банка има према 
њему, а преостали део тог потраживања банка 
отпише.
Циљ ове новине је смањење проблематичних 
кредита, посебно у контексту оног дела 
портфолија стамбених кредита индексираних у 
швајцарским францима.

У члану 8. Закона прецизније је утврђен поре-
ски статус нерезидента. Према тим новим одред-
бама, обвезник пореза на доходак грађана јесте 
и физичко лице које није резидент (у даљем тек-
сту: нерезидент) за доходак остварен на терито-
рији Републике, при чему се дохотком нарочито 
сматра доходак који то физичко лице оствари по 
основу: 

1) рада који обавља на територији Републике; 
2) коришћења или располагања правом на те-

риторији Републике.
Циљ овог решења је прецизирање шта се сма-

тра дохотком који је остварен на територији Ре-
публике Србије од стране нерезидента.

Од 16. 12. 2018. године порез на добитке од игара 
на срећу не плаћа се на појединачно остварен 
добитак до износа од 100.000 динара.

Изменама у члану 83. Закона повећан је нео-
порезиви износ за појединачно остварен добитак 
од игара на срећу са 11.684 динара на 100.000 ди-
нара.  П С
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Увод

Најважније измене односе се на:
● укидање овлашћења Пореској управи у обла-
сти игара на срећу, односно од 1. марта 2019. г. 
поступак обављања послова државне управе у 
области игара на срећу не уређује ЗПППА, већ ови 
послови прелазе у надлежност Управе за игре на 
срећу;
● давање права Пореској управи да доноси ре-
шења о утврђивању пореза и без изјашњавања 
пореског обвезника о чињеницама које су од 
значаја за утврђивање обавезе, у случају када се 
утврђивање врши на основу података из евиден-
ција надлежних органа, при чему порески обве-
зник није поднео пореску пријаву;
● установљавање обавезе за органе територи-
јалне аутономије и локалне самоуправе, јавна 
предузећа и правна и физичка лица којима су 
поверена јавна овлашћења (нпр. нотари) да, на 
захтев органа јединице локалне самоуправе, 
доставе податке којима располажу, а који су 
од значаја за утврђивање, контролу и наплату 
изворних прихода јединице локалне самоупра-
ве.

Послови државне управе у области 
игара на срећу

Укинута су овлашћења Пореској управи у 
области игара на срећу, односно од 1. марта 2019. 
г. поступак обављања послова државне управе у 
области игара на срећу не уређује ЗПППА, већ ови 
послови прелазе у надлежност Управе за игре на 
срећу.

Овде треба подсетити на то да је Пореска упра-
ва преузела обављање послова државне управе 
у области игара на срећу, у складу са прописима 

којима се уређују игре на срећу, од Управе за игре 
на срећу Законом о изменама и допунама Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/2012). 

Право Пореске управе да доноси 
решење о утврђивању пореза и без 
изјашњавања пореског обвезника о 
чињеницама

Пореска управа добија право да доноси ре-
шења о утврђивању пореза и без изјашњавања 
пореског обвезника о чињеницама које су од 
значаја за утврђивање обавезе, у случају када се 
утврђивање врши на основу података из евиден-
ција надлежних органа, при чему порески обве-
зник није поднео пореску пријаву.

Наиме,  према  одредбама  члана  55.  став  2. 
ЗПППА-а, пореско решење о утврђивању поре-
за из члана 54. став 2. тачка 2) подтачка (2) овог 
закона Пореска управа доноси на основу пода-
така из евиденција надлежних органа, података 
из пореске пријаве, односно измењене пореске 
пријаве, а по потреби, и на основу података из по-
словних књига и евиденција пореског обвезника. 

Новим ставом 4. овог члана прописано је да, 
изузетно од  става  2,  ако порески обвезник не 
поднесе пореску пријаву, Пореска управа доноси 
пореско решење о утврђивању пореза из члана 
54. став 2. тачка 2) подтачка 2) овог закона без 
претходног изјашњења обвезника о чињеницама 
које су од значаја за одлучивање, када се утврђи-
вање пореза врши на основу података из евиден-
ција надлежних органа, односно документације 
издате од стране надлежних органа и јавних бе-
лежника.

Одредбом члана 54. став 2. тачка (2) ЗПППА-а 
прописано је да утврђивање пореза обавља Пореска 

Љиљана Симић

Измене Закона о пореском 
поступку и пореској 
администрацији
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 – у даљем тексту: ЗПППА) ступио 
је на снагу 16. децембра 2018. године, а примењује се од 1. марта 2019. године. 
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управа доношењем пореског решења у случајевима 
када је Законом прописано да се не спроводи самоо-
порезивање или када је Законом прописано да, упр-
кос самоопорезивању, пореско решење мора да се 
донесе.

Утврђивање  пореза  је  делатност  Пореске 
управе, односно пореског обвезника, која се са-
стоји у издавању управних аката, односно у пре-
дузимању  Законом  прописаних  радњи  којима 
се установљава постојање појединачне пореске 
обавезе и одређују порески обвезник, пореска 
основица и износ пореске обавезе. Ово решење, 
поред елемената уређених Законом, садржи и 
налог пореском обвезнику да порез плати у про-
писаном року на прописане уплатне рачуне јав-
них прихода (став 3).

Достављање података од значаја 
за утврђивање, контролу и наплату 
изворних прихода органу јединице 
локале самоуправе

Установљена је обавеза за органе територи-
јалне аутономије и локалне самоуправе, јавна 
предузећа и правна и физичка лица којима су 

поверена јавна овлашћења (нпр. нотари) да, на 
захтев органа јединице локалне самоуправе, до-
ставе податке којима располажу, а који су од зна-
чаја за утврђивање, контролу и наплату изворних 
прихода јединице локалне самоуправе.

Према одредби става 1. члана 159б ЗПППА-а, 
државни органи и организације, органи терито-
ријалне аутономије и локалне самоуправе, јавна 
предузећа и правна и физичка лица којима су по-
верена јавна овлашћења дужни су да, на захтев 
органа јединице локалне самоуправе, у року од 
30 дана од дана пријема захтева доставе подат-
ке којима располажу вршећи послове из своје 
надлежности, а који су од значаја за утврђивање, 
контролу и наплату изворних прихода јединице 
локалне самоуправе, на које се примењује овај 
закон. 

До ових измена ова обавеза је важила само за 
државне органе и организације.

Према ставу 2. овог члана ЗПППА-а, јединица 
локалне самоуправе не плаћа накнаду трошко-
ва, односно таксу за податке које прибавља од 
органа и организација из става 1. овог члана, за 
потребе утврђивања њених изворних прихода на 
које се примењује овај закон. П С
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Увећање зараде запослених у јавним 
предузећима за 5% од 1. јануара 2019. године

Увод: Контрола обрачуна и исплате 
зарада у јавним предузећима

Закон 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 – у даљем 
тексту: Закон) ступио је на правну снагу 28. но-
вембра 2014. године, а примењује се почев од ис-
плате плате, односно зараде за новембар 2014. 
године.  

Закон о изменама и допунама Закона о при-
временом  уређивању  основица  за  обрачун  и 
исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава усво-
јен је и објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 
95/2018 дана 8.  12. 2018.  године. Ова измена  је 
део фазног напуштања Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату пла-
та, односно зарада и других сталних примања 

код корисника јавних средстава и односи се пре 
свега на оне кориснике јавних средстава који су 
имали обавезу уплате средстава по овом основу 
у буџет, и то на републичка и локална јавна преду-
зећа, при чему ће зараде запосленима у помену-
тим корисницима јавних средстава од 1. јануара 
2019. године бити увећане 5%, односно умањење 
које је до сада било 10%, смањено је на 5%. 

Предмет опорезивања

Одредбама члана 1. Закона утврђено је да се 
овим законом привремено уређује основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада, као и 
других сталних примања изабраних, именованих, 
постављених и запослених лица код корисника 
јавних средстава. Основицом се, у смислу овог 
закона, сматра вредност радног часа, вредност 
бода, односно вредност основне зараде.

Одредбама члана 3. Закона прописано је да се 
у овом закону платом сматра зарада запосленог 
код корисника јавних средстава, утврђена у скла-
ду са законом који уређује радне односе, одно-
сно плата изабраног, именованог и постављеног 

Дипл. екон. Маја Јовановић, буџетски инспектор

Новине у одређивању основице 
плата, зарада и других сталних 
примања код корисника јавних 
средстава – примена Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код јавних предузећа –
Закон о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава усвојен је и објављен у „Службеном гласнику 
РС” бр. 95/2018 дана 8. 12. 2018. године. Ова измена је део фазног напуштања 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 
односи се пре свега на оне кориснике јавних средстава који су имали обавезу 
уплате средстава по овом основу у буџет, и то на републичка и локална јавна 
предузећа, при чему ће зараде запосленима у поменутим корисницима јавних 
средстава од 1. јануара 2019. године бити увећане 5%, односно умањење које 
је до сада било 10%, смањено је на 5%. 
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лица и запосленог код корисника јавних средста-
ва, утврђена у складу са законима који уређују 
плате у државним органима, органима локалне 
власти,  организацијама  обавезног  социјалног 
осигурања и  јавним  службама,  док  је основна 
нето плата производ коефицијента и основице 
за  обрачун  и  исплату  плате,  односно  основна 
зарада по уговору о раду закљученом у складу 
са законом који уређује радне односе, умање-
на за порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање који се плаћају из зараде у складу са 
Законом. 

Друго нето стално примање је, у смислу овог 
закона, друго стално примање умањено за порез 
и припадајуће доприносе за обавезно социјално 
осигурање. Другим сталним примањем код ко-
рисника јавних средстава, у смислу овог закона, 
сматра се накнада за рад изабраног, именованог 
и постављеног лица и саветника и посебног са-
ветника функционера у органима Републике Ср-
бије и локалне власти, као и директора, односно 
управника или другог руководиоца корисника 
јавних средстава који није засновао радни однос 
код корисника јавних средстава, затим накнада 
за рад чланова органа управљања и надзора код 
корисника  јавних средстава,  као и накнада за 
рад  у  сталним и  повременим радним  телима, 
радним групама, саветима и комисијама код ко-
рисника  јавних средстава, утврђена посебним 
прописима и општим и појединачним актима и 
финансирана из средстава тог или другог кори-
сника јавних средстава, која у себи садржи порез 
и припадајуће доприносе за обавезно социјално 
осигурање.

У привреди запослени остварују зараду која 
је прописана Законом о раду. Основна зарада по 
уговору о раду јесте основна бруто зарада која 
у себи садржи порез и доприносе, а назива се и 
бруто зарада по уговору о раду и уговара се у 
месечном износу или као цена бруто радног сата 
помножена са бројем сати у месецу. Када се та 
основна бруто зарада умањи за порез и допри-
носе, добија се основна нето зарада. У државним 
службама запослени остварују плату и законода-
вац овде основну нето зараду из привреде пои-
стовећује са основном нето платом, али каже да 
је основна нето плата, за разлику од основне нето 
зараде, производ коефицијента и основице за об-
рачун и исплату плате, што значи да је и основица 
за обрачун и исплату плате у нето износу.

Према томе, предмет умањења по Закону је:

● нето основица (вредност радног часа, вред-
ност бода);
● нето основна зарада, односно нето основна 
плата и 
● нето друго стално примање.

Предмет умањења по Закону није плата, одно-
сно зарада која у себи садржи све елементе који 
чине плату, односно зараду у смислу закона ко-
јим су уређене плате, односно зараде. Одредба-
ма Закона не мењају се одредбе закона којима је 
уређено шта чини зараду (плату), односно који су 
елементи зараде (плате) запосленог, већ се при-
времено уређује основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних прима-
ња код корисника јавних средстава. Умањењем 
основице умањују се сва примања запослених из 
радног односа чија висина зависи од висине на-
ведене основице.

Приликом обрачуна и исплате увећања зара-
де (плате) за рад на државни и верски празник, 
прековремени рад и рад у сменама примениће се 
одредбе Закона тако што ће се смањењем осно-
вице (у смислу овог закона) смањити и основица 
за обрачун и исплату наведених накнада зарада 
(плата), у складу са Законом.

Обрачун зарада код јавних предузећа и при-
мери примене Закона

Чланом 5. став 1. Закона прописано  је да се 
основица  за  обрачун  и  исплату  плата  код  ко-
рисника  јавних  средстава,  утврђена  Законом, 
другим прописом или другим општим актом и 
појединачним актом, умањује за 10%, док је Пре-
длогом закона о изменама и допунама Закона 
усвојена допуна овог члана ставом 2, којим се 
уводи изузеће код корисникa јавних средстава из 
члана 2. став 1. т. 4) и 5) овог закона, међу које спа-
дају и сва јавна предузећа, код којих се основица 
за обрачун и исплату плата умањује за 5% почев 
од 1. јануара 2019. године.

Обрачун умањења плате, односно зараде 
уз примену прописане заштите плата, 
односно зарада

Запослени чија је основна нето плата пре по-
четка примене овог закона за пуно радно време 
била нижа од 25.000 динара задржава своју нето 
плату: овом лицу се не умањује плата, односно не 
примењује се нова нето основица умањена за 5%, 
већ се наставља са обрачуном плате применом 
основне нето плате од 22.530,00 динара. Даље, 
уколико се применом умањене нето основице, 
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у смислу овог закона, запосленом утврди основ-
на нето плата (зарада) у износу који је нижи од 
25.000 динара, том запосленом се за пуно радно 
време исплаћује основна нето плата (зарада) од 
25.000 динара. 

Пример 1: Обрачун умањења плате/зараде уз 
примену прописане заштите плата/зарада

Уговорена основна бруто зарада за 3 запосле-
на у једном јавном предузећу износи:
● запослени 1: 30.000 дин.,
● запослени 2: 35.000 дин.,
● запослени 3: 45.000 дин.

Пореско ослобођење, у  складу са одредба-
ма Закона о порезу на доходак грађана, износи 
15.000 дин., односно 10% je 1.500 дин. (до 31. јану-
ара 2019. године).

Стопе доприноса На терет 
послодавца

На терет 
запосленог

Допринос за ПИО 12,00% 14,00%

Допринос за здравствено 
осигурање 5,15% 5,15%

Допринос за случај 
незапослености 0,75% 0,75%

Порез на зараду 10,00% 0,00%

Обрачун умањења у јавним предузећима од 1. 
јануара 2019. године врши се на следећи начин:

Ред. 
бр. Опис Запослени 1 Запослени 2 Запослени 3

1. Основна зарада (бруто 1) 30,000.00 35,000.00 45,000.00

2. Основна нето зарада  
(1 x 0,701) + 1.500

22,530.00 26,035.00 33,045.00

3. Нето по умањењу 2 - (2 x 5%) 21,403.50 24,733.25 31,392.75

4. Нето за исплату 22,530.00 25,000.00 31,392.75

5. Умањени бруто 1  
(4 - 1.500) / 0,701

30,000.00 33,523.54 42,643.01

Сразмерно умањење плате, односно 
зараде уз примену прописане заштите 
плата, односно зарада

Запосленом  који  ради  са  непуним  радним 
временом плата се утврђује сразмерно његовом 
радном  времену,  а  умањење  се  утврђује  сра-
змерно умањењу плате, односно зараде коју би 
остварио за пуно радно време, за месец за који 
се врши исплата.

Пример 2: Сразмерно умањење плате/зараде 

Запослени у јавном предузећу ради са полови-
ном радног времена и остварује за то основну за-
раду у износу од 20.000 динара нето. Сразмерна 
граница нето зараде износи 12,500.00 (25,000.00 
х 50%), тако да се његова зарада може умањити 
за свих 5%, тј. за износ од 1,000.00 динара.

Пример 3: Сразмерно умањење плате/зараде

Запослени  у  јавном  предузећу  ради  са  40% 
радног времена и остварује за то основну зараду 
у износу од 8.000 динара нето. Сразмерна грани-
ца нето зараде износи 10.500 (25.000 х 40%), тако 
да се његова основна зарада не умањује.

Пример 4: Сразмерно умањење плате/зараде

Запослени у јавном предузећу ради са 50% рад-
ног времена и остварује за то основну нето зара-
ду у износу од 12,900.000 динара нето. Сразмерна 
граница нето зараде износи 12.500 (25.000 х 50%), 
тако да се његова основна нето зарада умањује 
на износ од 12.500 (ако би се основна нето зара-
да умањила за 5%, запосленом би припало 12.900 
- 645 = 12,255.00, што је ниже од граничног сра-
змерног износа). Дакле,  у овом случају основ-
на нето зарада умањена је за 400 динара. Да је 
у питању запослени који ради са пуним радним 
временом, његова основна нето зарада била би 
25.800, а умањена за 5% износила би 24,510.00, 
што  је мање од  25,000.00,  па  се основна нето

зарада  умањује  на  25.000. 
Укупно умањење износи 800 
динара.  Сразмерно  умање-
ње за половину радног вре-
мена  износи  400  динара, 
односно исто  је као и када 
се утврђује на претходно из-
нети начин.

Умањења другог примања

У случају других примања, умањење се обра-
чунава у висини од 10%.

Пример 5: Умањење другог примања

Члану  Надзорног  одбора  јавног  предузе-
ћа који је осигуран по другом основу исплаћује 
се месечна накнада  у износу од 40,000.00 ди-
нара  нето,  односно  63,291.14  бруто  (40.000  х 
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1,58227848) динара. Како нето накнада прелази 
износ од 25.000 динара, умањује се за 10%, од-
носно за 4.000 динара и износи 36.000 динара 
(40.000 - 4.000). Члану Надзорног одбора јавног 
предузећа који је осигуран по другом основу ис-
плаћује се месечна накнада у износу од 40.000 
динара нето, односно ова накнада у бруто изно-
су, умањена за 10%, износи 56.962,03 (36.000 х 
1,58227848) динара.

У складу са одредбом члана 7. став 2. Закона 
ово  јавно предузеће требало би да уплати ра-
злику  између  бруто  износа  овог  примања без 
умањења  и  бруто  износа  умањеног  примања, 
која износи 6.329,11 динара, на посебан рачун у 
буџету.

Сагласно са одредбом члана 7. став 2. Закона, 
ово предузеће требало би да уплати разлику из-
међу бруто износа овог примања без умањења 
и бруто износа умањеног примања, која износи 
6.329,11 динара, на посебан рачун буџета Репу-
блике Србије прописан за уплату јавних прихода, 
број 840-745113843-28.

Поступак умањења зараде у складу са 
Законом

Имајући у виду све претходно наведено, може 
да се закључи да је за запослене у јавном предузе-
ћу, да би се спровео поступак умањења зараде у 
складу са Законом, неопходно извршити следеће 
радње:

1. урадити обрачун зараде и пореза и доприно-
са на неумањену зараду (у даљем тексту: неума-
њени обрачун), при чему се неумањени обрачун 
врши  само  ради  утврђивања  разлике  између 
трошкова зарада по неумањеном обрачуну и тро-
шкова зарада по умањеном обрачуну;

2. утврдити основну нето зараду запослених 
и умањити је у складу са Законом, водећи рачуна 
о претходно наведеној заштити плате, односно 
зараде;

3. умањену основну нето зараду претворити у 
бруто и на основу такве умањене основне зараде 
извршити обрачун зараде и пореза и доприноса 
(у даљем тексту: умањени обрачун), при чему је 
умањени обрачун зараде она зарада која се ис-
плаћује, при чему се за њега саставља образац 
ППП-ПД, на основу којег се уплаћују порез и до-
приноси, као и образац ЗИП 1, чијом је овером 
условљена исплата зарада у јавним предузећима;

4. утврдити разлику између трошкова зара-
да неумањеног обрачуна (бруто + доприноси на 

терет послодавца) и трошкова зарада умањеног 
обрачуна и разлику уплатити на рачун прописан 
за уплату јавних прихода, број 840-745113843-28.

Обрачун разлике  трошкова  зарада  (између 
неумањене и умањене зараде) врши се само при-
ликом коначне исплате зараде за месец.

Пример 6: Обрачун разлике трошкова зарада 
између неумањене и умањене зараде

Обрачун  разлике  трошкова  зарада  између 
неумањене  и  умањене  зараде  приказује  се  на 
примеру запосленог 3 из примера 1, под претпо-
ставком да овај запослени има 10 година радног 
стажа код послодавца, да му се исплаћује месеч-
ни топли оброк од 1.000 динара бруто и 1/12 ре-
греса за годишњи одмор у бруто износу од 1.000 
динара.

Ред. 
бр. ОПИС НЕУМАЊЕНА 

ЗАРАДА
УМАЊЕНА 

ЗАРАДА

1. Основна бруто зарада 45,000.00 42,643.01

2. Минули  рад (1 x 4%) 1,800.00 1,705.72

3. Топли оброк 1,000.00 1,000.00

4. Регрес 1,000.00 1,000.00

5. УКУПНА БРУТО ЗАРАДА  
(1 - 4) 48,800.00 46,348.73

6. Основица за социјалне 
доприносе 48,800.00 46,348.73

7. Социјални доприноси на 
терет запосленог  
(6 x 19.90%) 9,711.20 9,223.40

8. Основица за порез на 
зараде (5 - 15,000.00 дин.) 33,800.00 31,348.73

9. Порез на зараде  
(ред. бр. 8 x 10%) 3,380.00 3,134.87

10. Обрачуната нето зарада  
(5 - 7 - 9) 35,708.80 33,990.46

11. Социјални доприноси на 
терет послодавца  
(6 x 17.90%) 8,735.20 8,296.42

12. Укупан трошак зараде  
(5 + 11) 57,535.20 54,645.15

13. Разлика за уплату на 
прописани рачун 2,890.05

Поступак подношења и овере обрасца ЗИП-1 
врши  се  тако што  јавно  предузеће  и/или  дру-
штво капитала чији је оснивач Република Србији 
и њихова зависна друштва која обављају делат-
ност  од  општег  интереса  пре  исплате  сваког 
дела зараде припреме три штампана примерка 
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обрасца ЗИП-1, од којих по један примерак лично 
достављају Министарству за рад, запошљавање, 
борачка  и  социјална  питања,  други  примерак 
Министарству финансија, а трећи примерак, који 
оверавају оба министарства, задржавају за себе, 
при чему се на основу њега саставља и подноси 
образац ППП-ПД Пореској управи.

У пракси ова јавна предузећа након овере у 
Министарству  за  рад,  запошљавање,  борачка 
и  социјална питања обрасце лично достављају 
у Министарство привреде, односно Сектору за 
контролу, надзор и управне послове у области 
јавних предузећа и привредних регистара, који 
прати пословање јавних предузећа и врши кон-
тролу и поређење података у обрасцима. Након 
извршене  контроле  обрасци  се  достављају  на 
оверу у Министарство финансија.

На овај начин поменута министарства врше 
контролу и реализацију годишњих програма по-
словања кроз месечне исплате зарада/накнада 
зарада за предузеће чији је оснивач Република. 
У поступку контроле проверава се да ли је број 
запослених за које је обрачуната зарада у складу 
са програмом пословања. 

Контрола и овера обрачунатих зарада врши 
се најмање два пута у току месеца, односно у за-
висности од динамике исплате зараде за 33 пре-
дузећа чији је оснивач Република.

Закључак

Предмет умањења по Закону је нето основи-
ца (вредност радног часа, вредност бода); нето 
основна зарада, односно нето основна плата и 
нето друго стално примање.

Може се закључити да предмет умањења по 
Закону није плата, односно зарада која у себи 
садржи све елементе који чине плату, односно 
зараду у смислу закона којим су уређене плате, 
односно зараде. Одредбама Закона не мењају 
се одредбе закона којима је уређено шта чини 
зараду (плату), односно који су елементи зараде 
(плате) запосленог, већ се привремено уређује 
основица за обрачун и исплату плата, односно за-
рада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава. 

Умањењем основице умањују се сва примања 
запослених из радног односа чија висина зависи 
од висине наведене основице. 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 обра-
чун камате по пресудама/одлукама Европског суда за људска права. Поред наведених, ту је и обрачун уз помоћ 
индекса потрошачких цена, а осим 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 одузимати 
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.

КАЛКУЛАТОР КАМАТА у оквиру електронског издања 

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 
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Закон о изменама и допунама Закона о бу-
џетском систему има 23 члана који мењају, уки-
дају  или  допуњују  одредбе  до  тада  важећег 
Закона о буџетском систему („Сл.  гласник РС”, 
бр. 54/2009…113/2017).

Фискална стратегија

Један од главних циљева Фискалне стратегије 
више није процена утицаја фискалне политике на 
међугенерацијску расподелу дохотка и процена 
одрживости фискалне политике, већ само проце-
на одрживости фискалне политике.

 Фискална стратегија садржи:
● средњорочне  пројекције  макроекономских 
агрегата и индикатора;
● средњорочне пројекције фискалних агрегата 
и индикатора, уз анализу фискалних економских 
политика и структурних реформи;
● циљеве и смернице економске и фискалне по-
литике Владе за средњорочни период за који се 
доноси Фискална стратегија;
● консолидовани буџет општег нивоа државе, 
као и консолидоване буџете централног и локал-
ног нивоа државе;
● средњорочни оквир расхода буџета Републи-
ке  Србије  у  складу  са  приоритетним  области-
ма  финансирања,  које  укључују  средњорочне 

приоритете јавних инвестиција, при чему сред-
њорочни  оквир  расхода  представља  укупне 
расходе по корисницима буџетских средстава 
за наредну буџетску годину, са пројекцијама за 
наредне две године;
● процену и квантификацију фискалних ризика и 
потенцијалних обавеза;
● поређење остварења  и  нових  пројекција  са 
пројекцијама објављеним у претходној Фискал-
ној стратегији;
● стратегију за управљање дугом државе у пе-
риоду за који се доноси Фискална стратегија, при 
чему ревидирана Фискална стратегија садржи и 
преглед ненаменских и наменских трансфера из 
буџета Републике Србије појединачно за сваку 
јединицу локалне самоуправе;
● мишљење Фискалног савета о Нацрту фискал-
не стратегије;
● мишљење Народне банке Србије о Нацрту фи-
скалне стратегије.

Фискална правила

Овим изменама омогућава се повећање пла-
та у јавном сектору  у  2019.  години,  имајући  у 
виду чињеницу да су фискална кретања током 
2018. године била боља од планираних. Предла-
гач закона за повећање плата у јавном сектору 
пошао је од чињенице да је крајем августа 2018. 

Mр Јован Чанак

Новине у Закону о буџетском 
систему
Народна скупштина Републике Србије усвојила је на својој редовној седници 
од 7. децембра 2018. године Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину 
(„Сл. гласник РС”, бр 95/2018). Да би могао да се спроводи овај закон, било 
је неминовно да се донесе читав низ измењених и допуњених пратећих 
прописа. Један од њих је и Закон о изменама и допунама Закон о буџетском 
систему, који је такође објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018, а 
његова примена почиње наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС”, тј. од 9. децембра 2018. године. Иначе, ово су већ дванаесте 
измене Закона о буџетском систему од када је донесен и потребно је обратити 
нарочиту пажњу на поједине одредбе чланова које су се мењале од 2010. 
године наовамо, закључно са последњим изменама и допунама из децембра 
2018. године.
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године суфицит на нивоу опште државе износио 
41,1 млрд. динара, док је на нивоу републичког 
буџета након девет месеци 2018. године оства-
рен  суфицит у износу од 36,8 млрд. динара. На 
основу досадашњег кретања фискалних агрегата 
процењено је да ће се 2018. година завршити са 
позитивним фискалним резултатом како на ни-
воу опште државе тако и на нивоу републичког 
буџета.

Одредбе овог члана прописују да се у 2019. 
години неће вршити индексирање пензија пре-
ма прописаној формули, с обзиром на чињеницу 
да  је  укинут Закон о  привременом уређивању 
начина исплате пензија и да је измењен Закон о 
пензијском и инвалидском осигурању којим  је 
омогућено да пензионери са најнижим примањи-
ма остварују увећање уз пензију до 5% у односу 
на пензију исплаћену у септембру 2018. године.

Трећа напомена уз одредбу овог члана гласи 
да је и надаље продужено важење забране за-
пошљавања код корисника јавних средстава до 
краја 2019. године. Ова мера се образлаже тиме 
да је дала изузетне резултате у смањењу обима 
расхода за плате у буџетима свих нивоа власти, 
односно у целом јавном сектору, као и продужет-
ком важења Закона о начину одређивања макси-
малног броја запослених у јавном сектору.

Повраћај средстава у буџет

Ставом 2. члана 59. Закона о буџетском систе-
му утврђено је како се третира повраћај средста-
ва ако се врате у истој фискалној години у којој 
је  плаћање  извршено,  односно  какав  третман 
има  повраћај  средстава  у  наредној  фискалној 
години. Уколико се средства врате у истој фи-
скалној години у којој је плаћање извршено, за 
износ враћених средстава умањује се реализаци-
ја одговарајуће апропријације економске класи-
фикације корисника буџетских средстава коме је 
повраћај извршен.

Уколико се средства врате у наредној фискал-
ној  години,  увећава се општи приход буџета. 
Став 3. члана 60. Закона  о буџетском систему 
уређује повраћај више или погрешно наплаћених 
јавних прихода, полазећи од тога да су крајњи ко-
рисници јавних прихода, поред буџета Републике 
Србије и буџета локалне власти, и организације 
за обавезно социјално осигурање и други кори-
сници који досадашњим ставом 3. нису били обу-
хваћени.

Овде се напомиње да је у ставу 4. члана 60. 
Закона о буџетском систему извршена замена 
речи „евидентни рачун” речима „евиденциони 
рачун”. Разлог томе је терминолошка стандар-
дизација која се користи у Закону о буџетском 
систему и подзаконским актима тог закона.

Промена у апропријацијама у току 
године

Измене  се односе на  преусмеравање апро-
пријација ради отклањања недоумица које су се 
јављале у пракси приликом тог преусмеравања. 
Према првобитној одредби става 7. овог члана, 
директни корисник буџетских средстава могао 
је да, уз одобрење министра, односно локалног 
органа управе надлежног за финансије, изврши 
преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира 
из општих прихода буџета, у износу до 10% вред-
ности  апропријације  за  расход  и  издатак  чији 
се износ умањује. Пошто у том ставу није било 
прописано  где  се врши умањивање наведеног 
расхода и издатка, сада је то прецизирано допу-
ном става 7. поменутог члана, па се, сходно томе, 
умањивање врши у оквиру раздела, као и између 
глава унутар раздела поменутог директног ко-
рисника буџетских средстава. 

Текућа буџетска резерва

Допуњени став 6. члана 69. прописује да, изу-
зетно од одредаба ст. 1–5. овог члана, средства 
текуће резерве буџета Републике Србије могу да 
се користе и за извршавање обавеза буџета ло-
калне власти не само због смањеног обима при-
хода буџета локалне власти већ и због других 
разлога које још није било могуће предвидети у 
поступку припреме и доношења буџета, а који су 
могли довести до угрожавања текуће ликвидно-
сти буџета локалне власти. 

 
Реформа буџетског рачуноводства

Врше се измене у члану 75а Закона о буџет-
ском систему, имајући у виду чињеницу да се још 
нису стекли услови за прелазак са готовинске на 
обрачунску рачуноводствену основу. За тако не-
што потребно је да се изврше додатне анализе 
на основу којих би могао да се предложи начин 
реформе буџетског рачуноводства.
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У другом ставу, а у вези са тачкама 2. и 3. члана 
75а Закона о буџетском систему, дошло је до из-
мене текста којим су дефинисани задаци Комиси-
је за примену међународних рачуноводствених 
стандарда за  јавни сектор. Посматрајући доса-
дашњи задатак у обављању послова из тачке 2, 
уместо да припрема предлог поступака и рокове 
за прелазак са готовинске на обрачунску основу 
у складу са МРС ЈС, овом изменом тај задатак ће 
бити да Комисија припрема предлог поступака и 
рокове за прелазак на МРС ЈС. 

Што се тиче послова из тачке 3, Комисија ће 
се бавити припремом Предлога контног оквира 
и рачуноводствених политика у складу са МРС 
ЈС, уместо припреме Предлога контног оквира и 
рачуноводствених политика у складу са МРС ЈС 
на обрачунској рачуноводственој основи, како је 
гласила претходна формулација.

Поменуте измене послова, којима треба да се 
бави Комисија, наводе на закључак да још увек 
није искристализован и јасно заузет став у вези 
са састављањем финансијских извештаја код ко-
рисника јавних средстава уз примену МРС ЈС на 
обрачунској или готовинској основи. 

Померање рока за припрему Нацрта одлуке 
о завршном рачуну буџета локалне власти

Припрема Нацрта одлуке о завршном рачуну 
буџета локалне власти: рок скраћен за 15 дана 
(30. априла уместо 15. маја).

Подношење Одлуке о завршном рачуну буџета 
локалне власти Управи за трезор: пролонгиран 
рок са 15. јуна на 30. јун.

Одлука о завршном рачуну и извештај о 
извршењу буџета подносе се и у електронском 
формату.

Извештај о структури и вредности 
имовине Републике Србије

Републичка дирекција за имовину Републике 
Србије, која води јединствену евиденцију непо-
кретности и збирну евиденцију покретних ства-
ри у својини Републике Србије, дужна је да до 31. 
марта текуће године Министарству – Управи за 
трезор достави Извештај о структури и вредно-
сти имовине Републике Србије, на основу добије-
них извештаја о структури и вредности имовине 

корисника средстава у својини Републике Срби-
је.  Достава  поменутих  података  условљена  је 
од сада и обавезним достављањем списка тих 
корисника, који се објављује на интернет страни-
ци Републичке дирекције за имовину Републике 
Србије.

Буџетска инспекција

Дато је овлашћење буџетској инспекцији 
да наложи повраћај у буџет незаконито и 
ненаменски утрошених буџетских средстава.

Извршена је допуна Закона у том смислу да 
буџетска инспекција, односно служба за буџет-
ску  инспекцију  аутономне  покрајине,  односно 
служба за буџетску инспекцију локалне самоу-
праве, након спроведене инспекцијске контроле 
саставља записник о инспекцијској  контроли и 
предлаже мере за отклањање констатованих не-
законитости и неправилности у раду контроли-
саног субјекта, сагласно Закону и подзаконским 
актима донетим у складу са Законом. Дакле, реч 
је о томе да наведени субјекти  не састављају до-
кумент који има назив „Записник о контроли”, 
већ „Записник о инспекцијској контроли”. 

У ставу 2. такође је извршена допуна назива 
овог  записника као Записника о инспекцијској 
контроли, који буџетска инспекција, служба за 
буџетску инспекцију аутономне покрајине и слу-
жба  за  буџетску  инспекцију  јединице  локалне 
самоуправе доставља  корисницима буџетских 
средстава, организацијама, предузећима, прав-
ним лицима и другим субјектима из чл. 84. и 85. 
Закона о буџетском систему, код којих је изврше-
на инспекцијска контрола.

Када  се  у  поступку  инспекцијске  контроле 
утврде незаконитости и неправилности у кори-
шћењу  јавних  средстава,  буџетска инспекција, 
односно  служба  за  буџетску  инспекцију  ауто-
номне покрајине, односно служба за буџетску ин-
спекцију јединице локалне самоуправе решењем 
налаже кориснику јавних средстава да врати у 
буџет незаконито исплаћена средства, односно 
ненаменски утрошена средства.

Уколико орган локалне власти прекорачи ниво 
задужења прописан одредбама закона којим 
се уређује јавни дуг и не достави Министарству 
податке по врстама задуживања, износу и
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отплати дуга, вредности и нивоу каматних 
стопа, министар може привремено да обустави 
пренос трансферних средстава из буџета 
Републике Србије, односно припадајућег дела 
пореза на зараде и пореза на добит правних 
лица, до момента испуњења услова прописаних 
поменутим законским одредбама.

Порески расходи исказиваће се у општем делу 
Закона о буџету Републике Србије почев од 
2020. године.

Буџетски фондови

Буџетски фондови се и у 2019. години исказују 
као индиректни корисници буџетских средстава 
у Закону о буџету Републике Србије, односно у 
одлукама о буџету локалне власти. Овде се на-
глашава да буџетски фондови неће имати статус 
индиректних  корисника  буџетских  средстава 
приликом доношења Закона о буџету Републике 
Србије и одлука о буџету локалне власти за 2020. 
годину.

Остале измене и допуне

Члан Закона 
о буџетском 

систему
Измена или допуна

Члан 2. т. 14а: Дефиниција општих прихода;
т. 22: Место исказивања очекиваног износа пореских расхода на годишњем нивоу (очекивани износ 
пореских расхода на годишњем нивоу исказује се у општем делу Закона о буџету Републике Србије);
т. 47а: Дефиниција административне промене;
т. 49: Нова дефиниција подрачуна (подрачун није више евиденциони рачун);
т. 49а: Дефинисан евиденциони рачун;
т. 51: Дефинисана неправилност.

Члан 9. подрачуни из овог члана отварају се и воде у складу са планом подрачуна који прописује министар

Члан 10. брише се овлашћење локалног органа управе надлежног за финансије да ближе уређује начин 
извештавања о инвестирању средстава, како би се ово питање на једнообразан начин уредило актом 
министра

Члан 53. бришу се речи „директних и индиректних” и реч „директни” у одређеном падежу из става 2. тог члана

Члан 56а. допуна члана којим је уређена принудна наплата, због укључивања индиректних корисника буџетских 
средстава Републике Србије у систем извршења буџета Републике Србије, као и ради прецизирања 
одредаба које се односе на извршавање принудне наплате

Члан 71. утврђује се одговорност функционера, односно руководиоца директног односно индиректног 
корисника буџетских средстава у вези са давањем података о извршеним плаћањима и оствареним 
приходима и примањима којима корисници располажу, по захтевима на основу закона којим се 
уређује приступ информацијама од јавног значаја

Члан 96.  даје се овлашћење министру финансија да пропише начин утврђивања и евидентирања корисника 
јавних средстава у списку корисника јавних средстава

Нове дефиниције су следеће:
● Досадашња дефиниција третирала је као оп-
ште приходе само приходе, али не и примања 
из којих се финансира јавна потрошња и за које 
нема претходно утврђене намене. 
● Административне промене су радње прове-
ра, службених контрола, надзора и других мера 
ради утврђивања природе неправилности у циљу 
заштите финансијских интереса Европске уније, а 
самим тим и финансијских извештаја Републике 
Србије.
● Подрачун више није евиденциони рачун, већ 
рачун динарских и девизних средстава корисни-
ка јавних средстава, преко којег се врши промет 
средстава, односно извршавају платне трансак-
ције, при чему се отвара у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора и води у Управи 
за трезор
● Евиденциони рачун је рачун корисника буџет-
ских средстава у оквиру система извршења бу-
џета Републике Србије, на којем се евидентирају 
извршена плаћања и примања тог корисника за 
све трансакције преко рачуна извршења буџета 
Републике Србије, који не учествује у платном 
промету, као и рачун преко којег се врши уплата 
јавних прихода и који учествује у платном про-
мету. 
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● Неправилност  подразумева  свако  кршење 
неке одредбе, прописаних правила и  уговора, 
које  је  последица  поступка  или  пропуста  лица 
запослених  код  корисника  јавних  средстава, 
уговарача, крајњих корисника и крајњих прима-
лаца, при чему као последицу има или би могло 
да има негативан утицај на остваривање циљева 
корисника јавних средстава и/или неоправдане 
трошкове.     

Закључак

Разлози  који  су  утицали  на  доношење  За-
кона  по  хитном  поступку,  сходно  члану  167. 

Пословника Народне Скупштине  („Сл.  гласник 
РС”, бр. 20/12), проистичу из потребе да се стек-
ну услови за примену предложених законских 
решења у Закону о буџету Републике Србије за 
2019. годину, као и у одлукама о буџету локалне 
власти такође за 2019. годину.

Усвојена решења примењују се у Закону о бу-
џету Републике Србије за 2019. годину и одлукама 
о буџету локалне власти за 2019. годину. П С

Часопис
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

препоручите и другима.

дипл. правник Борислав Ињац, виши царински инспектор

Нови Царински закон и Закон о 
царинској служби
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 7. децембра 2018. године 
нови Царински закон и Закон о царинској служби.
Да би се избегла правна несигурност услед употребе више прописа истог 
назива и обезбедило пословној заједници да лакше схвати своја права и 
обавезе, област царинског пословања убудуће ће бити регулисана:

– Царинским законом, који прописује општа правила и поступке који се 
примењују на робу која се уноси и износи из царинског подручја Републике 
Србије, и

– Законом о царинској служби, који ближе регулише надлежност, 
организовање и пословање царинске службе, радноправни положај и 
овлашћења лица запослених у Управи царина, као и начин прикупљања, 
евидентирања, обраде и заштите података до којих Управа царина долази 
службеним путем.

Нови Царински закон почиње да се примењује 
17. 6. 2019. године.

Нови Царински закон („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2018) ступио је на снагу 16. децембра 2018. го-
дине, а почеће да се примењује протеком рока од 
шест месеци од дана ступања на снагу, тј. 17. јуна 
2019. године. У том року надлежно министарство 
треба да донесе подзаконске акте попут уредбе 

којом ће се ближе појаснити спровођење закона 
и правилника којим ће се ближе прописати облик, 
садржина, подношење и попуњавање деклараци-
ја и других образаца у царинском поступку. Оче-
кује се да пратећа уредба буде изузетно обимна 
(од 700 до 900 чланова) јер ће садржати одредбе 
којима се регулише широка област која је у за-
конодавству Европске уније регулисана двема 
уредбама.
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До  испуњења  услова  за  примену  новог  Ца-
ринског закона примењиваће се Царински закон 
донет 2010. године („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 
111/2012, 29/2015, 108/2016 и 113/2017 – др. закон) и 
прописи који су на основу њега донети уколико 
нису у супротности са одредбама новог закона. 
На дан почетка примене новог закона престају да 
важе одредбе чл. 3а Закона о царинској тарифи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 62/2005, 61/2007 и 5/2009) 
и све одредбе Царинског закона донетог 2010. 
године, осим чл. 310. ст. 1.

Одредбе новог Царинског закона примењива-
ће се и на промет робе са АП Косово и Метохија 
у периоду важења резолуције Савета безбедно-
сти УН бр. 1244, при чему Влада Републике Србије 
може да утврди посебне услове за вршење наве-
деног промета.

Закон о царинској служби („Сл. гласник РС”, 
бр. 95/2018) ступио је на снагу 16. децембра 2018. 
године, од када се и примењује, а подзаконски 
акти (нпр. Правилник о начину вршења накнадне 
контроле, Кодекс понашања царинских службе-
ника и др.) биће донети у року од шест месеци 
од  дана  ступања  на  снагу  овог  закона.  До  тог 
тренутка примењиваће се подзаконски акти до-
нети на основу Царинског закона донетог 2003. 
године  („Сл.  гласник РС”, бр. 73/2003, 61/2005, 
85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 9/2010 – 
УС и 18/2010 – др. закон), а на дан ступања на снагу 
Закона о царинској служби престају да важе чл. 
252–329. Царинског закона донетог 2003. године, 
који су до сада важили.

До  сада  је  комплетна област царинског  по-
словања, па и рад царинске службе, била регу-
лисана одредбама Царинског закона. Особеност 
српских царинских прописа огледала се у томе 
што су од 2010. године паралелно важила два ца-
ринска закона, и то Царински закон донет 2010. 
године у потпуности, а делимично и Царински 
закон донет 2003. године, кроз чланове 252–329. 
За  разлику  од  тога,  ступањем  на  снагу  нових 
прописа у Републици Србији ће по први пут ма-
терија царинског законодавства бити регулисана 
одредбама два закона који имају различите нази-
ве (Царински закон и Закон о царинској служби) 
и који регулишу различите области.

Иако за нас нова, оваква пракса да се посеб-
ним  законом  регулишу  надлежност  царинске 
службе, начин њеног организовања и послова-
ња, област радноправних односа и овлашћења 
запослених лица, као и поступање с прикупљеним 

подацима, у свету  је уобичајена без обзира на 
уређење и економску развијеност државе,  јер 
царинска служба својим радом директно утиче 
на скоро све сфере модерног друштва. Поред 
тога што наплаћује дажбине и тако обезбеђује 
значајна буџетска средства (нпр. у Републици Ср-
бији последњих деценија царинска служба убире 
од 40% до 60% укупних буџетских прихода), она и 
спречава илегални промет и промет фалсифико-
ване робе и тако штити домаће тржиште, омо-
гућава бољи привредни амбијент, фер трговину 
и заштиту права интелектуалне и индустријске 
својине, а спречава и коришћење робе штетне 
по  здравље  људи,  биљни  и  животињски  свет, 
животну  средину  и  штити  национално  благо, 
историјске, уметничке и археолошке вредности, 
повећавајући тиме општу сигурност и безбедност 
друштва и државе.

Без обзира на то што Закон о царинској служби 
првенствено има за циљ смањење корупције, 
јачање интегритета царинских службеника, 
непристрасност и професионалност у обављању 
послова из делокруга царинске службе, скоро 
све одредбе овог закона имају непосредан 
или посредан утицај на пословну заједницу 
јер стварају додатне обавезе или трошкове 
пословној заједници или на други начин 
ограничавају њена права.

Ипак, најзначајније последице огледају  се у 
следећем:

а) Привредни субјекти који поседују одобре-
ње за држање царинског складишта или просто-
ра за привремени смештај робе, одобрење за 
управљање  слободном  царинском  зоном  или 
одобрење за друге поступке који подразумевају 
повремено или стално присуство царинских слу-
жбеника, могу бити обавезани да о свом трошку 
обезбеде и одржавају посебне услове, просто-
рије и предмете потребне за вршење царинске 
контроле.

б) Уколико царински службеник изрази наме-
ру да над неким правним лицем изврши контро-
лу, контролисано лице од царинског службеника 
може да захтева да се легитимише пре започиња-
ња контролних радњи, а уколико овај то не извр-
ши, лице није дужно да такву контролу омогући.

в) Уколико при обављању службених радњи 
царински службеник вређа углед, част и досто-
јанство  контролисаног  лица,  то  лице може да 
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затражи  заштиту,  а  ако  спроведене  службене 
радње угрожавају редовне легалне пословне ак-
тивности контролисаног субјекта, исти може да 
захтева да се мере контроле прилагоде тако да 
се омогући несметано пословање.

г) Возачи теретних возила и пловила обавезни 
су да поштују светлосне и звучне сигнале дате од 
стране царинских службеника и на њихов захтев 
морају да се зауставе и омогуће контролу. Царин-
ски службеници имају овлашћења да легитимишу 
присутна лица, да изврше преглед, привремено 

задрже превозно средство и робу, као и да ис-
питају лица за која сматрају да имају потребне 
информације, да их претресу и да притом при-
мене средства принуде својствена полицијским 
службеницима.

д) На рад царинске службе не примењују се 
одредбе закона којим се уређује инспекцијски 
надзор,  па  пословна  заједница,  ради  заштите 
својих интереса, мора да уложи додатни напор 
како би стекла знања специфична за царински 
поступак. П С

ПРОПИСИ.НЕТ је електронско издање које се налази на интернет страници www.propisi.net 
и садржи преко 250.000 докумената: прописе, судску праксу, службена мишљења надлежних 
министарстава, моделе уговора и обрасце из свих области, као и коментаре прописа врхун-
ских стручњака, а сва ова документа међусобно су повезана.

ЗАШТО СЕ ПРЕТПЛАТИТИ БАШ НА ИНГ-ПРО ПРОПИСИ.НЕТ?
● 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 скраће-
ница и 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, при-
мерима из судске праксе, правним мишљењима и стручним коментарима и другим доку-
ментима из области које 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 једним кликом могу да се ископирају текстови у Word 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 нуде могући резултати.

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  
или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.

Електронско издање 

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ
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Увод

Предузетник,  односно физичко  лице  које  у 
уписано у регистар Агенције за привредне реги-
стре, а порез на приходе од самосталне делатно-
сти плаћа на опорезиву добит, од 1. 1. 2019. године 
пословне књиге обавезно води по систему двој-
ног књиговодства.

Промена нема код предузетника-паушалаца, 
који су и даље дужни да воде само пословну књи-
гу о оствареном промету (КПО).

Пословне књиге по  систему простог књиго-
водства и даље воде:

● Предузетник-пољопривредник:  обвезник 
пореза по основу прихода од пољопривреде и 
шумарства – физичко лице које је носилац поро-
дичног пољопривредног газдинства уписаног у 
Регистар пољопривредних газдинстава – и порез 
на приходе од самосталне делатности плаћа на 
опорезиву добит.

Изузетак: Носиоци пољопривредних газдинстава 
који су у систему ПДВ-а или су се определили да 
воде пословне књиге = двојно књиговодство

● Предузетник – друго лице: физичко лице 
које  је  обвезник  пореза  на додату  вредност  у 
складу са законом којим се уређује порез на до-
дату вредност, као и свако друго физичко лице 
које обавља делатност, независно од тога да ли 
је та делатност регистрована, и порез на прихо-
де од самосталне делатности плаћа на опорези-
ву добит (у даљем тексту: предузетник – друго 
лице).

Суштина преласка је коришћење података из 
досадашњих евиденција (односно на дан 31. 12. 
2018. године) и њихов правилан унос у пословне 
књиге, односно на конта која дефинише 
Правилник о Контном оквиру и садржини 
рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2014).

Детаљан попис на дан 31. 12. 2018. године

С обзиром на чињеницу да се у простом књи-
говодству  стање  укупних  средстава  и  извора 
средстава одређеног правног субјекта утврђу-
је  инвентарисањем  (пописивањем)  имовине  и 
обавеза на одређени дан, на тај начин води се и 
у поступку преласка са простог на двојно књиго-
водство. Значи, пописују се (инвентаришу):
● основна средства и ситни инвентар;
● залихе материјала, недовршене производње, 
готових производа, робе;
● потраживања од купаца;
● стање на текућем и другим рачунима;
● обавезе (према добављачима, обавезе за кре-
дите (робне и/или финансијске), обавезе према 
запосленима, обавезе  за порезе и друге  јавне 
приходе).

Основна средства и ситни инвентар

На  дан  31.  12.  2018.  године  евиденција  ПК-2 
(Књига основних средстава и ситног инвентара) 
мора да одражава стварно стање основних сред-
става и ситног инвентара, констатовано пописом. 

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

Прелазак са простог на двојно 
књиговодство од 1. 1. 2019. године
Дана 18. децембра 2017. године усвојене су бројне измене Закона о порезу 
на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је кључни закон 
за регулисање пореских и других обавеза предузетника. У складу са тим 
изменама од 1. 1. 2019. године укинута је могућност предузетницима да 
пословне књиге воде по систему простог књиговодства и обавезан је 
прелазак на систем двојног књиговодства. Предузетници ће морати да раде 
финансијске извештаје свог пословања за 2019. на исти начин као и микро 
правна лица.
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За отварање књига 2019. године користе се сле-
дећи подаци из ПК-2 (односно из листова на који-
ма се води свако средство посебно):

Колона ПК 2 књиге НОВО: Конто према Правилнику

4 (Набавна вредност) 020 – Пољопривредно и остало 
земљиште
021 – Грађевинско земљиште
022 – Грађевински објекти
023 – Постројења и опрема
024 – Инвестиционе некретнине
025 – Остале некретнине, 
постројења и опрема

5 (Исправка вредности) +  
8 (Амортизација)

029 – исправка вредности 
некретнина, постројења и опреме

9 (Стање на дан 31. 12. 2018) /

Залихе

Основа за приказивање почетног стања у акти-
ви за залихе материјала, недовршене производ-
ње, готових производа и робе јесте попис на дан 
31. 12. 2018. године, на основу којег су ажуриране 
помоћне евиденције (нпр. ГП – евиденција о гото-
вим производима).

Попис робе потребно је урадити по набавним 
и продајним ценама, тачније мора да се има та-
чан увид у то колико робе имамо на дан када се 
тај податак уноси у систем.

За  предузетнике  који  се  налазе  у  систему 
ПДВ-а врло је битно да израчунају и обрачунају 
ПДВ који је садржан у залихама робе закључно 
са 31. 12. 2018. године, јер ће се та количина узи-
мати као основица за почетак вођења књига си-
стемом двојног књиговодства. Подаци који су 
потребни за ова књижења налазе се у колонама 
ПК1 књиге, тачније: 

Колона ПК 1 књиге НОВО: Конто према Правилнику

14 (Разлика у цени)  1349 – Укалкулисана разлика у 
цени робе у промету на мало

15 (Обрачунат ПДВ) 1348 – Укалкулисани ПДВ

16 (Продајна вредност 
робе и производа) 1340 – Роба у промету на мало

Стања ових колона узимају се као вредности 
на почетку новог књиговодственог периода.

Предузетници  који  на  дан  31.  12.  2018.  има-
ју пописане залихе недовршене производње и 
готових производа, треба да воде класу 9: Об-
рачун  трошкова  и  учинака.  Употребом  конта 

900 – Рачун за преузимање залиха, ове залихе 
преузимају се на рачуне група 95: Носиоци тро-
шкова и 96: Готови производи, по цени коштања. 

Истовремено, за исти износ треба да 
се изврше књижења у финансијском 
књиговодству на терет рачуна група 
11: Недовршена производња и услуге 
и 12: Готови производи.

Потраживања 

На основу података из аналитич-
ких евиденција на 31. 12. 2018. са свим 
купцима према којима постоји отво-
рено потраживање мора да се уса-
гласи стање.

Свако потраживање од купца уно-
си се приликом отварања књига за 

2019. годину у оквиру аналитичких конта, у зави-
сности од природе односа са купцем:
200 – Купци у земљи – матична и зависна правна 

лица;
201 – Купци у иностранству – матична и зависна 

правна лица;
202 – Купци у земљи – остала повезана лица;
203 – Купци у иностранству – остала повезана 

лица;
204 – Купци у земљи;
205 – Купци у иностранству.

Наравно, морају да се попишу и сва друга по-
траживања која евентуално постоје: нпр. потра-
живања од запослених, потраживања од Пореске 
управе за субвенције, потраживања за нерефун-
дирања боловања, и слично.

Стање на рачунима

Даље, утврђује се стање новчаних сред-
става на динарским и девизним рачунима 
увидом у изводе са текућих и других рачу-
на на дан 31. 12. 2018. године. У зависности 
од врсте рачуна, уноси се отварање на кон-
та 241 – Текући рачун, односно 244 – Деви-
зни рачун.

Обавезе

Следећи  обавезан  корак  је  попис  обавеза. 
Пописом обавеза утврђује се дуг према сваком 
добављачу појединачно (у тренутку вршења по-
писа), као и обавезе за неплаћене порезе, допри-
носе, неисплаћене нето плате радника и остале 
обавезе.  Укратко,  сва  финансијска  дуговања 
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предузећа на дан вршења пописа морају да буду 
прецизно забележена.

Пример: Имовина и обавезе предузетника 
на 31. 12. 2018. године (подаци из евиденција 

простог књиговодства)

Након  завршеног  попис  и  усклађивања  по-
словних књига (ПК-1, ПК-2, ПК-4, итд.), те сачиња-
вања Биланса успеха, предузетник А има имовину 
укупне вредности 2.117.000 динара, од чега:
● књиговодствени  софтвер  неотписане  вред-
ности 32.000 динара (набавна вредност је била 
80.000 динара, а акумулирани исправак вредно-
сти до 31. 12. 2018. године 48.000 динара);
● аутомобил неотписане вредности 600.000 ди-
нара (набавна вредност је била 1.500.000 динара, 
а акумулирани исправак вредности до 31. 12. 2018. 
године 900.000 динара);
● компјутере неотписане вредности 350.000 ди-
нара (набавна вредност је била 500.000 динара, а 
акумулирани исправак вредности до 31. 12. 2018. 
године 150.000 динара);
● роба на залихама у вредности 80.000 динара;
● потраживања  од  купаца  у  укупном  износу 
105.000 динара;
● средства на текућем рачуну у износу 950.000 
динара.

Преглед дате имовине је након разврставања 
по групама следећи:

АКТИВА Вредност (у динарима)

Врста имовине Набавна Исправак НЕТО

Књиговодствени 
софтвер 80.000 48.000 32.000

Опрема – 
аутомобили 2.000.000 1.050.000 950.000

Роба у магацину   80.000

Потраживања од 
купаца (у земљи)   105.000

Текући рачун   950.000

УКУПНО АКТИВА   2.117.000

Осим имовине, предузетник А има и обавезе 
у укупном износу од 915.000 динара и нераспо-
ређени вишак прихода из ранијих периода од 
350.000 динара, од тога:
● обавезе по краткорочном кредиту у висини 
790.000 динара;

● обавезе према добављачима у земљи у укуп-
ном износу 90.000 динара;
● обавезе за ПДВ и остале јавне приходе у виси-
ни 35.000 динара.

Преглед обавеза је следећи:

ПАСИВА
Износ у 

динарима 

Нераспоређени вишак прихода 
ранијих година 350.000

Обавезе за краткорочне кредите 790.000

Обавезе према добављачима у 
земљи 90.000

Обавезе за ПДВ и остале јавне 
приходе 35.000

УКУПНО ПАСИВА – БЕЗ КАПИТАЛА 1.265.000

Успостављање билансне равнотеже

Након разврставања ставки активе и пасиве на 
дан 31. 12. 2018. године, појављује се неуравноте-
женост између укупне имовине и укупних обаве-
за предузетника. Та разлика представља капитал 
и књижи се на рачуну 309 – Остали капитал.

У случају да је пасива већа од активе, билансна 
равнотежа успоставља се преко конта 350 – Губи-
так ранијих година.

Пример: Отварање почетног стања и 
успостављање билансне равнотеже

Наставља се са примером предузетника А. На 
дан 31. 12. 2018. године констатовано је да има 
2.117.000 динара укупне имовине и 1.265.000 ди-
нара обавеза без капитала. Управо та разлика од 
852.000 динара представља капитал предузетни-
ка.

Унос свих констатованих позиција имовине, 
обавеза и капитала приликом отварања почетног 
стања на дан 1. 1. 2019. године дат је у наставку:
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Ред. 
бр.

Конто Опис 
Износ

Дуг. Пот.

1.

012 Софтвер и остала права 80.000  

019 Исправка вредности нематеријалне имовине  48.000

023 Постројења и опрема 2.000.000  

029 Исправка вредности некретнина, постројења и опреме  1.050.000

131 Роба у магацину 80.000  

204 Купци у земљи 105.000  

241 Текући рачун 950.000  

700 Отварање главне књиге  2.117.000

за отварање почетног стања рачуна активе

2.

700 Отварање главне књиге 2.117.000  

309 Остали основни капитал  852.000

340 Нераспоређени добитак ранијих година  350.000

422 Краткорочни кредити и зајмови у земљи  790.000

435 Добављачи у земљи  90.000

479 Обавезе за ПДВ….  35.000

за отварање почетног стања рачуна пасиве

Правилник о рачуноводству

И код простог и код двојног књиговодства по-
стоји обавеза да предузетници морају да уреде 
начин вођења књига неким својим општим актом 
(правилником, одлуком). Међутим, велики број 
предузетника који воде књиге у систему простог 
књиговодства нема такву врсту интерног акта. 

У систему двојног књиговодства неопходно је 
да се, у складу са Законом о рачуноводству („Сл. 
гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018), уреде пита-
ња од значаја за спровођење рачуноводствене 
политике, а пре свега питања из области вођења 
књиговодства  и  састављања  књиговодствених 
исправа (Правилником о рачуноводству и рачу-
новодственим политикама).

Закључак

Предузетници који су до сада водили просто 
књиговодство, а од 1. 1. 2019. године имају закон-
ску обавезу преласка на двојно књиговодство, по 
закључењу пословних књига за 2018. годину отва-
рају пословне књиге за 2019. годину по систему 
двојног књиговодства.

Најочигледнија  последица  увођења  двојног 
књиговодства,  која  ће  утицати на    досадашњу 
пословну  праксу,  јесте  успостављање  потпуне 
транспарентности прихода и расхода, значајно 
смањење маневарског простора у вези са обра-
чуном добити. Двојно књиговодство намеће оба-
везу веома одговорног и озбиљног финансијског 
пословања. Увођење потпуне транспарентности 
пословања може да се сматра и основним моти-
вом законодавца приликом доношења овог ре-
шења.

Обим административног посла за предузетни-
ка умерено се увећава, али се посао књиговође 
знатно повећава.  За предузетника се већи обим 
административног  посла  односи  првенствено 
на ажурност прикупљања документације и уче-
сталост  комуникације  са  књиговођом. Што  се 
тиче књиговође, обим књижења се повећава јер 
је сада потребно евидентирати сваку финансиј-
ску промену. Са аспекта мањих предузетника то 
значи сигурно дуплирање обима књижења, а код 
предузетника са већим обимом пословања књи-
говођин посао може да се повећа и до десет пута.

П С
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Увод

Законом  о  рачуноводству  уређују  се  три 
оквира финансијског извештавања у Републици 
Србији, односно правила за признавање, вредно-
вање, презентацију и обелодањивање позиција у 
финансијским извештајима обвезника. У складу 
са чланом 21. Закона, обвезници примене Међу-
народног стандарда финансијског извештавања 
за мала и средња правна лица (у даљем тексту: 
МСФИ за МСП), као једног од оквира финансиј-
ског извештавања, јесу:
● мала правна лица; 
● средња  правна  лица  уколико  одлуче  да  не 
примењују Међународне рачуноводствене стан-
дарде,  односно  Међународне  стандарде  фи-
нансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/
МСФИ); 
● микро  и  друга  правна  лица  која  одлуче  да 
не примењују Правилник о начину признавања, 
вредновања,  презентације  и  обелодањивања 
позиција у појединачним финансијским извешта-
јима микро и других правних лица („Сл. гласник 
РС”, бр. 118/2013 и 95/2014). 

Мала правна лица обавезно примењују МСФИ 
за МСП, док средња, микро и друга правна лица 
имају могућност избора. 

У случају прве примене МСФИ за МСП, прав-
на  лица  и  предузетници  дужни  су  да  примене 
одељак 35 – Прелазак на МСФИ за МСП – на прве 
финансијске извештаје усклађене са овим стан-
дардом. 

Најзначајније измене МСФИ за МСП следе у 
наставку: 
● увођење модела ревалоризације (процене 
по фер вредности) приликом накнадног 
вредновања некретнина, постројења и опреме; 
● признавање и вредновање одложених 
пореских средстава и одложених пореских 
обавеза усклађено је са захтевима из МРС 12; 
● признавање и вредновање средстава у 
вези са истраживањем минералних ресурса 
усклађено је са захтевима из МСФИ 6; 
● измене појединих одељака у вези са 
признавањем и вредновањем; 
● измене појединих одељака у вези са 
обелодањивањем.

Одељак 17 – Модел ревалоризације 
(фер вредности) као опција накнадног 
вредновања некретнина, постројења и 
опреме 

Изменама параграфа 17.5 прецизирано је да 
се ставке као што су резервни делови, помоћ-
на опрема и опрема за сервисирање, признају 
у  складу  са овим одељком када  задовољавају 
дефиницију некретнина, постројења и опреме. 
У супротном, овакве ставке класификују се као 
залихе. 

Параграф 17.6 новог МСФИ за МСП уводи 
концепт трошка замене за утврђивање садашње 
вредности дела некретнине, постројења или 
опреме који се замењује.

Мр Милица Бјелић, овлашћени екстерни и интерни ревизор

Кључне измене МСФИ за МСП  
– примена 31. 12. 2019, ретроактивна примена  
са стањем на 31. 12. 2018. дозвољена
У „Службеном гласнику РС” бр. 83/2018 објављено је Решење о утврђивању 
превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и 
средња правна лица (МСФИ за МСП) и нови превод који садржи измене и 
допуне из 2015. године. Нови МСФИ за МСП примењује се од финансијских 
извештаја који се састављају на дан 31. 12. 2019. године. Правна лица могу 
да примене нови МСФИ за МСП и у финансијским извештајима на дан 31. 12. 
2018. године, уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама 
уз финансијске извештаје.
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Наиме, делови неких ставки некретнина, по-
стројења и опреме могу да захтевају замену у 
редовним  временским  размацима  (нпр.  кров 
објекта). Књиговодственој вредности ставке не-
кретнина, постројења и опреме ентитет треба 
да дода вредност делова за замену такве ставке 
када настане трошак замене, ако се очекује да ће 
део за замену обезбедити прираштајне будуће 
користи поменутом ентитету. Књиговодствена 
вредност делова који су замењени престаје да се 
признаје без обзира на то да ли су делови амор-
тизовани засебно. Ако за ентитет није изводљиво 
да утврди књиговодствену вредност замењеног 
дела, онда може да користи трошак замене као 
показатељ колики је био трошак замењеног дела 
у тренутку када је стечен или изграђен. 

Најзначајнија измена одељка 17, али и старог 
МСФИ за МСП у целини, односи се на могућност 
примене модела ревалоризације на накнадно 
вредновање некретнина, постројења и опреме. 

У складу са измењеним параграфом 17.15, за 
одмеравање некретнина, постројења и опреме 
након почетног признавања ентитет као рачуно-
водствену политику може да одабере модел на-
бавне вредности или модел ревалоризације. При 
томе изабрану рачуноводствену политику треба 
примењивати на целу класу некретнина, постро-
јења и опреме. Наиме, изменама МСФИ за МСП 
извршено  је усаглашавање са одредбама МРС 
16, чиме је дата могућност да се при накнадном 
вредновању некретнина, постројења и опреме, 
након почетног признавања, примењује модел 
набавне вредности или модел ревалоризације 
(процене по фер вредности). 

Модел  набавне  вредности  подразумева  да 
се некретнине, постројења и опрема накнадно 
одмеравају по набавној вредности умањеној за 
акумулирану амортизацију и акумулиране губит-
ке због умањења вредности. У случају када фер 
вредност може поуздано да се одмери, а ентитет 
као своју рачуноводствену политику вредновања 
некретнина, постројења и опреме одабере модел 
ревалоризације, накнадно вредновање врши се 
по ревалоризованој вредности, која представља 
фер вредност некретнина, постројења и опреме 
на датум ревалоризације, умањену за накнадну 
акумулирану амортизацију и накнадне акумули-
ране губитке због умањења вредности.

Ревалоризацију  је  потребно  вршити  до-
вољно  редовно  како  би  се  обезбедило  да  се 

књиговодствена вредност не разликује  значај-
но од оне вредности која би била утврђена ко-
ришћењем фер вредности на крају извештајног 
периода. 

Ако је резултат ревалоризације:
● повећање књиговодствене вредности –  

конто 330;
● смањење књиговодствене вредности –  

конто 582.

Повећање књиговодствене вредности сред-
става које је резултат ревалоризације признаје 
се у осталом укупном резултату и акумулира у 
капиталу  у  оквиру  позиције  ревалоризационе 
резерве,  односно  рачуноводствено  евиденти-
ра у корист рачуна 330 – Ревалоризационе ре-
зерве по основу ревалоризације нематеријалне 
имовине,  некретнина,  постројења и опреме,  у 
складу са Правилником о Контном оквиру и са-
држини рачуна у Контном оквиру за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник 
РС”, бр. 95/2014). Међутим,  уколико  је  за  исто 
средство у претходном периоду, односно пери-
одима евидентирано умањење фер вредности 
признавањем расхода у билансу успеха, најпре 
је  неопходно извршити  укидања  тог  умањења 
признавањем прихода, док се разлика (односно 
износ за који је повећање књиговодствене вред-
ности веће од износа смањења фер вредности из 
претходних периода који су признати на терет 
расхода) признаје у корист ревалоризационих 
резерви. 

Пример: Процењена вредност већа је од 
садашње вредности

Привредно друштво је Правилником о рачуно-
водству и рачуноводственим политикама утврди-
ло да се грађевински објекти накнадно вреднују 
према моделу ревалоризације, као и да се књи-
жење врши елиминисањем исправке вредности, 
односно  да  набавна  вредност  после  процене 
буде једнака процењеној фер вредности. 

Екстерни независни проценитељ извршио је 
процену фер вредности пословне зграде на дан 
биланса и издао извештај о процени са следећим 
обрачуном фер вредности: 
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Опис Вредност пре процене Вредност после 
процене

Разлика за књижење

Набавна вредност 45.000.000 10.000.000 - 35.000.000

Исправка вредности 40.000.000 - - 40.000.000

Садашња вредност 5.000.000 10.000.000 5.000.000

Књижење:

Ред. 
бр.

Конто ОПИС
Износ

дуг. пот.

1)  0221  Грађевински објекти  (35.000.000)   

  0229 Исправка вредности 
грађевинских објеката   (40.000.000) 

  330 Ревалоризационе резерве   5.000.000 

за процену фер вредности

Смањење  књиговодствене  вредности  сред-
става које је резултат ревалоризације рачуновод-
ствено се евидентира на терет расхода, односно 
рачуна 582 – Обезвређење некретнина, построје-
ња и опреме. Међутим, уколико су за конкретно 
средство претходно формиране ревалоризацио-
не резерве, смањење књиговодствене вредности 
средстава евидентира се на терет тих резерви до 
њиховог расположивог износа, док се позитивна 
разлика (уколико постоји) између износа смање-
ња фер вредности и износа претходно форми-
раних ревалоризационих резерви за конкретно 
средство признаје на терет расхода.

Пример: Процењена вредност мања је од 
садашње вредности

Опис Вредност пре процене Вредност после процене Разлика за књижење

Набавна вредност 20.000.000 3.000.000 - 17.000.000

Исправка вредности 15.000.000 - - 15.000.000

Садашња вредност 5.000.000 3.000.000 2.000.000

Књижење:

Ред. 
бр.

Конто ОПИС
Износ

дуг. пот.

1)  0221  Грађевински објекти  (17.000.000)   

  0229 Исправка вредности 
грађевинских објеката   (15.000.000) 

  582 Обезвређење некретнина, 
постројења и опреме  2.000.000

за процену фер вредности

Утврђивање фер вредности врши се у складу са 
упутствима која су дата у параграфима 11.27 – 
11.32 новог МСФИ за МСП. 

Захтеви за обелодањивање из одељка 17 тако-
ђе су проширени. Нови параграф 17.33 прописује 
да, уколико су ставке некретнина, постројења и 
опреме исказане по ревалоризованим износима, 
ентитет треба да обелодани следеће: 
● датум вршења ревалоризације; 
● да ли је био ангажован независни проценитељ; 
● методе и значајне претпоставке примењене у 
процењивању фер вредности ставки; 
● за  сваку ревалоризовану  класу  некретнина, 
постројења и опреме, књиговодствену вредност 
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која би била призната да су се средства књиго-
водствено водила по моделу набавне вредности 
и 
● ревалоризационе резерве, указујући на про-
мену за период и сва ограничења приликом рас-
поделе припадајућег салда акционарима. 

Одељак 27 – Умањење вредности 
имовине 

Изменом параграфа 27.1 прецизирано је да се 
одељак 27 примењује и на имовину која произла-
зи из уговора о изградњи. 

У  складу  са  изменама  одељка  17  у  погледу 
могућности примене модела ревалоризације не-
кретнина, постројења и опреме, допуњен је пара-
граф 27.6 којим се предвиђа да се, у случају када 
се имовина књиговодствено води по ревалори-
зованој вредности у складу са моделом ревало-
ризације, сваки губитак због умањења вредности 
ревалоризоване имовине третира као ревалори-
зационо умањење, односно као смањење прет-
ходно формираних ревалоризационих резерви 
за конкретно средство (уз претпоставку да су те 
резерве формиране). Уколико ревалоризационе 
резерве за конкретно средство нису претходно 
формиране или нису формиране у довољном из-
носу, за укупан износ умањења вредности, одно-
сно за износ за који је умањење вредности веће 
од  претходно формираних ревалоризационих 
резерви задужују се расходи периода. Аналогно 
томе, сторнирање губитка у случају када  је на-
докнадиви износ процењен са умањеном вред-
ношћу, треба да се третира као ревалоризационо 
повећање. 

Одељак 29 – Порез на добитак 

Текст одељка 29 у потпуности је ревидиран, 
при чему су одређени делови текста из старог 
МСФИ за МСП декомпоновани у нова поглавља и 
допуњени додатним објашњењима, а све у циљу 
усаглашавања са основним принципима Међу-
народног рачуноводственог стандарда – МРС 12 
Порези на добитак („Сл. гласник РС”, бр. 35/2014 
- даље: МРС 12), у вези са признавањем и вредно-
вањем одложених пореза. 

Према новом МСФИ за МСП, ентитет пребија 
текућа пореска средства и текуће пореске обаве-
зе или одложена пореска средства и одложене 
пореске обавезе ако и само ако има законско 

право да пребија ове износе и ентитет, без непо-
требних трошкова или напора, може да докаже 
да намерава или измиривање обавезе на нето 
основи или да истовремено реализује средство 
и измири обавезу.

Посебно значајно за кориснике јесте питање 
рачуноводственог  обухватања  одложених  по-
реза, односно одложених пореских средстава и 
обавеза.

Одложена пореска средства  (одложени по-
рески  приходи)  јесу  износи  пореза  на  добит 
утврђен по пореским прописима, који могу да се 
поврате у будућим периодима, а настају услед: 
● више обрачунате амортизације по рачуновод-
ственим  прописима  у  односу  на  амортизацију 
обрачунату по пореским прописима, што се ис-
казује као разлика између пореске и рачуновод-
ствене основице; 
● пренесених неискоришћених пореских губи-
така; 
● пренесених неискоришћених пореских олак-
шица (улагање у инвестиције); 
● дугорочних резервисања за отпремнине због 
одласка у пензију и јубиларне награде; 
● дугорочних резервисања у складу са одељком 
21 МСФИ за МСП; 
● обезвређења залиха робе и материјала; 
● обезвређења инвестиционих некретнина које 
се процењују по фер вредности; 
● обезвређења ХОВ којима се тргује; 
● обрачунатих пореза, доприноса и  јавних да-
жбина код којих се у књиговодству признаје рас-
ход у моменту обрачунавања (укалкулисавања) 
у једном пореском периоду, а за пореске сврхе 
расход се признаје у наредном пореском перио-
ду, када се изврши плаћање. 

Одложене пореске обавезе (одложени поре-
ски расходи) јесу износи пореза на добит утвр-
ђени по пореским прописима, који ће се платити 
у будућим периодима, а настају услед:
● више обрачунате амортизације по пореским 
прописима у односу на амортизацију обрачунату 
по рачуноводственим прописима, што се исказу-
је као разлика између рачуноводствене и поре-
ске основице (привремене пореске разлике); 
● по основу процене по фер вредности некрет-
нина, постројења и опреме и финансијских сред-
става расположивих за продају.

Одложена пореска средства и обавезе на крају 2018. 
године обрачунавају се применом стопе од 15%. 
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Обавеза  исказивања  одложених  пореза  за-
виси од висине утврђених износа. Ако су износи 
безначајни, онда не морају да се исказују у финан-
сијским извештајима. Праг значајности утврђује 
се рачуноводственим политикама. 

● Одложени порески приходи настају по 
основу одложених пореских средстава и књиже 
се на потражној страни рачуна 722, ставом за 
књижење 288/722, а у Билансу успеха исказују се 
на АОП 1062.

● Одложени порески расходи настају по 
основу одложених пореских обавеза и књиже 
се на дуговној страни рачуна 722, ставом за 
књижење 722/498, а у Билансу успеха исказују се 
на АОП 1061.

Пример: Обрачун одложених пореза по 
основу амортизације када се средства 

вреднују по моделу ревалоризације

Извршити  књижење  одложених  пореза  на 
крају 2018. године уколико је стање на рачунима 
главне књиге следеће: 

Ред. 
бр. 

Опис 
Неотписана 

вредност 
31. 12. 2018. 

1. Остала нематеријална имовина 
(рачун 014) 

1.000.000 

2. Грађевински објекти (рачун 022)  27.000.000 

3. Постројења и опрема  
(рачун 023) 

15.000.000 

4. Улагања на туђим некретнинама 
(рачун 027) 

4.000.000 

5. Рачуноводствена основица  
(од 1. до 4) 

47.000.000 

6. Неотписана пореска вредност 
некретнина 

26.000.000 

7. Колона 8 обрасца ОА за  
2017. год. 

15.000.000 

8. Пореска основица (6 + 7) 41.000.000 

9.  Кумулативно одложена пореска 
обавеза  
((5 - 8) = 6.000.000 x 15%) 

900.000 

10.  Повећање фер вредности 
некретнина 

2.000.000 

11. Одложене пореске обавезе које 
се књиже на терет капитала  
(10. x 15%) 

300.000 

Књижење у 2018. години: 

Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ

дуг. пот.

1.

722 Одложени порески 
расходи периода  700.000    

330  Ревалоризационе 
резерве  300.000    

288 Одложена пореска 
средства    100.000 

498  Одложене пореске 
обавезе    900.000 

по основу обрачуна одложених пореза за ревалоризована 
средства

Одељак 35 – Прелазак на МСФИ за МСП 

Правна лица које се не определе за промену 
рачуноводствене политике вредновања 
некретнина, постројења и опреме, већ 
настављају да примењују модел набавне 
вредности, у складу са одељком 35 имају 
могућност да процене фер вредност на датум 
прве примене новог МСФИ за МСП и користе ту 
фер вредност као вероватну набавну вредност 
на тај датум. 

У оквиру одељка 35 извршене су следеће из-
мене: 
● Омогућена је примена овог одељка више пута 
у случају преласка ентитета на неки други оквир 
финансијског извештавања и поновног враћања 
на примену МСФИ за МСП.
● Додат је изузетак од обавезне ретроспективне 
примене МСФИ за МСП за државне зајмове који 
постоје у тренутку прве примене МСФИ за МСП.
● Дата је могућност коришћења одмерене фер 
вредности као претпостављене набавне вредно-
сти приликом прве примене МСФИ за МСП.
● Дата је могућност коришћења књиговодстве-
них вредности некретнина, постројења, опреме 
и нематеријалне имовине које се користе или су 
претходно коришћене у пословним активности-
ма које подлежу законској регулацији цена, као 
претпостављене  набавне  вредности  на  датум 
прве примене МСФИ за МСП. 
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Процена некретнина, постројења и 
опреме са аспекта пореских прописа

Министарство финансија  је  13. августа 2018. 
године издало мишљења бр. 430-00-00835/2017-
04 и бр. 430-00-00073/2018-04, у којима је изнет 
став да правна лица која примењују Међународ-
не стандарде финансијског извештавања за мала 
и средња предузећа (МСФИ за МСП), односно 
Правилник о начину признавања, вредновања, 
презентације и обелодањивања позиција у по-
јединачним финансијским извештајима микро и 
других правних лица (Правилник), немају основ 
да пореску основицу за порез на имовину непо-
кретности утврђују по методу фер вредности.

У овим мишљењима Министарство финансија 
се позива на одредбу Закона о порезима на имо-
вину, која прописује да правна лица која непо-
кретности у својим пословним књигама исказују 
по методу фер вредности у складу са међународ-
ним рачуноводственим стандардима (МРС), од-
носно међународним стандардима финансијског 
извештавања  (МСФИ)  и  усвојеним  рачуновод-
ственим политикама, утврђују пореску основицу 
у износу фер вредности ових непокретности на 
последњи дан пословне године која претходи го-
дини за коју се утврђује порез на имовину.

Према мишљењу Министарства, како наведе-
на одредба изричито не наводи МСФИ за МСП, 
као ни Правилник, обвезници који примењују фер 
вредновање у складу са овим рачуноводственим 
оквирима не могу да утврђују основицу пореза на 
имовину у висини фер вредности.

Народна скупштина Републике Србије на сед-
ници одржаној 7. децембра 2018. године усвојила 
је Закон о изменама и допунама Закона о поре-
зима на имовину (у даљем тексту: Закон), који је 
објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018, 
а ступио је на снагу 16. децембра 2018. године. 
Међутим, и наведеним изменама Закона и даље 

није промењено то да правна лица која приме-
њују МСФИ за МСП основицу пореза на имовину 
могу да утврђују у висини фер вредности. У скла-
ду са чланом 7. Закона, наведена могућност и 
даље је остављена правним лицима која приме-
њују МРС/МСФИ. 

Са аспекта примене Закона о порезу на до-
бит 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 – аутентич-
но тумачење и 112/2015, 113/2017 и 95/2018) и ко-
ришћења метода ревалоризације за вредновање 
некретнина, постројења и опреме, треба имати у 
виду следеће:
● Промена фер вредности, настала услед проце-
не некретнина, постројења и опреме, не утиче на 
обрачун пореске амортизације. 
● За  сврху  одређивања  капиталног  добитка, 
набавна цена је цена по којој је обвезник стекао 
имовину, умањена по основу амортизације утвр-
ђене у складу са овим законом. Набавна цена за 
сврху утврђивања капиталног добитка коригује 
се на процењену, односно фер вредност утвр-
ђену у складу са МРС, односно МСФИ, односно 
МСФИ за МСП и усвојеним рачуноводственим по-
литикама, уколико је промена на фер вредност 
исказивана у целини као приход периода у коме 
је вршена.

Повећање вредности имовине по основу 
процене фер вредности, које се исказује на 
рачуну 330, а не у корист прихода, не признаје 
се приликом обрачуна капиталног добитка 
у периоду продаје, односно другог преноса 
уз накнаду. Другим речима: повећање по 
основу процене, књижено на рачуну 330, не 
увећава набавну вредност за сврху утврђивања 
капиталног добитка односно губитка. П С

3
DECENIJE
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Увод

Финансијски  извештаји  су  портрет  сваког 
правног лица, односно предузетника, јер инфор-
мишу све заинтересоване интерне и вањске ко-
риснике о финансијском положају и успешности 
предузећа. Квалитет нашег портрета зависи од 
ажурности и тачности приликом евидентирања 
пословних догађаја, али и од адекватно спрове-
дених припремних радњи за састављање финан-
сијских извештаја. 

Целокупни рачуноводствени процес чини:
● евидентирање пословних догађаја;
● анализирање бруто биланса и картица рачуна 
и отклањање уочених грешака;
● провођење завршних књижења пре закључка 
стања;
● састављање пореских пријава;
● састављање финансијских извештаја;
● закључак стања и пренос почетног стања у 
нову пословну годину.

Попис

У броју 12/2018 детаљније је разматрана тема 
годишњег пописа имовине и обавеза за 2018. го-
дину. На овом месту указује се само на суштинске 
аспекте:
● Вршење пописа је обавеза за сва правна лица 
и предузетнике.
● Попис може да се обави и на неки други датум 
у току пословне године, али је онда на 31. 12. 2018. 
године неопходно извршити свођење на тај дан.
● Сви су дужни да својим општим актом ближе 
уреде начине и рокове вршења пописа. 
● Обавезно је састављање Извештаја о попису, а 
надлежни орган у предузећу дужан је да га усвоји 
до 29. јануара 2019. године.

Предмет годишњег пописа правних лица и 
предузетника јесу укупна имовина и обавезе 
са стањем на дан 31. 12. године за коју се 
врши попис. Имовина која је предмет пописа 
обухвата: 
● нематеријалну имовину, 
● некретнине, постројења и опрему, 
● инвестиционе некретнине, 
● биолошка средства, 
● залихе материјала, недовршене производње, 
готових производа и робе, 
● стална средства намењена продаји и средства 
пословања које се обуставља, 
● финансијске пласмане и потраживања и 
● готовинске еквиваленте и готовину.

Усаглашавање потраживања и обавеза

Усаглашавање  међусобних  потраживања  и 
обавеза иницира поверилац. Међутим, уколико 
исто не иницира поверилац,  то онда  треба да 
учини дужник. Правна лица која састављају На-
помене уз финансијске извештаје дужна су да у 
том извештају обелодане неусаглашена потра-
живања и обавезе у укупном износу. Усаглаша-
вање међусобних потраживања и обавеза врши 
се уобичајено, путем потписивања обрасца ИОС 
– Извод отворених ставки. 

Уколико се дужник слаже са стањем својих 
обавеза приказаним у примљеној исправи, исто 
потврђује својим потписом и печатом. Уколико то 
није случај, потребно је да дужник сачини писано 
образложење својих разлога за неслагање за сва-
ки појединачни рачун који је споран и да га доста-
ви повериоцу, након чега је поверилац дужан да 
испита узроке неслагања. Усклађивање се врши 
поређењем прокњижених промена на картицама 
дужника и повериоца. Најчешћи узрок неслагања 
је постојање неевидентираних обавеза у послов-
ним књигама дужника. У том случају потребно је 

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

10 корака пре састављања 
завршног рачуна за 2018. годину
Предуслов за састављање финансијских извештаја јесте реално вредновање 
имовине, обавеза, прихода и расхода предузећа, а да би се то постигло нужно 
је извршити низ припремних активности.
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да поверилац докаже основаност потраживања 
веродостојном рачуноводственом документаци-
јом, односно фактуром, отпремницом и сл., као 
и да исту достави дужнику на књижење. Након 
усаглашавања дужник и поверилац  састављају 
записник о усаглашавању и оверавају га својим 
потписима и печатима. Овако састављен доку-
мент представља доказ да су дужник и поверилац 
ускладили међусобна потраживања и обавезе.

Без обзира на то да ли се поступак усаглашава-
ња финансијских пласмана, потраживања и оба-
веза врши путем ИОС обрасца или путем другог 
документа, неопходно је да документ којим се 
врши  усаглашавање  буде  потписан  од  стране 
овлашћеног лица. Важност тога да документ за 
усаглашавање буде потписан од стране овлашће-
ног лица последица је чињенице да се потписи-
вањем  документа  заправо  признаје  дуговање 
обавезе дужника. 

Не смемо превидети чињеницу да ће се нов-
чаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара 
казнити за привредни преступ правно лице, као 
и новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара 
одговорно лице у правном лицу, ако: 1) као пове-
рилац не достави свом дужнику стање неплаће-
них рачуна и 2) ако не обелодани у Напоменама 
уз финансијске извештаје неусаглашена потражи-
вања и обавезе.

Усклађивање књиговодствених 
евиденција

Усклађивање 
промета и 
стања главне 
књиге са 
дневником

Проверавамо да ли су 
сви исконтирани ставови 
за књижење пренети на 
рачуне главне књиге.
Провера се ради за 
финансијско и погонско 
књиговодство.

Усклађивање 
промета 
и стања 
помоћних 
књига са 
главном 
књигом

Проверавамо слагање 
синтетичких рачуна 
са припадајућим 
аналитикама, тако да 
збир салда свих рачуна 
неке аналитике одговара 
салду њиховог синтетичког 
рачуна (односно обрнуто). 

Усаглашавање са Пореском управом

Привредна  друштва  најкасније  на  дан  са-
стављања  финансијских  извештаја  треба  да 

спроведу усаглашавање са Пореском управом 
по основу свих јавних прихода, укључујући и по-
рез на добит. С тим циљем подноси се Захтев за 
издавање пореског уверења надлежној пореској 
управи.  Захтев  се  подноси  у  писменој форми, 
осим правних лица која имају статус великог по-
реског обвезника, која стање свих јавних прихо-
да могу да провере електронски, подношењем 
упита Центру за велике пореске обвезнике. Обра-
зац се може преузети са интернет странице По-
реске управе (http://www.poreskauprava.gov.rs/
pravna-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html).

Обрачун курсних разлика

Промене девизних курсева одражавају се на 
рачуноводствене евиденције као курсне разли-
ке и ефекти од уговарања валутне клаузуле. Сва 
правна лица обавезна су да на дан 31.  12. 2018. 
године изврше обрачун курсних разлика за све 
монетарне ставке које се воде у страној валути, 
у складу са одредбама МРС 21 – Ефекти промена 
девизних курсева. Наравно, примењује се сред-
њи курс Народне банке Србије на дан 31. 12. 2018. 
године.

Курсне разлике се обавезно обрачунавају на:
● неуплаћени уписани капитал (новчани део) – 
група 00 и група 31;
● дугорочне финансијске пласмане – група 04;
● дугорочна потраживања – група 05;
● краткорочна потраживања, пласмане и 
готовину и активна временска разграничења – 
класа 2;
● дугорочна резервисања и обавезе – класа 4, 
осим рачуна 430: Примљени аванси, депозити и 
кауције.

Пример: Обрачун курсних разлика

Предузеће  је  25.  10.  2018.  године  продало 
и фактурисало  инокупцу  робу  у  вредности  од 
10.000 УСД. Рок плаћања је 90 дана. Према кур-
сној листи Народне банке Србије (бр. 206) за зва-
нични средњи курс динара, формираној на дан 
25. 10. 2018. г., курс USD/RSD је 103,9502. На дан 
31. 12. 2018. године званични средњи курс изно-
си 104,5025 (Напомена: Овај курс је узет само за 
пример јер је чланак завршен за објаву пре 31. 12. 
2018. године и због тога није могуће дати стварну 
вредност курса.).
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Ред. 
бр. Кто Опис

Износ

Д П

1

205 Купци у 
иностранству 1.039.502  

605 Приходи од 
продаје робе 
на иностраном 
тржишту  1.039.502

за евидентирану продају иностраном купцу 25. 10. 2018.

2

205 Купци у 
иностранству 5.523  

663 Позитивне курсне 
разлике (према 
трећим лицима)  5.523

обрачун курсних разлика на крају обрачунског периода  
31. 12. 2018.

Као што се види, на дан 31.  12. 2018.  године 
вредности нашег потраживања је 1.045.025 дина-
ра, a у односу на вредност евидентирану на дан 
фактурисања, на конту 205 настала је разлика од 
5.523 динара, што и представља курсну разлику.

Пример: Обрачун курсних разлика по основу 
уговора са валутном клаузулом

Предузеће А склопило је са банком Д уговор 
о  краткорочном  кредиту.  Према  том  уговору 
„износ одобреног кредита је ЕУР 200.000 у про-
тиввредности  обрачунатој  по  средњем  курсу 
Народне банке Србије важећем на дан пуштања 
кредита у коришћење”. Уговором је дефинисано 
да се потраживања по основу уговора (износ кре-
дита и припадајуће камате, камате за закашњења 
у плаћању и други евентуални трошкови) обра-
чунавају по средњем курсу НБС на дан измирења 
обавеза.

Напомена: Ово се наглашава јер у пракси могу 
да се примене и други курсеви (продајни курс за 
девизе и сл.), наравно дефинисани уговором.

Рок за плаћање је 7 дана од доспећа, односно 
примитка каматног листа.

Погледајмо отплатни план кредита:

износи у ЕУР
Датум 

доспећа Главница Камата Ануитет Стање 
главнице

01/06/2018   0 200.000

01/07/2018 16.251 917 17.167 183.749

01/08/2018 16.325 842 17.167 167.424

01/09/2018 16.400 767 17.167 151.024

01/10/2018 16.475 692 17.167 134.549

износи у ЕУР
Датум 

доспећа Главница Камата Ануитет Стање 
главнице

01/11/2018 16.551 617 17.167 117.998

01/12/2018 16.627 541 17.167 101.372

01/01/2019 16.703 465 17.167 84.669

01/02/2019 16.779 388 17.167 67.890

01/03/2019 16.856 311 17.167 51.034

01/04/2019 16.933 234 17.167 34.100

01/05/2019 17.011 156 17.167 17.089

01/06/2019 17.089 78 17.167 0

УКУПНО 200.000 6.008 206.008  

У складу са планом отплате, а и према потвр-
ђеном ИОС-у  од  банке,  обавеза  предузећа  по 
овом кредиту износи на дан 31. 12. 2018. године 
101.372 ЕУР по основу главнице и 465 ЕУР по осно-
ву камате. Претпоставља се да је званични сред-
њи курс Народне банке на дан 31. 12. 2018. године 
118,2154 RSD/EUR. Применом овог курса динарска 
вредност наше обавезе по основу главнице изно-
си 11.983.732 динара, а по основу камате 54.970 
динара.

Напомена: Обрачун курсних разлика за оба-
везу по основу каматног листа за децембар се не 
ради јер је приликом књижења (датум каматног 
листа 31. 12. 2018) обавеза за камате од 465 ЕУР 
већ прокњижена по средњем курсу 118,2154, од-
носно у износу од 54.970 динара).

Салдо на рачуну 414 – Дугорочни кредити и 
зајмови у земљи пре књижења курсних разлика 
– износи 11.976.230 динара. Дакле, евидентира се 
разлика између тог износа и вредности на 31. 12. 
2018. као што следи:

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ

Д П

1.

414 Дугорочни кредити и 
зајмови у земљи  7.502

564 Расходи по основу 
ефеката валутне 
клаузуле (према 
трећим лицима) 7.502  

обрачун курсних разлика на крају обрачунског периода

Са аспекта МРС 21, превођење у домаћу ва-
луту на крају извештајног периода обавезно је и 
за немонетарне ставке. У зависности од тога да 
ли се одмеравају по историјском трошку или по 
фер вредности у страној валути, превођење у до-
маћу валуту врши се по девизном курсу на дан 
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трансакције, односно на датум одређивања фер 
вредности. 

У  нашем  Билансу  стања  и  Контном  оквиру 
немонетарне  ставке  су:  Нематеријална  улага-
ња, Некретнине, постројења, опрема, Биолошка 
средства, Залихе и  стална средства намењена 
продаји, Капитал, осим неуплаћеног уписаног ка-
питала и рачун 430: Примљени аванси, депозити и 
кауције, осим депозита и кауција који се измирују 
у новцу.

Рекласификација ставки

Када говоримо о прекњижавању односно ре-
класификацији, крећемо од провере усклађено-
сти места евидентирања пословних трансакција 
са прописаним Контним планом. Уколико се кон-
статује да неке пословне трансакције нису еви-
дентиране на одговарајућим контима прихода, 
расхода,  имовине и обавеза,  врши  се њихово 
прекњижавање.  При  томе  се  посебно  прекон-
тролишу трансакције са повезаним лицима, које 
морају да буду одвојене и евидентиране на по-
себним контима.

Рекласификација:
● аванси,
● ХоВ,
● дугорочне обавезе – део који доспева до 
једне године,
● нека дуговна/потражна салда на одређеним 
рачунима.

Као специфичне рекласификације на крају по-
словне године издвојено је следеће:
● Унапред плаћена средства од купаца евиден-
тирају се на рачуну 430: Примљени аванси, депо-
зити и кауције. То значи да на рачуну 204: Купци у 
земљи остају приказана искључиво потраживања 
од купаца. Слична ситуација мора да буде и на 
рачунима датих аванса. Рачун 435: Добављачи 
у земљи може да приказује искључиво обавезе 
према добављачима за испоручене производе и 
робу, односно извршене услуге.  
● На  31.  12.  2018.  године  вредност  хартија  од 
вредности  које  се  вреднују  по фер  вредности 
усклађује се са њиховом ценом објављеном на 
сајту Београдске берзе на задњи дан календар-
ске године.
● Део обавеза по основу дугорочних кредита 
који доспева  за  плаћање до  једне  године пре-
носи се на рачун 424: Део дугорочних кредита 

који доспева до једне године, а код осталих ду-
горочних обавеза на краткорочне обавезе. Када 
је у питању финансијски лизинг, део обавеза који 
доспева за плаћање до једне године преноси се 
са рачуна 416: Обавезе по основу финансијског 
лизинга на рачун 425: Део осталих дугорочних 
обавеза које доспевају до једне године.
● Следећа три случаја односе се на исказивање, 
односно пренос одређених салда на рачунима:

– у случају потражног салда на текућем рачу-
ну, исти се исказује на одговарајућем рачуну у 
групи 42: Краткорочне финансијске обавезе (не 
врши се прекњижавање у књиговодству);

– у случају дуговног салда на рачуну 306: Еми-
сиона премија преноси се на рачун 340: Нераспо-
ређени добитак ранијих година или на рачун 350: 
Губитак ранијих година;

– дуговна салда на рачунима групе 48: Обаве-
зе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, 
утврђена на дан биланса, преносе се на рачун 224: 
Потраживања по основу преплаћених осталих по-
реза и доприноса.

Пример: Пренос дела дугорочних обавеза 
које доспевају за плаћање до једне године

Предузеће М је 3. 10. 2018. године добило од 
банке дугорочни кредит у висини од 8 милиона 
динара, а отплата се врши према плану отплате 
који је следећи:

износи у ЕУР
Датум 

доспећа Главница Камата Ануитет Стање 
главнице

03/10/18 0  0 8.000.000
01/11/18 0 30.800 30.800 8.000.000
01/12/18 317.792 33.000 35.079 7.682.208
01/01/19 319.103 31.689 35.079 7.363.105
01/02/19 320.419 30.373 35.079 7.042.686
01/03/19 321.741 29.051 35.079 6.720.945
01/04/19 323.068 27.724 35.079 6.397.877
01/05/19 324.401 26.391 35.079 6.073.476
01/06/19 325.739 25.053 35.079 5.747.737
01/07/19 327.083 23.709 35.079 5.420.655
01/08/19 328.432 22.360 35.079 5.092.223
01/09/19 329.787 21.005 35.079 4.762.436
01/10/19 331.147 19.645 35.079 4.431.289
01/11/19 332.513 18.279 35.079 4.098.776
01/12/19 333.885 16.907 35.079 3.764.892
01/01/20 335.262 15.530 35.079 3.429.630
01/02/20 336.645 14.147 35.079 3.092.985
01/03/20 338.033 12.759 35.079 2.754.952
01/04/20 339.428 11.364 35.079 2.415.524
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износи у ЕУР
Датум 

доспећа Главница Камата Ануитет Стање 
главнице

01/05/20 340.828 9.964 35.079 2.074.696
01/06/20 342.234 8.558 35.079 1.732.462
01/07/20 343.646 7.146 35.079 1.388.816
01/08/20 345.063 5.729 35.079 1.043.753
01/09/20 346.487 4.305 35.079 697.267
01/10/20 347.916 2.876 35.079 349.351
01/11/20 349.351 1.441 35.079 0
 Укупно 8.000.000 449.808 872.701  

Према датом плану отплате, М израчуна износ 
главнице кредита која доспева за наплату у 2019. 
години и тај износ евидентира као што следи:

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ
Д П

1.

414 Дугорочни кредити 
и зајмови у земљи  8.000.000

241 Текући (пословни) 
рачуни 8.000.000  

евидентирање добијеног дугорочног кредита од банке, 
књижење 3. 10. 2018

2.

414 Дугорочни кредити 
и зајмови у земљи 3.917.316  

424 Део дугор. кредита 
и зајмова који 
доспева до једне 
године  3.917.316

пренос дела обавеза по дугорочном кредиту које 
доспевају до једне године на дан 31. 12. 2018.

Овим преносом салдо дугорочног кредита на 
31. 12. 2018. износи 3.764.892 динара.

Напомена: Све уплате главнице по овом кре-
диту раскњижаваће се у наредној години на кон-
ту 424.

Временска разграничења прихода и 
расхода

У складу са начелом узрочности, обрачун пе-
риодичног резултата мора бити извршен међу-
собним сучељавањем прихода и расхода који су 
настали у обрачунском периоду за који се резул-
тат утврђује. Да би се то постигло, врши се до-
књижавање насталих а ненаплаћених прихода и 
насталих а неплаћених расхода. Рачуни активних 
и пасивних временских разграничења у наредној 
години се гасе у тренутку када се приходи напла-
те, а расходи плате. Даље, хомогеност резултата 
постиже се искњижавањем износа који предста-
вљају приходе односно расходе будућих обра-
чунских периода, а који су на рачунима прихода 

и расхода евидентирани јер су приходи унапред 
наплаћени, а расходи унапред плаћени.

Пример: Унапред плаћени трошкови

У децембру 2018. године примљен је рачун на 
име претплате за стручни часопис за наредну, 
2019. годину, у износу од 25.000 + 10% ПДВ, с об-
зиром на то да се претплата плаћа по примитку 
рачуна, а односи се на трошкове претплата ана-
литички евидентираних у оквиру осталих нема-
теријалних трошкова.

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ
Д П

1.

280 Унапред плаћени 
трошкови 25.000  

271 ПДВ у примљеним 
фактурама по посебној 
стопи  2.500  

435 Добављачи у земљи  27.500
евидентирање унапред плаћених трошкова

Пример: Нефактурисани приход

Поднет је захтев за стимулацију по основу из-
вршеног извоза у висини од 205.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ
Д П

1.

281 Потраживања за 
нефактурисани приход 205.000  

640 Приходи од премија, 
субвенција итд.  205.000

обрачун стимулације и исказивање потраживања за 
нефактурисани приход

Пример: Одложена пореска средства

Књиговодствена  вредност  основних  сред-
става предузећа М износи 2.500.000 динара, а 
основица  за  обрачун  пореске  амортизације  је 
3.000.000. Предузеће рачуна кумулативно одло-
жено пореско средство: (3.000.000 - 2.500.000) x 
15% = 75.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ
Д П

1.

288 Одложена пореска 
средства 75.000  

722 Одложени порески 
расходи и приходи 
периода  75.000

Уколико предузеће има и одложене пореске 
обавезе, књижи се пребијени износ одложених 
пореских обавеза и одложених пореских сред-
става.
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Пример: Унапред наплаћени приходи

Предузеће је у децембру 2018. године по осно-
ву уговора о закупу пословног простора напла-
тило од свог закупца годишњу закупнину за 2019. 
годину. Годишња закупнина износи 1.000.000 ди-
нара + ПДВ.

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ

Д П

1.

491 Унапред наплаћени 
приходи  1.000.000

470 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи   200.000

241 Текући рачуни 1.200.000  
евидентирање унапред наплаћених прихода од закупнине

Пример: Одложене пореске обавезе

Књиговодствена  вредност  основних  сред-
става предузећа А износи 3.800.000 динара,  а 
основица  за  обрачун  пореске  амортизације  је 
3.000.000. Предузеће рачуна кумулативну одло-
жену пореску обавезу: (3.800.000 - 3.000.000) x 
15% = 120.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ
Д П

1

498 Одложене пореске 
обавезе  120.000

722 Одложени порески 
расходи и приходи 
периода 120.000  

евидентирање настале одложене пореске обавезе

У случају да предузеће има и одложена поре-
ска средства, врши се пребијање по основу обра-
чуна, као на пример:

Ред. 
бр. ОПИС Износ

Одложене пореске обавезе

1. Опорезива привремена разлика по 
основу средстава која се амортизују 800.000

2. Одложена пореска обавеза на дан 31. 
12. 2018 120.000

Одложена пореска средства

3. Резервисања за отпремнине 1.500.000

4. Одложена пореска средства на дан 31. 
12. 2018. 1.500.000

5. Пребијање: нето одложена пореска 
средства (4 - 2) 1.380.000

6. Одложени порески приход у билансу 
успеха за период 1. 1 – 31. 12. 2018. 1.380.000

У овом случају књижење је следеће:

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ

Д П

1.

288 Одложена пореска 
средства 1.500.000  

498 Одложене пореске 
обавезе  120.000

722 Одложени порески 
расходи и приходи 
периода  1.380.000

евидентирање одложеног пореза на крају године

Обрачуни и друга књижења

Остаје још да се обрачуна и одговарајуће књи-
жи:
● амортизација  нематеријалних  улагања,  не-
кретнина, постројења и опреме, као и инвести-
ционих некретнина;
● резервисања;
● промене  залиха недовршене производње и 
готових производа;
● набавна вредност продате робе;
● фер вредност имовине која се исказује по фер 
вредности;
● обезвређења појединих облика имовине;
● одложена пореска средства и обавезе.

О обрачуну рачуноводствене амортизације за 
2018. годину пишемо у посебном чланку у овом 
броју часописа, а о обезвређењима, одложеним 
пореским средствима и обавезама у следећем 
броју часописа „Пословни саветник“.

Обезвређење сумњивих потраживања

Стање  потраживања  на  31.  12.  2018.  године 
мора  да  приказује  наплативу  вредност  истих, 
што значи да је потребно проценити износ веро-
ватне или извесне ненаплативости потраживања. 
У складу са тим, обезвређивање потраживања 
врши се индиректним отписом (евидентирањем 
исправке  вредности)  или  директним  отписом 
(брисање потраживања из пословних књига). Ва-
жно је да свако правно лице, односно предузет-
ник детаљно постави рачуноводствену политику 
у вези са признавањем, процењивањем и презен-
тацијом потраживања. У складу с тим:

● индиректни отпис извршиће се у случајеви-
ма када се не одустаје од наплате потраживања, 
међутим,  стање дужника  указује  на  постојање 
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вероватноће  да  исказано  потраживање  може 
бити ненаплативо у целости или неким делом, 
при  чему  га  књижимо  задужењем рачуна  585: 
Обезвређење потраживања и краткорочних фи-
нансијских пласмана и одобрењем рачуна 209: 
Исправка вредности потраживања од продаје;

● директан отпис извршићемо када  је  пот-
пуно извесно да потраживање неће бити напла-
ћено јер је прошао рок застаревања, предузеће 
је брисано из регистра АПР и слично, при чему 
се, ако потраживање претходно већ није било 
исправљено, директан отпис књижи задужењем 
рачуна 576: Расходи по основу директних отписа 
потраживања и одобрењем рачуна 204: Купци 
у земљи, а уколико је потраживање претходно 
већ било исправљено, директан опис књижи се 
задужењем рачуна 209: Исправка вредности по-
траживања од продаје и одобрењем рачуна 204: 
Купци у земљи (уочава се да нема књижења рас-
хода јер су они већ раније приказани приликом 
индиректног отписа).

Пример: Индиректни отпис потраживања

Предузеће К је на дан 31. 12. 2018. године на-
правило преглед купаца по укупним потражива-
њима и класификовало их по доспећу:

Купци Укупно Нису доспела
Доспелост

до 30 31–60 61–90 преко 90

А 65.000  30.000  25.000 10.000

Б 38.000 38.000     

З 45.000  20.000 25.000   

Х 78.000 50.000   28.000  

УКУПНО 226.000 88.000 50.000 25.000 53.000 10.000

Процена % ненаплативости   4% 10% 20% 40%

Укупно ненаплатива потраживања 19.100  2.000 2.500 10.600 4.000

Степен,  односно  проценат  ненаплативости 
примењен је у складу са одредбама Правилника 
о рачуноводству, којим их дефинише свако пре-
дузеће. 

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ
Д П

1.

209 Исправка вредности 
потраживања од продаје  10.200

585 Обезвређење 
потраживања и КФП 10.200  

за извршену исправку вредности потраживања од купца А

2.

209 Исправка вредности 
потраживања од продаје  3.300

585 Обезвређење 
потраживања и КФП 3.300  

за извршену исправку вредности потраживања од купца З
3. 209 Исправка вредности 

потраживања од продаје  5.600
585 Обезвређење 

потраживања и КФП 5.600  
за извршену исправку вредности потраживања од купца Х

Са аспекта пореског третмана исправки вред-
ности  примењују  се  одредбе  члана  16.  Закона 
о порезу на добит правних лица  („Сл.  гласник 
РС”,  бр.  25/2001,  80/2002,  80/2002  –  други  за-
кон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 
47/2013, 108/2013, 68/2014 – други закон, 142/2014, 
91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 
и 95/2018), који каже да се на терет расхода при-
знаје исправка вредности појединачних потражи-
вања ако је од рока за њихову наплату до краја 
пореског периода прошло најмање 60 дана.

За  предузеће  из  наведеног  примера  то  би 
значило да је од укупно извршених 19.100 дина-
ра исправки вредности потраживања, порески 
признат расход 14.600 динара (предузећа А и Х 
имају потраживања доспела преко 60 дана), а 
рачуна се:
● за А: (25.000 × 20%) + (10.000 × 40%) = 9.000 ди-
нара порески признате исправке вредности;
● за Х: (28.000 × 20%) = 5.600 динара порески при-
знате исправке вредности.

Читајте најновија мишљења
 Министарства финансија на

propisi.net
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Пример: Директни отпис потраживања

Наставља се пример за купца А против кога је 
у 2019. години покренут извршни поступак ради 
наплате потраживања. Ради се директни отпис:

Ред. 
бр. Конто Опис

Износ
Д П

1.

204 Купци у земљи  65.000
209 Исправка вредности 

потраживања од продаје 10.200  
576 Расходи по основу 

директних отписа 
потраживања 54.800  

за директни отпис потраживања од купца А

Што се тиче пореског третмана насталих рас-
хода, поново се тумачи члан 16. Пореза на добит 
правних лица. С обзиром на то да је у 2018. години 
порески признат расход био 9.000 динара (за де-
лимични исправак потраживања доспелих преко 
60 дана), у 2019. години порески признат расход 
је 54.800 + 1.200 = 56.000 динара. Ових 1.200 ди-
нара није било признато као порески расход јер 
се односило на исправку вредности потражива-
ња која су доспела мање од 60 дана. У тренутку 
директног отписа стечени су услови за отпис свих 
потраживања од овог купца.

Провере

На самом крају извршава се још једна прове-
ра – да ли су сва прелазна конта затворена, да 
ли су укалкулисане све зараде и накнаде зарада 
за пословну 2018. годину, без обзира на то да ли 
је извршена њихова исплата, као што се и  још 
једном проверава да ли су рачуноводствене по-
литике правилно примењене на новонабављена 
средства. 

Закључак

Подсетник Завршено

Попис  √

Усаглашавање потраживања и обавеза √

Усклађивање књиговодствених 
евиденција

√

Усаглашавање са пореском управом √

Обрачун курсних разлика √

Прекњижавање односно 
рекласификације

√

Књижење временског разграничења 
прихода и расхода

√

Обрачуни и друга књижења која се сада 
раде

√

Обезвређење сумњивих потраживања √

Провере √

Може да се почне састављање финансијских извештаја

Припрема финансијских извештаја може да 
почне тек након што се заврши приказани низ 
активности, које су нужне за реално вреднова-
ње  прихода  и  расхода,  имовине  и  обавеза  на 
дан  31.  12.  2018.  године.  Наведене  активности 
спроводе  се  у  складу  са  одредбама  Закона  о 
рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 
30/2018), Правилника о начину и роковима вр-
шења пописа  и  усклађивања  књиговодственог 
стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 
118/2013 и  137/2014), МРС/МСФИ, МСФИ за МСП 
или Правилника о начину признавања, вредно-
вања, презентације и обелодањивања позиција у 
појединачним финансијским извештајима микро 
и других правних лица, Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна  друштва,  задруге  и  предузетнике 
(„Сл. гласник РС”, бр. 95/2014), Правилника о ра-
чуноводству и рачуноводственим политикама и 
других интерних аката друштва. 

Завршена је пословна година. Без обзира на то 
колико задовољни били постигнутим резултатом 
пословања, тржишном позицијом, испуњеношћу 
постављеног плана, сва правна лица и предузет-
ници који воде двојно књиговодство почињу са 
припремама за завршни рачун. П С

ЈЕСТЕ ЛИ СЕ ВЕЋ ПРЕТПЛАТИЛИ НА 
ЧАСОПИС ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 

ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ?

011/ 2836-820
011/2836-821
011/2836-822

office@ingpro.rs
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Увод

Према члану 10. Закона о рачуноводству („Сл. 
гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018 – у даљем тек-
сту: Закон), рачуноводствене исправе и друга 
документација  у  вези  са  насталим  пословним 
променама  достављају  се  на  књижење  у  року 
од три радна дана од дана када је пословна про-
мена настала, односно у року од три радна дана 
од датума њиховог пријема. Датумом настанка 
пословне промене сматра се датум доношења 
одлуке о усвајању извештаја о попису. Лица 
која су задужена за рачуноводствено евиденти-
рање резултата пописа дужна су да их прокњи-
же у року од пет радних дана од дана пријема. 
Књижење се спроводи на 31. 12. године на коју се 
попис односи, односно на последњи радни дан 
пословне године, како би књиговодствено стање 
на дан биланса било усклађено са стварним ста-
њем утврђеним пописом. 

Рачуноводствено евидентирање 
мањкова и вишкова

Мањкови добара који се утврде пописом могу 
да се односе на основна средства и залихе (ре-
зервне делове, инвентар, ауто-гуме и амбалажу 
и други материјал, робу, готове производе и не-
довршену производњу). Мањак добара може да 
настане као последица  замене добара,  крађе, 
више силе, неадекватне испоруке добара, одно-
сно по основу више испоручених добара у односу 
на фактурисану количину купцима итд. 

Мањак утврђен пописом може да се покрије на 
терет правног лица, на терет одговорног лица 
или на терет осигурања, ако је имовина била 
осигурана.

Полазећи од начина покривања, рачуновод-
ствено евидентирање мањкова, у складу са Пра-
вилником о Контном оквиру и садржини рачуна 
у Контном оквиру за привредна друштва, задру-
ге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 
– у даљем тексту: Правилник), врши се на сле-
дећим рачунима: 
● На рачуну 574 – Мањкови – исказују се мањко-
ви средстава који се утврде на основу редовног 
или  ванредног  пописа,  осим мањкова  учинака 
који се исказују у оквиру класе 9. На овом рачу-
ну књижи се мањак на основу одлуке надлежног 
органа, који пада на терет друштва. Износ мањка, 
заједно са обрачунатим порезима (ПДВ-ом и ак-
цизом ако се обрачунава), пада на терет рачуна 
574.
● На рачуну 221 – Потраживања од запослених 
– исказују се, између осталог, мањкови који се 
накнађују од запослених. Уколико утврђени мањ-
кови по одлуци надлежног органа падају на терет 
одговорних лица, односно запослених, мањак се, 
заједно са обрачунатим порезима, књижи заду-
жењем рачуна Потраживања од запослених. 
● На рачуну 228 – Остала краткорочна потражи-
вања – евидентира се потраживање од осигура-
вајућег друштва у случају да је имовина за коју је 
утврђен мањак била осигурана.

Правилником о Контном оквиру за 
рачуноводствено евидентирање вишкова у 
финансијском књиговодству предвиђен је рачун 
674 – Вишкови.

Мр Милица Бјелић, овлашћени екстерни и интерни ревизор

Рачуноводствено евидентирање 
резултата пописа
Извештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и одлукама 
надлежног органа правног лица, односно предузетника, доставља се на 
књижење ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
Предмет овог чланка је књижење резултата годишњег редовног пописа 
вишкова и мањкова, као и рачуноводствено евидентирање расхода добара 
по попису у финансијском књиговодству.
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Пример: Књижење вишкова и мањкова

Пописом су утврђене следеће разлике између 
стварног и књиговодственог стања: 

1) вишак опреме чија  је процењена набавна 
вредност 120.000 динара, а процењена исправка 
вредности 100.000 динара; 

2)  мањак  опреме  чија  је  набавна  вредност 
80.000 динара, исправка вредности 50.000 дина-
ра, при чему је тржишна вредност једнака сада-
шњој вредности, а по одлуци надлежног органа 
мањак пада на терет правног лица; 

3) мањак путничког возила чија  је  садашња 
вредност 50.000 динара, а исправка вредности 
36.000 динара, при чему се за утврђени мањак 
терете трошкови пословања; 

4) мањак опреме набавне вредности 600.000 
динара, отписане вредности 200.000 динара, при 
чему тржишна вредност опреме износи 400.000 
динара, а за мањак се задужује одговорно лице 
на основу одлуке надлежног органа; 

5) вишак материјала у вредности од 24.000 
динара; 

6) мањак материјала у вредности од 9.000 ди-
нара, који ће бити надокнађен на терет рачунопо-
лагача, при чему тржишна вредност материјала 
одговара књиговодственој вредности; 

7) вишак робе у складишту чија  је продајна 
вредност 300.000 динара, укалкулисана разлика 
у цени 80.000 динара, а залихе робе у промету на 
велико воде се по продајним ценама без ПДВ-а; 

8) мањак робе у складишту продајне вредно-
сти 15.000 динара, са укалкулисаном разликом у 
цени од 2.000 динара, који ће теретити трошкове 
пословања, при чему тржишна вредност робе из-
носи 15.000 динара; 

9) мањак робе у продавници на терет запо-
сленог, набавне вредности робе 20.000 динара, 
разлике у цени 2.000 динара и ПДВ-а у износу од 
4.400 динара, при чему се запослени задужује по 
продајној цени; 

10) мањак робе у малопродаји на терет прав-
ног лица, чија набавна вредност износи 10.000 ди-
нара, укалкулисана разлика у цени 1.000 динара, 
а укалкулисани ПДВ 2.200 динара; 

11) вишак робе у продавници, набавне вред-
ности 5.000, укалкулисане разлике у цени у изно-
су од 500 динара и укалкулисаног ПДВ-а од 1.100 
динара. 

Ред. 
бр. Конто ОПИС 

Износ 

дуг. пот.

1)  023 Постројења и опрема  120.000  
 029 Исправка вредности, 

некретнина, 
постројења и опреме   100.000

 674 Вишкови   20.000
за вишак опреме 
2)  574 Мањкови  36.000  
 29 Исправка вредности, 

некретнина, 
постројења и опреме  50.000  

 023 Постројења и опрема   80.000
 474 Обавезе за порез на 

додату вредност по 
основу сопствене 
потрошње по општој 
стопи   6.000

за мањак опреме који пада на терет правног лица 
3)  574 Мањкови  45.000  
 029 Исправка вредности, 

некретнина, 
постројења и опреме  36.000  

 023 Постројења и опрема   81.000
за мањак путничког возила који пада на терет правног 
лица 
4)  221 Потраживања од 

запослених  480.000  
 29 Исправка вредности, 

некретнина, 
постројења и опреме  200.000  

 023 Постројења и опрема   600.000
 474 Обавезе за порез на 

додату вредност по 
основу сопствене 
потрошње по општој 
стопи   80.000

за мањак опреме који пада на терет одговорног лица 
5)  101 Материјал  24.000  
 674 Вишкови   24.000

за вишак материјала 
6)  221 Потраживања од 

запослених  10.800  
 101 Материјал   9.000
 474 Обавезе за порез на 

додату вредност по 
основу сопствене 
потрошње по општој 
стопи   1.800

за мањак материјала на терет рачунополагача 
7)  1320 Роба у промету на 

велико  300.000  
 1329 Разлика у цени робе у 

промету на велико   80.000
 674 Вишкови   220.000

за вишак робе у складишту 
8)  574 Мањкови  16.000  
 1329 Разлика у цени робе у 

промету на велико  2.000  
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Ред. 
бр. Конто ОПИС 

Износ 

дуг. пот.

 1320 Роба у промету на 
велико   15.000

 474 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу сопствене 
потрошње по општој 
стопи   3.000

за мањак робе у промету на велико 
9)  221 Потраживања од 

запослених  26.400  
 1341 Укалкулисани ПДВ у 

промету на мало  4.400  
 1349 Укалкулисана разлика 

у цени робе у промету 
на мало  2.000  

 1340 Роба у промету на 
мало   26.400

 474 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу сопствене 
потрошње по општој 
стопи   4.400

 679 Остали непоменути 
приходи   2.000

за мањак робе у малопродаји на терет запосленог 
10)  574 Мањкови  12.200  
 1341 Укалкулисани ПДВ у 

промету на мало  2.200  
 1349 Укалкулисана разлика 

у цени робе у промету 
на мало  1.000  

 1340 Роба у промету на 
мало   13.200

 474 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу сопствене 
потрошње по општој 
стопи   2.200

за мањак робе у малопродаји на терет правног лица 
11)  1340 Роба у промету на 

мало  6.600  
 1341 Укалкулисани ПДВ у 

промету на мало   1.100
 1349 Укалкулисана разлика 

у цени робе у промету 
на мало   500

 674 Вишкови   5.000
за вишак робе у продавници 

Напомена за промену 3): Правно лице, у слу-
чају мањка путничког аутомобила, нема обавезу 
обрачуна и плаћања ПДВ-а, с обзиром на то да 
није постојало право на одбитак претходног по-
реза приликом његове набавке у складу са чла-
ном 29. Закона о ПДВ-у.

Рачуноводствено евидентирање кала, 
растура, квара и лома

Пре  утврђивања  мањка  добара,  књиговод-
ствено стање прво мора да се коригује  за  све 
расходе по основу кала, растура, лома или квара. 

Кало представља губитак у тежини, обиму или 
површини производа (материјала) због сушења, 
испаравања, скупљања, смрзавања, топљења. 

Растур је губитак расипања приликом руко-
вања. 

Квар  је  губитак  због  хемијских  и  физичких 
промена  на  производима  (материјалу),  услед 
чега постају неупотребљиви или се њихов квали-
тет погоршава. 

Лом је губитак због уништења производа (ма-
теријала) који су по својој природи ломљиви.

Према Правилнику о Контном оквиру, расходи 
настали услед кала, растура, лома и квара 
рачуноводствено се евидентирају на рачуну 
577 – Расходи по основу расходовања залиха 
материјала и робе.

Пример: Књижење кала, растура,  
лома и квара

Пописом је утврђен: 
1)  дозвољен  кало  материјала  у  износу  од 

37.000 динара; 
2) лом материјала у износу од 4.000 динара, 

а с обзиром на то да је исти изнад дозвољеног 
лома прописаног нормативом правног лица, на 
износ изнад прописане дозвољене границе обра-
чунат је ПДВ у износу од 800 динара; 

3) кало робе у складишту у дозвољеним ко-
личинама утврђеним интерним актом, при чему 
продајна цена робе износи 6.000 динара, а укал-
кулисана разлика у цени 900 динара; 

4) кало робе у складишту изнад дозвољене 
количине, при чему продајна цена робе износи 
6.000 динара, укалкулисана разлика у цени 900 
динара, а обрачунати ПДВ на количину већу од 
дозвољене 600 динара; 

5) дозвољени кало робе у продавници у изно-
су од 16.800 динара, у којем је набавна вредност 
робе 12.000 динара, разлика у цени 2.000 динара, 
а укалкулисани ПДВ 2.800 динара; 

6) кало робе у малопродајном објекту у износу 
од 27.600 динара, од чега се 7.600 динара односи 
на кало изнад дозвољеног за робу опорезиву по 
стопи од 10%, при чему је набавна вредност робе 
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20.000 динара, разлика у цени 3.000 динара, а укал-
кулисани ПДВ 4.600 динара. 

Ред. 
бр. Конто ОПИС 

Износ 

дуг. пот.

1)  577 Расходи по основу 
расходовања залиха 
материјала и робе  37.000  

 101 Материјал   37.000
за дозвољени кало материјала по попису 

2)  577 Расходи по основу 
расходовања залиха 
материјала и робе  4.800  

 101 Материјал   4.000
 474 Обавезе за порез на додату 

вредност по основу сопствене 
потрошње по општој стопи   800

за лом материјала изнад дозвољеног 

3)  577 Расходи по основу 
расходовања залиха 
материјала и робе  5.100  

 1320 Роба у промету на велико   6.000
 -1329 Укалкулисана разлика у цени   -900

за дозвољени кало робе у складишту 

4)  577 Расходи по основу 
расходовања залиха 
материјала и робе  5.700  

 1320 Роба у промету на велико   6.000
 -1329 Укалкулисана разлика у цени   -900
 474 Обавезе за порез на додату 

вредност по основу сопствене 
потрошње по општој стопи   600

за кало робе у складишту изнад дозвољеног 

5)  577 Расходи по основу 
расходовања залиха 
материјала и робе  12.000  

 1341 Укалкулисани ПДВ у промету 
на мало  2.800  

 1349 Укалкулисана разлика у цени 
робе у промету на мало 

2.000  
 1340 Роба у промету на мало   16.800

за дозвољени кало робе у продавници 

6)  577 Расходи по основу 
расходовања залиха 
материјала и робе  20.760  

 1341 Укалкулисани ПДВ у промету 
на мало  4.600  

 1349 Укалкулисана разлика у цени 
робе у промету на мало 

3.000  
 1340 Роба у промету на мало   27.600
 475 Обавезе за порез на додату 

вредност по основу сопствене 
потрошње по посебној стопи   760

за кало робе у продавници изнад дозвољеног 

Порески аспект утврђеног мањка или 
расхода (кало, лом, растур)

Према члану 4. Закона о порезу на дода-
ту вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 
86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 
– др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. 
изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 
108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 
13/2018 – усклађени дин. изн. и 30/2018 – у да-
љем тексту: Закон о ПДВ-у), мањак добара, 
осим мањка који може да се правда вишом 
силом или  на други  прописани начин  (еле-
ментарна непогода, крађа, саобраћајни удес 
и др.), утврђен на основу акта надлежног ор-
гана, односно организације, сматра се соп-
ственом потрошњом на коју се обрачунава 
и плаћа ПДВ по општој или посебној стопи, у 
зависности од врсте добара на коју је утвр-
ђен мањак. Ово, наравно, само у случају да је 
приликом набавке добара чији је мањак утвр-
ђен постојало право на одбитак претходног 
ПДВ-а. 

Обавеза за ПДВ на сопствену потрошњу 
рачуноводствено се евидентира у корист:
● рачуна 474 – Обавезе за порез на додату 
вредност по основу сопствене потрошње по 
општој стопи, уколико је у питању мањак до-
бара за које је прописана општа стопа ПДВ-а 
од 20%, или 
● у корист рачуна 475 – Обавезе за порез на 
додату вредност по основу сопствене потро-
шње по  посебној  стопи,  уколико  се мањак 
утврђен  пописом  односи  на  добра  чији  се 
промет опорезује посебном стопом од 10%. 

Закон о ПДВ-у не прописује основу за об-
рачун ПДВ-а на сопствену потрошњу. Међу-
тим, приликом промета добара без накнаде, 
основицом за обрачун ПДВ-а, у складу са чла-
ном 18. Закона о ПДВ-у, сматра се набавна 
цена, односно цена коштања тих или слич-
них добара у моменту промета, у коју није 
урачунат ПДВ, па се ова основица аналогно 
примењује и приликом обрачуна ПДВ-а на ма-
њак. У циљу појашњења појма набавне цене 
у овом контексту, Министарство финансија 
дало је службено мишљење у коме се наводи 
да се набавном ценом сматра цена по којој се 
таква или слична добра могу набавити у мо-
менту промета, која не садржи ПДВ, из чега 
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произлази да, ако је реч о добрима која немају 
вредност (тржишну), не постоји обавеза обрачу-
навања и плаћања ПДВ-а.

Када се ради о утврђеном расходу добара, 
правна лица и предузетници имају обавезу об-
рачуна и плаћања ПДВ-а на расход добара изнад 
количине одређене Нормативом за утврђивање 
расхода на који се не плаћа порез на додату вред-
ност (у даљем тексту: Норматив), у складу са чла-
ном 4. Уредбе о количини расхода (кало, растур, 
квар и лом) на који се не плаћа порез на додату 
вредност („Сл. гласник РС”, бр. 124/2004 – у да-
љем тексту: Уредба). 

За добра која нису обухваћена Нормативом 
потребно  је  да  правно  лице  интерним  актом 
уреди количину расхода за коју неће постојати 
обавеза обрачуна и плаћања ПДВ-а, уколико на-
длежни порески орган не утврди другу количину. 

Међутим,  постоје два изузетка од примене 
Уредбе, а односе се на: 

● расход настао услед дејства више силе, на 
који се ПДВ не плаћа у количини утврђеној актом 
организације надлежне за осигурање, односно 
актом надлежног државног органа за процену 
штете, и 

● расход настао због протека рока трајања 
производа, под условом да је рок трајања ути-
снут  односно  одштампан  на  производу  или  је 
на други начин одређен од стране произвођача 
и ако је при утврђивању расхода присутан био 
представник Пореске управе, а ако се представ-
ник Пореске управе у року од пет дана од дана 
подношења захтева не одазове позиву обвезни-
ка, признају се утврђене количине исказане у за-
писнику обвезника. П С

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

Обрачун рачуноводствене 
амортизације за 2018. годину
Обрачун рачуноводствене амортизације је законом прописана обавеза свих 
привредних субјеката који у својим пословним књигама имају исказану 
нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему. Рачуноводствена 
амортизација обрачунава се најмање једном годишње (31. 12).

Обавезу да врше обрачун амортизације 
имају сва правна лица и предузетници који 
финансијске извештаје састављају у складу са 
Законом о рачуноводству и:
● примењују пуне МРС/МСФИ;
● примењују МСФИ за МСП;
● примењују Правилник о начину признавања, 
вредновања, презентације и обелодањивања 
позиција у појединачним финансијским 
извештајима микро и других правних лица;
● воде пословне књиге по систему простог 
књиговодства.

Увод

Прописи који обавезују редовно обрачунава-
ње амортизације следе:
● Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 
62/2013 и 30/2018);

● Међународни рачуноводствени стандарди и 
Међународни стандарди финансијског извешта-
вања (у даљем тексту: МРС/МСФИ);
● Међународни  стандард  финансијског  изве-
штавања (МСФИ) за мале и средње ентитете (у 
даљем тексту: МСФИ за МСП);
● Правилник о  начину  признавања,  вреднова-
ња, презентације и обелодањивања позиција у 
појединачним  финансијским  извештајима  ми-
кро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 
118/2013 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за 
микро и друга правна лица);
● Правилник о пословним књигама и исказива-
њу финансијског резултата по систему простог 
књиговодства („Сл. гласник РС”, бр. 140/2004 и 
44/2018);
● Рачуноводствене политике које правно лице 
и предузетник доноси у складу са МРС/МСФИ, 
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МСФИ за МСП или Правилником за микро и дру-
га правна лица.

Рачуноводственим политикама морају да се 
дефинишу:
● групе основних средстава;
● средства која подлежу обрачуну 
амортизације;
● почетак обрачуна амортизације;
● начин утврђивања основице за свако 
средство, водећи рачуна о њиховој преосталој 
вредности;
● корисни век трајања средства, односно 
амортизациона стопа;
● начин преиспитивања корисног века трајања 
и примењених метода на дан биланса;
● третман накнадних улагања у призната 
средства;
● критеријуми за тестирање на обезвређење;
● метода/е обрачуна амортизације.

Групе сталних средстава

Група сталних средстава представља груписа-
ње средстава према сличној природи и употреби 
у пословању предузећа. Примери неких група су: 
● нематеријална имовина;
● земљиште;
● објекти;
● машине;
● моторна возила;

● инвестиционе некретнине;
● компјутери и системски и апликациони соф-
твери;
● канцеларијски намештај;
● канцеларијска опрема.

Средства која подлежу амортизацији

Амортизација се обрачунава на материјалну и 
нематеријалну дуготрајну имовину, која испуња-
ва следеће услове:
● има ограничен век употребе;
● очекује се да се користи више од једног обра-
чунског периода (више година);
● служи  у производњи производа, испоруци до-
бара, пружању услуга, за изнајмљивање другим 
правним лицима или се користи у администра-
тивне сврхе;
● да је њена вредност значајна односно матери-
јална, јер се МРС/МСФИ не морају примењивати 
на безначајне ставке.

Напомена: Рачуноводственим политикама де-
финише се праг материјалности, односно изно-
си у динарима као критеријум за разврставање 
у основна средства. Средства (алати, апарати, 
инвентар и слично) чија је вредност у моменту 
набавке мања од дефинисаног износа, признају 
се као залихе, а у моменту стављања у употребу 
признају се као трошак периода у целини.

Обавеза обрачуна амортизације

Врста имовине МРС/МСФИ МСФИ за МСП Правилник за микро и друга 
правна лица

Некретнине, 
постројења и 
опрема

МРС 16 одељак 17 члан 14.
ДА ДА ДА

Нематеријална 
имовина

МРС 38 одељак 18 члан 6.
НЕ: она која има неограничени корисни 
век
ДА: она која има ограничени корисни 
век

ДА: сва нематеријална имовина има максимално 10 
година корисни век

Гудвил МРС 38 и МСФИ 3 одељак 19 члан 13.
члан 6.

НЕ НЕ: Интерно генерисани 
гудвил не признаје се као 
нематеријална имовина

ДА:  стечени гудвил (максимално 10 година корисни век)
Инвестиционе 
некретнине

МРС 40 одељак 16 члан 15.
НЕ: ако се мери по фер вредности
ДА: ако се мери по набавној вредности

Биолошка средства МРС 41 одељак 34 члан 16.
НЕ: ако се мери по фер вредности
ДА: ако се мери по набавној вредности
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Почетак обрачуна амортизације

Амортизациони период почиње од дана ста-
вљања имовине у употребу и траје до дана искњи-
жења из Биланса стања (када је отуђена на било 
који  начин,  када  је расходована,  у  потпуности 
амортизована или рекласификована као стално 
средство намењено продаји (у складу са одред-
бама МСФИ 5)).

У  пракси  је  уобичајено  да  обрачун  аморти-
зације почиње по истеку месеца у којем је сред-
ство стављено у употребу, значи од првог дана 
наредног месеца. Обрачун амортизације може 
да започне и наредног дана од дана стављања 
средства у употребу. 

Чак и ако се средство не користи, оно се амор-
тизује све до искњижења из Биланса стања. При-
ликом примене функционалне методе обрачуна 
амортизације,  трошак  амортизације  може  да 
буде нула у периоду (пословној години) у ком се 
средство није ни користило.

Основица за обрачун амортизације

Основица на коју се примењује одговарајућа 
амортизациона стопа зависи од тога да ли је имо-
вина у пословним књигама призната по набавној 
вредности, односно цени коштања или по рева-
лоризованој вредности.

О ревалоризацији, амортизацији 
ревалоризоване имовине, настајању 
порески одложених средстава и обавеза 
из угла микро, малих, средњих и великих 
правних лица, пишемо у следећем броју 
часописа „Пословни саветник”.

Напомена: У наставку текста биће речи о 
аспектима обрачуна амортизације за имовину 
која се обухвата по моделу набавне вредности.

Средства стечена куповином вреднују се по 
набавној вредности, а средства која се израђују 
у сопственој режији вреднују се по цени коштања, 
под условом да није већа од нето продајне вред-
ности.  Утврђивање  цене  коштања  –  трошкова 
производње врши се у складу са МРС 2 – Залихе.

Основица за обрачун амортизације = 
Набавна вредност – 
Резидуална (преостала) вредност.

Набавна  вредност  имовине  исказује  се  на 
основном рачуну у оквиру групе рачуна 01 и 02, 
и њу чини:
● фактурна вредност добављача, укључујући и 
царину и друге дажбине које су у вези са увозом 
средства, као и ПДВ уколико правно лице нема 
право да користи пренети ПДВ као одбитну став-
ку;
● зависни трошкови и сви други трошкови који 
настају ради довођења средства у стање неоп-
ходно за рад, односно постизање функционал-
ности средства.

Као елементи набавне вредности/цене кошта-
ња могу се јавити следећи зависни трошкови:
● трошкови царина;
● неповратни порез (нпр. порез на пренос апсо-
лутних права код некретнина или половних мо-
торних возила);
● трошкови који директно могу да се припишу 
довођењу средства на локацију и у стање које је 
неопходно да би средство могло да функциони-
ше, као на пример: 
– трошкови накнада запослених (који су у непо-
средној вези са набавком средства), 
– трошкови припреме терена, 
– иницијални трошкови испоруке, 
– трошкови инсталирања и монтаже, 
– накнаде стручњацима (хонорари);
● иницијална  процена  трошкова  демонтаже, 
уклањања средства и рестаурације (обнове) по-
дручја на којем је средство лоцирано и др.

Укључивање трошкова у књиговодствену 
вредност средства престаје када се 
средство налази на локацији и у стању које 
је неопходно за његово функционисање, на 
начин који предвиђа менаџмент. 

Примери трошкова који се не укључују у на-
бавну вредност:  
● трошкови отварања нове фабрике; 
● трошкови увођења новог производа или услу-
ге (укључујући трошкове рекламирања и промо-
висања); 
● трошкови вођења послова на новој локацији 
или са новом групом купаца (укључујући трошко-
ве обуке особља) и 
● административни и други општи режијски тро-
шкови.

Трошкови који не могу да се укључе у цену ко-
штања:
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● неуобичајено високи износи утрошеног мате-
ријала, рада или других ресурса, настали током 
производње средства у сопственој режији;
● трошкови складиштења, осим ако је реч о тро-
шковима међуфазних складишта;
● трошкови управе и 
● трошкови продаје.

Резидуална вредност се не књижи!
Евидентира се на аналитичкој картици 
основног средства и узима се у обзир 
приликом утврђивања основице за обрачун 
амортизације, односно за тај износ умањује 
се набавна вредност основног средства 
приликом обрачуна амортизације.

Резидуална (преостала) вредност  предста-
вља,  сагласно  одредбама МРС  16,  процењени 
износ који би правно лице примило данас ако 
би отуђило средство, под претпоставком да ће 
средство на крају свог корисног века бити у та-
квом стању да може да се добије нека тржишна 
вредност за њега. Процењена вредност утврђује 
се на дан стицања средства и не повећава се нак-
надно ако се средства у пословним књигама воде 
по набавним ценама. Ако је преостала вредност 
безначајна, не узима се у обзир приликом утврђи-
вања основице за обрачун амортизације. 

У пракси је резидуална вредност средства 
често безначајна и у таквим околностима је 
небитна приликом израчунавања износа који се 
амортизује.

Резидуална вредност треба да се утврђује ако:
● процењени век употребе средства краћи је од 
његовог економског века употребе,
● политика управљања средствима подразуме-
ва њихову продају пре истека њиховог економ-
ског века употребе и
● процењени  износ  резидуалне  вредности  је 
значајан (материјалан).

Резидуална вредност се сагледава првенстве-
но  из  разлога  да  предузеће  не  би  исказивало 
значајне добитке од продаје средстава за која 
у старту (приликом набаве) има сазнања да их 
неће користити до краја њиховог века трајања 
(док имају употребну вредност), него ће их пре 
тога отуђити.

Пример: Постојање резидуалне вредност

Предузеће К набавило је доставно возило чија 
набавна вредност износи 2.000.000 динара. По-
литика предузећа је таква да се не користе вози-
ла која су старија од пет година. Зато у моменту 
набавке процењују колика би била вредност до-
ставног возила након тих пет година, односно ко-
лику би продајну цену тада за њега постигли на 
тржишту. Проценили су да је преостала вредност 
350.000 динара. 

Што  се  тиче  основице  за  обрачун  аморти-
зације код овог средства, она износи 1.650.000 
динара (2.000.000 – 350.000). С обзиром на то 
да  је  процењени век  употребе 5  година,  годи-
шња амортизација обрачунаваће се у износу од 
330.000 динара (1.650.000 / 5). 

Следи приказ амортизације овог средства:

Година Набавна 
вредност Амортизација Неотписана 

вредност
1 2.000.000 330.000 1.670.000

2 2.000.000 330.000 1.340.000

3 2.000.000 330.000 1.010.000

4 2.000.000 330.000 680.000

5 2.000.000 330.000 350.000

Преостала неотписана вредност након истека 
процењеног века употребе управо је једнака ре-
зидуалној вредности која је дефинисана прили-
ком набавке доставног возила. Када, по плану, 
након тих 5 година предузеће К прода возило, не 
исказује добитак од продаје некретнина, постро-
јења и опреме, него насталим потраживањем од 
купца затвара набавну вредност и исправак вред-
ности овог возила. 

Ефекат на пословни резултат је изостао у тој 
години продаје, али је зато у претходних пет го-
дина трошак амортизације сразмерно био мањи 
него да се обрачунавала на набавну вредност без 
одбитка резидуалне вредности.

Корисни век трајања и амортизациона стопа
 

100  Амортизациона стопа = ––––––––––––––––––––––––––
 Корисни век употребе

Утврђивање корисног века употребе преду-
слов је за утврђивање амортизационе стопе.

За свако средство се корисни век употребе 
утврђује проценом. 

Амортизациона стопа одређује се на основу 
корисног века употребе.
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Рачуноводственом  политиком  утврђују  се 
критеријуми за одређивање корисног века упо-
требе сваке групе нематеријалне и материјалне 
дуготрајне имовине. При томе треба разликова-
ти корисни век употребе од економског века упо-
требе неког средства. На пример, економски век 
употребе неке машине је 12 година, а корисни век 
употребе је 10 година. Ова машина ће се аморти-
зовати по стопи од 10% јер се амортизациона сто-
па одређује на основу корисног века употребе.

За процену корисног века употребе није по-
требно ангажовати проценитеља, већ ту процену 
могу да врше стручна лица у самом друштву. На-
равно, друштво може да ангажује и независног 
проценитеља нарочито ако се ради о специфич-
ној врсти опреме или постројења. Када се спро-
веде процена корисног века трајања, без обзира 
на то да ли је обављена интерно или екстерно, 
неопходно је да се сачини одређени документ, 
који ће бити основ за утврђивање амортизацио-
не стопе, а ако се накнадно врше измене у про-
цењеном корисном веку употребе, дефинишу се 
нове стопе амортизације у складу са измењеним 
корисним веком трајања.

Предузеће троши економске користи садржа-
не у неком средству углавном путем коришћења 
средства. Међутим, остали фактори, као што су 
технолошка или комерцијална застарелост и ха-
бање док се средство не употребљава, често до-
воде до смањења економских користи које су се 
могле добити од средства. Зато је при утврђива-
њу корисног века средства потребно размотрити 
све следеће факторе:  

● очекивана искоришћеност средства – про-
цењује се на основу очекиваног капацитета сред-
ства или физичких учинака; 

● очекивано физичко хабање, које зависи од 
фактора пословања, као што су број смена у ко-
јима ће се средство користити, програм попра-
вљања и одржавања и брига о средству и његово 
одржавање док се оно не користи; 

● техничка  или  комерцијална  застарелост, 
која настаје због промена или побољшања у про-
изводњи или због промене у тржишној потражњи 
за производом или услугом који се пружају уз по-
моћ тог средства; 

● законска или слична ограничења коришће-
ња средства, као што је истек рока лизинга.

КРАЋИ ВЕК УПОТРЕБЕ ДУЖИ ВЕК УПОТРЕБЕ

Већи износ амортизације Мањи износ амортизације

Подцењена имовина Прецењена имовина

Убрзани отпис = слабији 
резултат у БУ

Успорени отпис = бољи 
резултат у БУ

Латененте резерве Скривени губитак

Потребно поново процењивати

УТИЦАЈ ПРОЦЕЊЕНОГ ВЕКА УПОТРЕБЕ

 

Из  наведених  разлога  кори-
сни  век  употребе  треба  повре-
мено преиспитивати, па ако има 
значајних одступања у односу на 
процењени век употребе, треба 
прилагодити и  стопу амортиза-
ције.

Преиспитивање корисног 
века трајања на дан 
биланса

Корисни век трајања матери-
јалне и нематеријалне дугорочне 
имовине преиспитује се најмање 
барем на крају  сваке финансиј-
ске године, а самим тим коригује 
се и  стопа амортизације. Преи-
спитивањем може да се утврди 
да  корисни  век  трајања  раније 
није реално утврђен и да мора 
да се коригује, као и да су тиме 
трошкови  амортизације  преви-
соки или прениски.
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Кориговање корисног века трајања дуготрајне 
имовине утиче само на обрачун амортизације за 
текућу и наредне године, јер овај поступак значи 
промену рачуноводствене процене, а не промену 
рачуноводствене политике. Према МРС 8, учинак 
промене рачуноводствене процене може да ути-
че само на резултат периода у којем је извршена 
промена и на будуће периоде. Преиспитивање 
корисног века трајања основног средства нема 
утицаја на претходне периоде, односно нема ре-
троактивну примену. Наведено је на исти начин 
дефинисано и МСФИ за МСП, као и Правилником 
за микро и друга правна лица.

Промена процењеног корисног века средстава 
која се амортизују утиче на трошкове 
амортизације за текући период и за сваки 
будући период током преосталог корисног века 
тог средства.

Корисни  век  употребе  дуготрајне  имовине 
треба преиспитати у следећим случајевима:
● неадекватне процене у ранијем периоду;
у  току  године извршена  су  додатна  улагања  у 
средство којима је продужен корисни век упо-
требе;
● у току године дошло је до обезвређења (фи-
зичког оштећења, квара и сл.) средстава, чиме је 
скраћен корисни век употребе;
● замене значајнијих резервних делова;
● у складу са новом пословном политиком дру-
штво планира отуђење средстава у скоријем пе-
риоду;
● наступиле су технолошке промене или проме-
не на тржишту.

Накнадна улагања у већ признато средство 
капитализује се као повећање вредности 
имовине у случају када је вероватно да ће због 
тог додатног улагања притицати додатне будуће 
економске користи, када улагање унапређује 
стање средства изнад оригинално признатог 
и када улагање поуздано може да се измери. 
Сви остали накнадни трошкови признају се као 
расход у периоду у ком су настали.

Када се мења првобитно процењени корисни 
век употребе средстава, а друштво примењује 
праволинијски метод амортизације, стопа амор-
тизације за текући и будуће периоде може да се 
израчуна уз помоћ следеће формуле:

Пример: Обрачун промене корисног века 
употребе средства због погрешне процене у 

ранијем периоду

Предузеће А је 1. 1. 2016. године купило ауто-
мобил вредности 4.000.000 динара. За то сред-
ство процењен је корисни век употребе 8 година, 
чиме амортизациона стопа износи 12,5%. Након 
две године амортизовања аутомобила, а пре об-
рачуна амортизације за трећу годину коришћења 
аутомобила, А преиспитује корисни век употребе 
средства (31. 12. 2018. године). Управа предузећа 
констатовала је да је донесена неадекватна про-
цена у ранијем периоду, тако да је о томе донела 
и одговарајућу одлуку о промени процене кори-
сног века употребе аутомобила. Накнадном про-
ценом утврђује се да је преостали употребни век 
аутомобила, након последњег периода обрачу-
нате амортизације, 3 године, чиме се првобитно 
процењени век употребе са 8 година скраћује на 
5 (аутомобил је коришћен 2 године и на још 3 је 
процењен употребни век).

Нова амортизациона стопа, која се примењује 
за обрачун амортизације за 2018. годину и наред-
не 2 године, јесте 25,0% 

((3.000.000 : 4.000.000) : 3) x 100.

Опис Износ

Датум активирања 1. 1. 2016.

Набавна вредност 4.000.000

Исправка вредности  1.000.000

Књиговодствена (садашња) вредност  
31. 12. 2017. године

3.000.000

Првобитни процењени употребни век 8 година

Првобитна амортизациона стопа 12,5%

Преостали корисни век 3 године

Нова стопа амортизације 25,0%

Годишњи износ амортизације од 1. 1. 2016. 
до 31. 12. 2017.

500.000

Годишњи износ амортизације од 1. 1. 2018. 
до 31. 12. 2020.

1.000.000

У наставку следи још и приказ износа аморти-
зације и садашње вредности овог аутомобила за 
свих 6 година:

��орти�а�иона стопа �  
садашња вредност
набавна вредност

преостали корисни век употребе � ��� 
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Датум Преостали 
век Амортизација Садашња 

вредност

31. 12. 2016. 7 500.000 3.500.000
31. 12. 2017. 6 500.000 3.000.000
31. 12. 2018. 2 1.000.000 2.000.000
31. 12. 2019. 1 1.000.000 1.000.000
31. 12. 2020. 0 1.000.000 0

На сличан начин била би обрачуната промена 
амортизационе стопе и услед обезвређења сред-
ства (нпр. физичко оштећење), чиме је скраћен 
корисни век употребе.

Накнадна улагања у средства

Под накнадним улагањима подразумевају се 
улагања у већ призната средства, која треба или 
укључити у књиговодствену вредност датог сред-
ства (капитализовати) или исказати као расход 
периода у Билансу успеха.

Капитализовање (активирање) накнадних ула-
гања дозвољено је уколико се:
● продужава корисни век употребе средства и/
или
● повећава  капацитет  (нпр.  реконструкција 
објекта),
● унапређује средство, чиме се побољшава ква-
литет производа (нпр. усавршавање машина и 
опреме), 
● битно се смањују трошкови производње у од-
носу на трошкове пре накнадних улагања (нпр. 
усвајање нових или усавршавање постојећих про-
изводних процеса).

Посебан  пример  капитализације  накнадних 
улагања јесте детаљна (генерална) контрола код 
средства код којег је она неопходан услов функ-
ционисања (нпр. трошкови генералне контроле 
авиона).

У накнадна улагања која се не капитализују, 
него се признају као расход периода, спадају:
● трошкови техничког одржавања средстава,
● трошкови поправке,
● трошкови замене ситнијих резервних делова.

Разлог њиховог укључивања у расходе јесте 
чињеница да не повећавају изворно процењену 
функционалну способност средства, већ се она 
сама одржава.

Напомена: Нови МСФИ за МСП, који се 
примењују на 31. 12. 2019. године (ранија примена 
дозвољена), редефинисали су накнадно улагање 
у признату некретнину, постројење и опрему:

Вредност делова који су замењени на 
некретнини, постројењу или опреми додаје се 
књиговодственој вредности раније признатог 
средства, а књиговодствена вредност 
замењених делова престаје да се признаје (без 
обзира на то да ли су ти делови амортизовани 
засебно или у склопу укупног средства).

Пример: Обрачун промене корисног века 
употребе средства због додатног улагања

Предузеће М 1.  1. 2018. године има машину, 
са  следећим  подацима  у  аналитичкој  картици 
основног средства:

Опис Износ

Датум активирања 1. 1. 2014.

Набавна вредност 13.000.000

Исправка вредности  5.200.000

Књиговодствена (садашња) вредност 
на 31. 12. 2017. године 7.800.000

Првобитни процењени употребни век 10 година

Амортизациона стопа 10%

Како се види из података, машина је до 31. 12. 
2018. године била у употреби 4 године. У 2018. 
години  извршена  је  реконструкција  машине, 
тако да  је  процењено да  је  након  тих  захвата 
употребни век ове машине још 8 година (укљу-
чујући коришћење у 2018. години). То значи да је 
њен укупни употребни век продужен са првобит-
но оцењених 10 на 12 година. Вредност укупног 
улагања  у  реконструкцију машине износила  је 
4.000.000 динара.

    улагање       

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
процењени употребни век приликом набавке 

средства   
            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

нови употребни век након улагања у реконструкцију

Нова амортизациона стопа, која се примењује 
за обрачун амортизације за 2018. годину и наред-
них 7 година, јесте 

8,68%  ( ). 
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Опис Износ

Набавна вредност 13.000.000

Касније улагање у реконструкцију 4.000.000

Акумулирана исправка вредности до  
31. 12. 2017. 5.200.000

Књиговодствена вредност након 
улагања, а пре обрачуна амортизације  
за 2018. годину 11.800.000

Исправак вредности за 2018. годину 1.475.000

Књиговодствена вредност на  
31. 12. 2018. године 10.325.000

Преостали корисни век (од 1. 1. 2019) 7 година

Нова стопа амортизације 8,68%

Улагање у реконструкцију и обрачун аморти-
зације за 2018. годину књижи се овако:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Пот.

1.

023 Постројења и опрема 4.000.000  
435 Добављачи у земљи  4.800.000
270 ПДВ у примљеним 

фактурама 800.000  
за извршену реконструкцију по фактури добављача

2.

029 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и опреме  1.475.000

540 Трошкови 
амортизације 1.475.000  

за обрачун амортизације машине за 2018. годину

Напомена: Предузеће М је у систему ПДВ-а.
У наставку следи још и приказ износа аморти-

зације и садашње вредности ове машине за свих 
12 година:

Датум Преостали 
век употребе Амортизација Садашња 

вредност

31. 12. 2014. 9 1.300.000 11.700.000

31. 12. 2015. 8 1.300.000 10.400.000

31. 12. 2016. 7 1.300.000 9.100.000

31. 12. 2017. 6 1.300.000 7.800.000

31. 12. 2018. 7 1.475.000 10.325.000

31. 12. 2019. 6 1.475.000 8.850.000

31. 12. 2020. 5 1.475.000 7.375.000

31. 12. 2021. 4 1.475.000 5.900.000

31. 12. 2022. 3 1.475.000 4.425.000

31. 12. 2023. 2 1.475.000 2.950.000

31. 12. 2024. 1 1.475.000 1.475.000

31. 12. 2025. 0 1.475.000 0

У наведеном примеру претпоставља се да је 
реконструкција обављена 1. 1. 2018. године, ради 
поједностављеног приказа. У пракси се, наравно, 

чешће дешавају примери улагања ради продуже-
ња века употребе средства на различите датуме 
у току године. У том случају обрачунава се амор-
тизација по првобитној амортизационој стопи до 
извршене реконструкције (улагања), а након тога 
примењује се измењена амортизациона стопа за 
остатак месеци у тој години и за наредне године 
у оквиру новопроцењеног века употребе.

Умањење вредности дуготрајне имовине 
(обезвређење)

На крају сваког извештајног периода обаве-
зно је тестирање потенцијалног обезвређења ду-
готрајне имовине. Процењује се да ли неотписана 
вредност одговара износу који ће бити надокна-
ђен употребом или продајом имовине  (захтев 
МРС 36, односно одељак 27 МСФИ за МСП). То 
значи  да  се  неотписана  вредност  пореди  са 
процењеном  надокнадивом  вредношћу  (нето 
продајна  вредност  или  употребна  вредност,  у 
зависности од тога која је већа). Нето продајна 
вредност је износ који може да се добије прода-
јом на тржишту, умањен за трошкове продаје. 
Употребна вредност представља садашњу вред-
ност процењених будућих нето новчаних токова 
који се очекују од употребе средства и од његове 
продаје на крају употребног века.

Уколико  је  књиговодствена  вредност  сред-
ства  већа  од његове  надокнадиве  вредности, 
врши се признавање импаритетног губитка који 
је садржан у средству.

Надокнадива вредност средства није исто што и 
фер (тржишна) вредност.

Надокнадива вредност = фер вредност – тро-
шкови продаје (трошкови отуђивања средства). 

У случају обезвређења, основицу за обрачун 
амортизације у наредним годинама чини набав-
на вредност умањена за износ обезвређења и 
за резидуалну вредност, уколико је та вредност 
значајна. По правилу, обезвређење се утврђује на 
дан биланса, тако да, ако је обезвређење утвр-
ђено на дан 31. 12. текуће године, то ће утицати 
тек на обрачун амортизације за наредне године, 
јер се износ обезвређења утврђује после обрачу-
нате амортизације. У таквим случајевима треба 
преиспитати корисни век трајања средстава јер 
постоји могућност да ранија процена више није 
одговарајућа.
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Пример: Умањење вредности (обезвређење) 
средстава

Предузеће АБЦ има на 31. 12. 2018. године сле-
дећи преглед основних средстава:

АБЦ д. о. о. датум 31. 12. 2018.

Преглед основних средстава

од: 01. 01. 2018. до: 31. 12. 2018.

Ред. 
бр. Назив Количина Датум 

активирања
Амортизациона  

стопа
Набавна 
вредност

Исправак 
вредности

Садашња 
вредност

1. Цистерна 1 1. 1. 2014. 10% 5.000.000 2.500.000 2.500.000

2. Комби 3 1. 1. 2015. 10% 9.000.000 3.600.000 5.400.000

3. Камион 1 1. 1. 2013. 10% 4.000.000 2.400.000 1.600.000

Укупно за конто Возила 18.000.000 8.500.000 9.500.000

Да би се утврдило да ли је дошло до обезвре-
ђења вредности опреме или не, неопходно је да 
АБЦ утврди надокнадиву вредност исте, а потом 
да је упореди са садашњом вредности. Надокна-
дива вредност опреме је следећа:

Ред. бр. Назив Употребна вредност Нето продајна вредност Надокнадива вредност

1. Цистерна 2.400.000 2.300.000 2.400.000

2. Комби 5.300.000 5.400.000 5.400.000

3. Камион 1.300.000 1.500.000 1.500.000

Укупно за конто Возила 9.000.000 9.200.000 9.300.000

Упоређивањем надокнадиве вредности са са-
дашњом вредности опреме добија се следеће:

Ред. бр. Назив Нето књигов. вредност Надокнадива вредност Обезвређење средства

1. Цистерна 2.500.000 2.400.000 100.000

2. Комби 5.400.000 5.400.000 0

3. Камион 1.600.000 1.500.000 100.000

Укупно за конто Возила 9.500.000 9.300.000 200.000

Уочава се да је надокнадива вредност опре-
ме мања од садашње вредности, односно да је 
дошло  до  обезвређења  вредности  опреме  за 
200.000 динара (обезвређење цистерне 100.000 
динара и обезвређење камиона  100.000 дина-
ра). Самим тим, поштујући захтеве МРС 36, упра-
ва предузећа дужна је да нето књиговодствену 
вредност сведе на надокнадиву вредност, одно-
сно да призна губитак по основу обезвређења 
вредности опреме у износу од 200.000 КМ.

АБЦ треба претходно да обрачуна и прокњи-
жи амортизацију за 2018. годину, а затим и обез-
вређење.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Пот.

1

540 Трошкови 
амортизације 1.800.000  

029 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и опреме  500.000

029 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и опреме  900.000

029 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и опреме  400.000

за амортизацију цистерне, комбија и камиона  
на 31. 12. 2018.
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Пот.

2

582 Обезвређење 
некретнина, 
постројења и опреме 200.000  

0290 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и опреме 
– обезвређење  100.000

0290 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и опреме 
– обезвређење  100.000

за обезвређење цистерне и комбија на 31. 12. 2018.

Следи обрачун амортизације за 2019. годину 
за обезвређену цистерну:

Опис Износ

Датум активирања 1. 1. 2014.
Набавна вредност 5.000.000
Исправка вредности  2.500.000
Обезвређење 100.000
Књиговодствена вредност на 31. 12. 2018. 2.400.000
Првобитни процењени употребни век 10 година
Амортизациона стопа 10%
Годишња амортизација цистерне  
од 1. 1. 2014. до 31. 12. 2018. 500.000
Преостали корисни век 4 године
Нова стопа амортизације 12,24%
годишња амортизација цистерне  
од 1. 1. 2019. од 31. 12. 2022. 600.000

На 31. 12. 2019. књижи се:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Пот.

1

029 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и опреме  600.000

540 Трошкови 
амортизације 600.000  

за амортизацију цистерне за 2019. годину

Метода обрачуна амортизације

Различите методе амортизације могу да  се 
користе за алокацију износа који се амортизује 
систематски током корисног века имовине. Ове 
методе обухватају:
● пропорционалну (праволинијски) методу, 
● дегресивну методу и 
● функционалну методу. 

Резултат  пропорционалне  амортизације 
су  константни  трошкови  у  току  корисног  века 
средства,  уколико  се  резидуална  вредност  не 
мења. Суштина ове методе је да је амортизација 

равномерно распоређена у константне величи-
не, уз једнаке стопе амортизације на период тра-
јања средства. Предности ове методе огледају 
се у  једноставном израчунавању амортизацио-
них износа, који су линеарни у целом амортиза-
ционом периоду, као и у могућности планирања 
и једноставног вођења евиденције. Недостатак 
ове методе је њена линеарност, с обзиром на то 
да се нека стална средства не троше линеарно јер 
њихова способност и функционалност није увек 
иста.

Пример: Обрачун амортизације применом 
пропорционалне методе

Набавна вредност камиона  је 3.000.000 ди-
нара,  процењени  корисни  век  је  10  година,  а  
резидуална вредност је занемарљива. Обрачун 
амортизације пропорционалном методом изгле-
да као у табели:

Година Набавна 
вредност

Исправка 
вредности

Садашња 
вредност

Аморт. 
стопа

1 3.000.000 300.000 2.700.000 10%

2 3.000.000 300.000 2.400.000 10%

3 3.000.000 300.000 2.100.000 10%

4 3.000.000 300.000 1.800.000 10%

5 3.000.000 300.000 1.500.000 10%

6 3.000.000 300.000 1.200.000 10%

7 3.000.000 300.000 900.000 10%

8 3.000.000 300.000 600.000 10%

9 3.000.000 300.000 300.000 10%

10 3.000.000 300.000 0 10%

Резултат дегресивне методе је смањење тро-
шкова током корисног века средства. Према овој 
методи обрачуна амортизације, у првим година-
ма коришћења сталног средства амортизација 
је највећа, а сваке наредне године њен износ се 
смањује, тј. има дегресију. Разлози за овакво кре-
тање амортизације  супротни  су  прогресивном 
кретању амортизације. Присталице ове методе 
сматрају да су у почетку века коришћења сред-
ства најспособнија и дају највеће ефекте, па у том 
периоду треба да се највише и амортизују. Касни-
је су машине често на оправци и не раде, па треба 
смањивати амортизацију у тим периодима. 

Најчешће  се  користи  метода  аритметичке 
дегресије (дигитално отписивање), код које го-
дишњи износи амортизације опадају за једнаки 
износ, који се назива износ дегресије (метод опа-
дајуће стопе на исту основицу).



ЈАНУАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 67

РАЧУНОВОДСТВО

Годишња стопа амортизације приликом при-
мене дегресивне методе амортизације утврђује 
се на следећи начин:

где је т – употребни век средства, а З – година у 
којој се рачуна амортизациона стопа, а по њој се 
обрачунава амортизација.

Пример: Обрачун амортизације применом 
методе дегресивне методе

На основу истих података као из претходног 
примера, обрачун амортизације применом де-
гресивне методе изгледа овако:

Година Набавна 
вредност

Исправка 
вредности

Садашња 
вредност

Aморт. 
стопа

1 3.000.000 570.000 2.430.000 19,0%

2 3.000.000 510.000 1.920.000 17,0%

3 3.000.000 450.000 1.470.000 15,0%

4 3.000.000 390.000 1.080.000 13,0%

5 3.000.000 330.000 750.000 11,0%

6 3.000.000 270.000 480.000 9,0%

7 3.000.000 210.000 270.000 7,0%

8 3.000.000 150.000 120.000 5,0%

9 3.000.000 90.000 30.000 3,0%

10 3.000.000 30.000 0 1,0%

Амортизациона стопа за прву годину обрачу-
на амортизације рачуната је као

за другу годину као 

и тако за сваку годину до краја употребног века 
трајања.

Резултат функционалне методе су трошкови 
који се заснивају на очекиваном коришћењу или 
учинцима. Она за основу узима учинак (обављени 
задатак или извршену функцију) који је оствари-
ло стално средство. Применом функционалног 
система обрачуната амортизација приближава 
се стварно пренетој вредности средства на нове 
производе, а то доприноси и реалном утврђи-
вању добити у предузећу. Отписивање се врши 
сразмерно употреби средства. Овај систем при-
мењује се на средства код којих је могуће утвр-
дити зависност између трошења и интензитета 
употребе, нпр. камиони, локомотиве, авионски 
мотори, рударски радови, патенти, лиценце итд.

Износ амортизације рачуна се као:

Функционалност се код камиона огледа у пре-
ђеним километрима, код неких машина у броју 
произведених производа итд.

Пример: Обрачун амортизације применом 
функционалне методе

И овај пример наставља се на податке дате 
у првом примеру: предузеће М има камион на-
бавне вредности 3.000.000 динара, процењеног 
употребног  века  10  година. Да  би  обрачунало 
амортизацију применом функционалне методе, 
потребно је да утврди функционалност камиона 
у његовом употребном веку, а то значи колико се 
километара очекује да ће прећи у свом употреб-
ном веку. М дефинише да је то 200.000 km.

Сваке године на дан 31. 12. М попише киломе-
тражу коју је камион прешао у тој години. Обра-
чун амортизације је следећи:

Година Набавна 
вредност

Исправка 
вредности

Садашња 
вредност

Прешао 
km

1 3.000.000 330.000 2.670.000 22.000

2 3.000.000 270.000 2.400.000 18.000

3 3.000.000 360.000 2.040.000 24.000

4 3.000.000 300.000 1.740.000 20.000

5 3.000.000 285.000 1.455.000 19.000

6 3.000.000 330.000 1.125.000 22.000

7 3.000.000 270.000 855.000 18.000

8 3.000.000 300.000 555.000 20.000

9 3.000.000 255.000 300.000 17.000

10 3.000.000 300.000 0 20.000

итд.
Предузеће се опредељује за методу која нај-

верније одражава очекивану динамику трошења 
будућих економских користи садржаних у сред-
ству.  Тај метод  се  конзистентно примењује из 
периода у период, осим ако не дође до промене 
очекиване динамике трошења тих будућих еко-
номских користи.

Амортизациона стопа =  т‐(З‐1)

т

2
‐ т‐З

т

2
×100, 

АС   1. година =  10‐ ‐1

10

2
‐ 10‐1

10

2
×100=19,0%, 

АС   2. година  = 
10‐ 2‐1
10

2

‐
10‐2
10

2
×100=17,0 

набавна вредност
укупна функционалност � �оди��а остварена функционалност 

Амортизација �1. година� �  �.���.���
���.��� � ��.��� � ���.���, 

Амортизација �2. година� �  �.���.���
���.��� � ��.��� � 2��.���, 
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Престанак обрачуна амортизације 

Амортизација престаје да се обрачунава када:
● дуготрајна имовина је у потпуности отписана;
● дуготрајна имовина се на било који начин отуђи 
(прода, расходује, уступи без надокнаде и сл.) и
● када је средство, по МСФИ 5 – Стална имовина 
која се држи за продају и престанак пословања, 
класификовано као средство намењено продаји.

Само у ова три случаја престаје обавеза обра-
чуна амортизације.

За  средства  која  су  привремено  стављена 
ван употребе, обавеза обрачуна амортизације и 
даље постоји.

Закључак

О обрачуну пореске амортизације за 2018. 
годину пишемо у следећем броју часописа 
„Пословни саветник”.

Обрачун и књижење амортизације неке су од 
припремних радњи на крају сваке године, пре из-
раде финансијских извештаја. Осим рачуновод-
ствене амортизације, паралелно се припрема и 
обрачун пореске амортизације.

Приликом обухватања дуготрајне имовине по-
требно је водити рачуна да се не праве грешке 
које су у пракси прилично честе:

● Рачуноводственим политикама  треба не-
двосмислено уредити поступак вредновања не-
материјалне и материјалне дуготрајне имовине 
након  почетног  признавања  –  опредељење  за 
један од два модела (модел набавне вредности 
или модел ревалоризације), поштујући одредбе 
релевантних прописа за свако предузеће (МРС/
МСФИ, МСФИ за МСП, Правилник за микро и дру-
га правна лица).

● Критеријуми за евидентирање накнадних 
улагања у већ призната средства морају бити пре-
цизирани рачуноводственим политикама.

● Процена корисног века трајања мора да се 
врши на сваки 31. 12, дакле обавезно је редовно 
преиспитивање преосталог века трајања и утвр-
ђивање амортизационе стопе у складу са њим.

● Критеријуми за тестирање на обезвређење, 
односно процену надокнадиве вредности морају 
бити прецизирани рачуноводственим политика-
ма.

● Резидуалну вредност треба реално утврђи-
вати, а не претпоставити да је нема по аутомати-
зму.

● Избор методе обрачуна амортизације мора 
да буде заснован на стварним карактеристикама 
средства и његовог коришћења, а не да се бира 
пропорционална метода за свако средство (или 
групу средстава) зато што је најчешће коришћена 
и најједноставнија за обрачун. П С

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 ПДФ 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. 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  
или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.

електронски часопис 
ЛЕГЕ АРТИС – ПРОПИСИ У ПРАКСИ

www.legeartis.rs
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Увод

Финансијски извештаји Биланс стања и Биланс 
успеха састављају се на начин прописан Правил-
ником о садржини и форми образаца финансиј-
ских извештаја за привредна друштва, задруге 
и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 и 
144/2014 – у даљем тексту: Правилник). Овај пра-
вилник регулише садржину и форму свих   фи-
нансијских извештаја, а примењују га привредна 
друштва, задруге, предузетници који пословне 
књиге воде по  систему двојног књиговодства, 
факторинг друштва, установе које обављају де-
латност ради стицања добити, правна лица која, 
у  складу  са  посебним  прописима,  примењују 
одредбе закона, огранци и други организациони 
делови страних правних лица који обављају при-
вредну делатност у Републици Србији, у складу са 
Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 
62/2013, 30/2018 – у даљем тексту: Закон). 

Скрећемо пажњу корисницима да је Агенција 
за привредне регистре на свом сајту објавила 
обавештење да предузетници који од 1. јануара 
2019. године мењају начин вођења пословних 
књига, прелазећи са простог на двојно 
књиговодство, нису обвезници састављања 
и достављања финансијских извештаја за 
2018. годину јер су до краја 2018. године 
водили пословне књиге по систему простог 
књиговодства. Ови предузетници треба да се 
пријаве у евиденцију обвезника за достављање 
финансијских извештаја тек крајем 2019. године.

Општа правила за састављање финансијских 
извештаја 

● У  заглављу  образаца  финансијских  изве-
штаја Биланс стања и Биланс успеха потребно је 

унети основне податке о правном лицу, односно 
предузетнику, који се односе на назив, седиште, 
шифру делатности, матични број и ПИБ. 

● Садржина група рачуна и самих рачуна у 
обрасцима финансијских извештаја одређује се 
на основу Правилника о Контном оквиру и са-
држини рачуна у Контном оквиру за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник 
РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник о 
Контном оквиру). 

● Подаци се исказују у обрасцима у хиљадама 
динара, док се број акција и запослених исказује 
у целом броју. 

● У колону „Претходна  година” у свим об-
расцима  редовних  финансијских  извештаја  за 
извештајну, у овом случају 2018.  годину, уносе 
се упоредни подаци, односно подаци за 2017. го-
дину. 

● Правно лице, односно предузетник који је 
у току пословне године имао статусну промену 
или је над њим покренут поступак стечаја или ли-
квидације, у колону финансијских извештаја која 
се односи на текућу годину уноси податке за цео 
период  обједињено,  у  нето  износу  и  то  после 
пребијања резултата пре и после промене, а на 
обрасцима ставља назнаку „статусна промена”, 
„стечај” или „ликвидација”. Уколико је статусном 
променом настало ново правно лице, оно попу-
њава обрасце финансијских извештаја као ново-
основани обвезник, а на саме обрасце ставља 
назнаку „ново оснивање”. 

● Правно лице које је основано у току изве-
штајне године не приказује стање на дан 1. јануар 
извештајне године, као ни пословање у претход-
ној  години и на свим обрасцима финансијских 
извештаја ставља назнаку „новоосновани”. Исто 
се односи и на предузетнике који су у току изве-
штајне године почели да воде пословне књиге по 
систему двојног књиговодства. 

Мр Милица Бјелић, овлашћени екстерни и интерни ревизор

Састављање образаца Биланс 
стања и Биланс успеха за 2018. 
годину
Биланс стања и Биланс успеха два су финансијска извештаја која састављају 
сва правна лица и предузетници.
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Састављање Биланса стања

Биланс стања састављају сви обвезници Зако-
на о рачуноводству, без обзира на то који оквир 
финансијског извештавања примењују. Овај изве-
штај саставља се након утврђивања финансијског 
резултата текуће године. 

Правна лица која примењују МРС/МСФИ и МСФИ 
за МСП попуњавају колоне од 4 до 7 Биланса 
стања уношењем података на све позиције 
које су означене словним ознакама, римским и 
арапским бројевима.

Подаци се исказују у нето износу  (по  сада-
шњој  вредности  на  дан  биланса)  тако што  се 
бруто износи, исказани на основним рачунима 
главне књиге, коригују за износе исправке вред-
ности и обезвређења који су исказани на припа-
дајућим корективним рачунима основних рачуна 
на дан биланса. 

Микро правна лица, осим других правних лица 
разврстаних у микро правна лица у складу са 
Законом о рачуноводству, и предузетници у 
Билансу стања исказују скраћени обим података 
само на позицијама које су означене словним 
ознакама и римским бројевима.

У колону 4 Биланса стања правна лица и пре-
дузетници која примењују МРС/МСФИ и МСФИ за 
МСП и тиме имају обавезу састављања Напомена 
уз финансијске извештаје, уносе бројеве напоме-
на који се односе на одговарајући АОП Биланса 
стања, чиме је омогућено повезивање појединих 
позиција овог финансијског извештаја са напоме-
нама на које се односе. 

У колону 5 Биланса стања уносе се подаци на 
крају извештајног периода (стање на дан 31. 12. 
2018. године), а у колону 6 подаци на крају прет-
ходног периода (стање на дан 31. 12. 2017. године), 
који су исти као подаци на почетку извештајног 
периода (стање на дан 1. 1. 2018. године). 

Колона 7 Биланса стања попуњава се само у 
следећа три случаја: 
● правно лице је у току пословне године проме-
нило рачуноводствену политику, која се приме-
њује ретроспективно; 
● у току пословне године откривена је грешка из 
ранијих година, која је, у складу са Правилником 

о рачуноводству и рачуноводственим политика-
ма правног лица, материјално значајна, па је као 
таква исправљена ретроспективном корекцијом 
одговарајућих позиција у финансијским извешта-
јима;
● правно  лице  извршило  је  рекласификацију 
ставки у финансијским извештајима. 

Правна лица која нису вршила корекције 
упоредних података због материјално значајних 
грешака, промене рачуноводствене политика или 
рекласификације не уносе податке у колону 7.

У колону 7 уносе се подаци на почетку најра-
нијег упоредног периода, односно почетно ста-
ње претходног периода (стање на дан 1. 1. 2017. 
године). 

Ако су подаци из претходне године коригова-
ни у складу са прописима, у колоне 6 и 7 уносе се 
тако кориговани подаци. 

Биланс стања попуњава се уношењем подата-
ка у поља АОП 0001 до 0072 у активи и АОП 0401 
до 0465 у пасиви и то преузимањем података са 
одговарајућих група рачуна и рачуна означених у 
колони 1 овог обрасца. 

У наставку следе појашњења о начину 
попуњавања појединих АОП Биланса 
стања.

● АОП 0001 – Уписани а неуплаћени капитал 
попуњавају правна лица чији чланови нису у пот-
пуности испунили своју обавезу уплате, односно 
уноса улога у друштво, преузимањем података 
са рачуна групе 00. Ову позицију треба да имају 
попуњена само правна лица која имају уписани а 
неуплаћени капитал, који се види у подацима ка-
питала на сајту Агенције за привредне регистре.

● АОП 0003 – Нематеријална имовина добија 
се сабирањем наредних шест АОП (0004 + 0005 
+ 0006 + 0007 + 0008 + 0009), односно садашње 
(књиговодствене)  вредности  нематеријалних 
улагања.  При  томе, битно је обратити пажњу 
на АОП 0006 – Гудвил, који се приликом саста-
вљања редовних финансијских извештаја попу-
њава само у случају статусних промена спајања 
и припајања, односно када једно правно лице 
купује нето имовину другог правног лица (сред-
ства умањена за преузете обавезе), укључујући 
и гудвил тог правног лица и предузетника. У том 
случају,  евентуална  разлика  између  набавне 



ЈАНУАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 71

РАЧУНОВОДСТВО

вредности и фер вредности стечене нето имови-
не рачуноводствено се евидентира на терет ра-
чуна 013 у пословним књигама стицаоца, уз услов 
да правно лице – преносилац и правно лице – сти-
цалац нису под директном или индиректном кон-
тролом истог лица или групе лица. Гудвил може 
да се појави и у пословној комбинацији у којој 
настаје однос матично–зависно правно лице. 
Међутим, у овом случају гудвил се признаје само 
у консолидованим, али не и у појединачним фи-
нансијским извештајима. 

● АОП  0010  –  Некретнине,  постројења  и 
опрема – попуњава се преузимањем салда рачу-
на групе 02. Према Правилнику о Контном окви-
ру, на рачунима групе 02 исказују се земљишта, 
грађевински објекти, инвестиционе некретнине, 
постројења и опрема у власништву правног лица 
и предузетника, постројења и опрема узети у 
финансијски лизинг, алат и инвентар са калкула-
тивним отписом и остале некретнине, постро-
јења и опрема,  укључујући  станове,  стамбене 
зграде  и  одмаралишта  који  испуњавају  услов 
за признавање по МРС, као и улагања за приба-
вљање некретнина, постројења и опреме. Поје-
дини АОП, који улазе у збир за попуњавање АОП 
0010, добијају се када се од салда одговарајућег 
синтетичког рачуна на коме се исказују поједи-
ни облици некретнина,  постројења и опреме, 
одузме салдо одговарајућег аналитичког рачу-
на конта 029 – Исправка вредности некретнина, 
постројења и опреме, који се односи на конкрет-
но средство. 

● У АОП 0019 уноси се збир наредних четири 
АОП у које се уносе подаци о садашњој вредно-
сти појединих облика биолошких средстава. 

● АОП 0024 – Остали дугорочни финансијски 
пласмани – намењен је исказивању стања оста-
лих дугорочних финансијских пласмана са рачуна 
од 040 до 048. Као и код осталих АОП, подаци се 
уносе у нето износу, односно након умањења за 
исправку вредности исказану на рачуну 149. При-
ликом попуњавања ове позиције Биланса стања 
потребно је водити рачуна да се грешком не 
укључи салдо рачуна 047 – Откупљене сопстве-
не акције и откупљени сопствени удели, с обзи-
ром на то да се овај рачун приказује као одбитна 
ставка капитала на страни пасиве. 

● Под АОП 0034  исказују  се  дугорочна  по-
траживања,  односно  потраживања  са  роком 
доспелости  дужим  од  дванаест  месеци  по-
сле  извештајног  периода,  која  се,  у  складу  са 

Правилником о Контном оквиру, евидентирају 
на рачунима групе 05. 

● Под АОП 0042 исказују  се износи пореза 
из добити који могу да се поврате у наредним 
периодима  по  основу  одбитних  привремених 
разлика, неискоришћених пореских губитака и 
кредита, односно салдо рачуна 288. Напомиње 
се да правна лица која примењују Правилник за 
микро и друга правна лица немају обавезу об-
рачуна одложених пореза, док правна лица која 
примењују МРС/МСФИ и МСФИ за МСП исказу-
ју износе одложених пореских средстава само 
уколико су материјално значајни, а руководство 
друштва процени да ће у будућности имати до-
вољно опорезиве добити за чије умањење могу 
да се користе одложена пореска средства. Да-
кле, ова позиција у обрасцу Биланс стања биће 
празна код микро правних лица.

● АОП 0044 намењен је уношењу података о 
залихама евидентираним на рачунима класе 1, 
у складу са Правилником о Контном оквиру. На 
овој позицији исказују се и стална средства која 
су  набављена ради даље продаје  код правних 
лица која примењују МСФИ за МСП и Правилник 
за микро и друга правна лица, односно стална 
средства набављена ради даље продаје и стал-
на средства за која је накнадно донета одлука о 
продаји, код правних лица која примењују МРС/
МСФИ. 

● АОП 0051 приказује неисправљена потра-
живања по основу продаје, АОП 0059 потражи-
вања из специфичних послова, а АОП 0060 друга 
потраживања евидентирана у пословним књига-
ма на рачунима групе 22, што значи да се у оквиру 
овог АОП исказује и потраживање за више плаћен 
порез на добит. 

● АОП 0061 попуњава се преузимањем сал-
да  рачуна  236  –  Финансијска  средства  која  се 
вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха 
на коме се исказују пласмани у купљене или на 
други начин стечене краткорочне и дугорочне 
преносиве хартије од вредности (акције, обве-
знице, благајнички записи, комерцијални записи, 
државни записи, сертификати о депозиту и оста-
ле хартије од вредности којима се тргује), које су, 
у складу са пословном политиком правног лица 
и предузетника, прибављене са намером да се у 
кратком року поново продају са циљем стицања 
добитка на разлици у цени. 

● Под АОП 0062 исказују се износи са рачуна 
групе 23, односно подаци о датим краткорочним 
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кредитима и зајмовима, хартијама од вредности 
и осталим краткорочним пласманима са роком 
доспећа,  односно  продаје  до  годину  дана  од 
дана чинидбе, односно од дана биланса, осим из-
носа са рачуна 237 – Откупљене сопствене акције 
намењене продаји и откупљени сопствени удели, 
јер се оне у Билансу стања приказују као одбитна 
ставка капитала на страни пасиве и осим рачуна 
236 – Финансијска средства која се вреднују по 
фер вредности кроз Биланс успеха, која се при-
казују на посебном АОП 0061.

● Под АОП 0068 исказују се непосредно унов-
чиве хартије од вредности, депозити по виђењу, 
готовина, племенити метали и предмети од пле-
менитих метала које правно лице поседује на дан 
биланса стања, преузимањем података о овим 
билансним позицијама са рачуна групе 24. 

● АОП 0069 попуњава се на основу података 
са рачуна групе 27, односно на овом АОП исказује 
се претходни порез на додату вредност. 

● АОП 0070 приказује извршена активна вре-
менска разграничења евидентирана на рачуну 
групе 28. Међутим, битно је водити рачуна да се 
приликом попуњавања АОП 0070 од салда групе 
28 одузима салдо рачуна 288, с обзиром на то да 
се подаци о одложеним пореским средствима 
уносе у посебан АОП Биланса стања (АОП 0042). 

● Ванбилансна  актива,  која  се,  у  складу  са 
Правилником о Контном оквиру, признаје на те-
рет рачуна групе 88, уноси се у ред предвиђен за 
АОП 0072. 

● Под АОП 0402 исказују се акцијски капитал, 
удели  друштва  с  ограниченом  одговорношћу, 
улози, државни капитал, друштвени капитал, за-
дружни и остали капитал. 

● АОП 0411 садржи податке о неуплаћеном 
уписаном капиталу, из чега следи да овај АОП 
мора одговарати АОП 0001. 

● Под АОП 0412 правна лица исказују податке 
о откупљеним сопственим акцијама и уделима, и 
то како за оне који су намењени продаји или по-
ништавању тако и за оне које правно лице нема 
намеру да отуђи или поништи у периоду краћем 
од годину дана, па се овај АОП добија сабира-
њем салда са рачуна 047 и 237 на дан биланса 
стања. 

● АОП 0413 приказује податке о формираним 
законским, статутарним и другим резервама које 
је правно лице формирало из добити. 

● Салдо групе 33 – Ревалоризационе резер-
ве и нереализовани добици и губици, умањен за 

салдо рачуна 330 – Ревалоризационе резерве по 
основу ревалоризације нематеријалне имовине, 
некретнина, постројења и опреме, уноси се под 
АОП 0415 или АОП 0416, у зависности од тога да 
ли је у питању потражни или дуговни салдо, док 
се салдо рачуна 330 уноси под АОП 0414. 

● АОП 0417 приказује укупан нераспоређени 
добитак као збир нераспоређеног добитка ра-
нијих година и нераспоређеног добитка текуће 
године. 

● АОП 0421 приказује укупан губитак као збир 
губитка ранијих година и губитка текуће године. 

● Под АОП 0425 уносе се подаци о изврше-
ним дугорочним резервисањима на дан биланса 
стања, односно: 
–  резервисања за трошкове у гарантном року, 
–  резервисања за трошкове обнављања природ-
них богатстава, 
–  резервисања за задржане кауције и депозите, 
–  резервисања за трошкове реструктурирања, 
–  резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених, 
–  резервисања за трошкове судских спорова и 
–  остала дугорочна резервисања, као што су ре-
зервисања за издате гаранције и друга јемства и 
остала резервисања. 

● АОП 0441 попуњавају само правна лица и 
предузетници који имају обавезу обрачуна од-
ложених пореза. Наиме, правна лица која при-
мењују Правилник за микро и друга правна лица 
немају обавезу обрачуна одложених пореза, док 
правна лица која примењују МРС/МСФИ и МСФИ 
за МСП исказују одложене пореске обавезе у по-
словним књигама само уколико су обрачунати 
износи материјално значајни. Дакле, ова пози-
ција ће у обрасцу Биланс стања бити празна код 
микро правних лица.

● АОП 0442  приказује  стање краткорочних 
обавеза правних лица, које се добија сабирањем 
салда група 42–49, при чему се изузима рачун 
498 – Одложене пореске обавезе, с обзиром на 
то да се салдо овог конта уноси на претходни 
АОП. 

● Губитак изнад висине капитала исказује се 
под АОП 0463 на крају пасиве и одузима се од 
укупне пасиве. Наиме, износ губитка до висине 
капитала исказује се под АОП 0421, док се износ 
губитка који прелази висину капитала исказује 
посебно под АОП 0463. 

● Ванбилансна  пасива,  која  се,  у  складу  са 
Правилником  о  Контном  оквиру,  признаје  на 
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терет рачуна групе 89, уноси се у ред предвиђен 
за АОП 0465. 

● АОП 0420 – Учешће без права контроле по-
пуњава се само у случају састављања консолидо-
ваних финансијских извештаја. 

Састављање Биланса успеха

Биланс  успеха  је финансијски извештај  који 
приказује  резултат  пословања  правног  лица 
остварен у извештајној години. 

Правна лица и предузетници који примењују 
МРС/МСФИ и МСФИ за МСП приликом 
састављања Биланса успеха попуњавају све 
позиције колона 5 и 6 које су означене словним 
ознакама, римским и арапским бројевима, 
према садржини група рачуна и рачуна по 
појединим позицијама (АОП) тог обрасца. 

Биланс  успеха  саставља  се  након  књижења 
свих пословних промена на рачунима класе 5 – 
Расходи и 6 – Приходи и утврђивања пословног 
резултата. 

Микро правна лица, осим других правних 
лица разврстаних у микро правна лица, и 
предузетници у обрасцу Биланс успеха исказују 
скраћени обим података само на позицијама 
које су означене словним ознакама и римским 
бројевима. 

Правна лица и предузетници који примењују 
МРС/МСФИ и МСФИ за МСП попуњавају колону 4 
Биланса успеха уношењем броја напомене којом 
се ближе објашњава конкретна позиција овог из-
вештаја, чиме се обезбеђује повезаност Биланса 
успеха и Напомена уз финансијске извештаје. 

Поједини АОП Биланса успеха попуњавају се 
преузимањем података са рачуна главне књиге 
означених у колони 1 обрасца, при чему се при-
ликом попуњавања колоне 5 посматрају рачуни 
извештајне године, док се у колону 6 преузимају 
подаци са рачуна главне књиге претходне годи-
не. Ако су подаци претходне године кориговани 
у складу са прописима, у колону 6 уносе се тако 
кориговани подаци. 

У наставку су дата појашњења о начину попу-
њавања појединих АОП Биланса успеха. 

● АОП 1001 садржи податке о пословним при-
ходима, а добија се на основу података исказаних 

под АОП 1002–1017, који се преузимају са рачуна 
група 61, 64 и 65. 

● Под АОП 1018 исказују се укупни пословни 
расходи, чији се износ утврђује на основу АОП 
1019–1029. 

● Финансијски  приходи  са  рачуна  групе 66 
уносе се на позицију Биланса успеха предвиђену 
за АОП 1032, при чему су поједини финансијски 
приходи садржани у АОП 1033–1039. 

● АОП 1040 приказује финансијске расходе 
правног лица у извештајној години, исказане на 
контима  групе  56  у  складу  са  Правилником  о 
Контном оквиру, а добија се сабирањем салда 
појединих рачуна ове групе, приказаних под АОП 
1041–1047. 

● У АОП 1050 уноси се збир салда рачуна 683 и 
685, на којима се рачуноводствено евидентирају 
приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности, 
расположивих за продају и приходи од усклађи-
вања вредности потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана. 

● АОП  1051  попуњава  се  уношењем  салда 
рачуна 583 – Обезвређење дугорочних финан-
сијских пласмана и других хартија од вредности 
расположивих за продају и рачуна 585 – Обез-
вређење потраживања и краткорочних финан-
сијских пласмана. 

● Подаци са рачуна групе 67 и 68, као остали 
приходи, сем горепоменутих прихода од ускла-
ђивања вредности остале имовине која се вред-
нује по фер вредности кроз Биланс успеха, уносе 
се под АОП 1052. 

● Остали расходи, који су рачуноводствено 
евидентирани на рачунима групе 57 и 58, осим 
рачуна 583 и 585, приказују се под АОП 1053. 

● Под АОП 1054 и 1055 исказују се добици и 
губици по основу редовног пословања пре опо-
резивања, као позитивна односно негативна ра-
злика између укупних прихода и укупни расхода, 
осим прихода и расхода исказаних на рачунима 
групе 69 и 59. 

● Разлика салда групе 59 и 69 уноси се под 
ознакама АОП 1056 или  1057, у  зависности од 
тога да ли је у питању позитивна или негативна 
разлика, односно нето добитак или нето губи-
так. 

● АОП 1058 и 1059 приказује добитак и губи-
так периода пре опорезивања. 

● Под АОП 1060 уноси се износ евидентиран 
на рачуну 721 – Порески расход периода, односно 
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износ пореза на добит извештајне године утвр-
ђен на основу пореских прописа. 

● АОП 1061 и 1062 попуњавају правна лица 
која примењују МРС/МСФИ и МСФИ за 
МСП, код којих је износ одложених пореза 
на крају године материјално значајан, 
уз додатни услов у вези са одложеним 
пореским приходима – да је руководство 
проценило да ће ове износе у будућности 
моћи да користи за умањење опорезиве 
добити. Правна лица која примењују 
Правилник за микро и друга правна лица 
немају обавезу обрачуна одложених 
пореза, а тиме ни попуњавања ових 
позиција Биланса успеха. 

● АОП 1063 приказује износ исплаћених лич-
них примања послодавца, прокњижених на терет 
рачуна 723. 

● Под ознакама АОП 1064 и 1065 исказује се 
добитак и губитак периода после опорезивања. 

● Под АОП 1066 Биланса успеха уноси се део 
нето добитка који припада мањинским улагачи-
ма, а под АОП 1067 део нето добитка који припа-
да већинском власнику. 

● Под АОП 1068 приказује се износ дела нето 
губитка који припада мањинским улагачима, а 
под АОП 1069 износ дела нето губитка који при-
пада већинском власнику. 

● Под  ознаком  АОП  1070  уноси  се  износ 
основне зараде по акцији, утврђен у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардом 
– МРС 33 Зарада по акцији („Сл. гласник РС”, бр. 
35/2014 – у даљем тексту: МРС 33). 

● Под ознаком АОП 1071 уноси се износ ума-
њене (разводњене) зараде по акцији, утврђен у 
складу са МРС 33. 

Обавезу исказивања зараде по акцији у Билансу 
успеха имају само јавна (акционарска) друштва. 

П С

ПРОПИСИ.НЕТ је електронско издање које се налази на интернет страници www.propisi.net и садржи 
преко 250.000 докумената: прописе, судску праксу, службена мишљења надлежних министарстава, 
моделе уговора и обрасце из свих области, као и коментаре прописа врхунских стручњака, а сва ова 
документа међусобно су повезана.

ЗАШТО СЕ ПРЕТПЛАТИТИ БАШ НА ИНГ-ПРО ПРОПИСИ.НЕТ?

● 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 скраћеница и 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, примерима из судске прак-
се, правним мишљењима и стручним коментарима и другим документима из области које 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 једним кликом могу да се ископирају текстови у Word 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 нуде могући резултати.

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.

Електронско издање 
ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ
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Увод

Корисници јавних средстава, са становишта 
вођења пословних књига, могу да се сврстају у 
две основне групе, и то у:

1) кориснике јавних средстава који 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 – у даљем тексту: Правилник о Контном 
плану за буџетски систем), при чему, сходно чла-
ну 2. тог правилника, ту убрајамо буџет Републи-
ке, буџет локалне власти, кориснике буџетских 
средстава и кориснике средстава организација 
обавезног социјалног осигурања;

2) кориснике јавних средстава који пословне 
књиге воде према одредбама Закона о рачуно-
водству, односно према одредбама Правилника 
о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном 
оквиру за привредна друштва, задруге и преду-
зетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014), при чему 
ту убрајамо јавна предузећа основана од стране 
Републике Србије, односно локалне власти, прав-
на лица основана од стране тих јавних предузећа, 
као и друга правна лица наведена у дефиницији 
корисника јавних средстава у тачки 5. члана 2. За-
кона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 
54/2009… 95/2018).

Припремне радње које претходе 
састављању финансијских извештаја

Припремне радње су претходница саставља-
њу финансијских извештаја и сходно томе захте-
вају  предузимање  читавог  низа  активности да 
би се извршило верификовање пословних дога-
ђаја, који јесу (или можда нису) рачуноводстве-
но регистровани у главној књизи или помоћним 
књигама. У припремне радње које претходе са-
стављању финансијских извештаја убрајају се: 
1) детаљна провера свих прокњижених ставки 
које се односе на пословне промене у 2018. го-
дини; 
2)  усаглашавање  примљених  и  утрошених  бу-
џетских  средстава  (административни  и  други 
трансфери између директних и индиректних ко-
рисника);
3) усклађивање стања главне књиге са помоћним 
књигама; 
4) усаглашавање финансијских пласмана, потра-
живања и обавеза;
5) спровођење извршеног пописа, односно сво-
ђење књиговодственог стања имовине и обавеза 
према стању у пописним листама за 2018. годину 
и књижење инвентурних разлика; 
6) провера књижења датих и примљених аванса 
у вези са продајом и набавком добара и изврше-
њем услуга; 
7) провера књижења набавке нефинансијске имо-
вине и извора из којих је вршено финансирање 
те набавке; 

Мр Јован Чанак

Припремне радње за састављање 
финансијских извештаја за 2018. 
годину код корисника јавних 
средстава према прописима о 
буџетском рачуноводству
Предмет разматрања у наставку текста су припремне радње у вези са 
састављањем финансијских извештаја корисника јавних средстава који 
пословне књиге воде према Контном плану за буџетски систем.
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8) провера обрачуна исправке вредности нефи-
нансијске имовине у сталним средствима на те-
рет капитала и исправности књижења; 
9) провера евиденције о ПДВ-у; 
10)  провера  прокњижених  књиговодствених 
промена, са посебним освртом на обавезу иска-
зивања ПДВ-а на одговарајућим контима за кори-
снике јавних средстава; 
11) провера усклађености главне књиге са помоћ-
ном евиденцијом залиха производње; 
12) провера свих радњи у вези са књижењима 
која проистичу из примене одредби Правилника 
о начину припреме,  састављања и подношења 
финансијских  извештаја  корисника  буџетских 
средстава, корисника средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и буџетских фон-
дова; 
13)  провера обавезе  састављања,  попуњавања 
и подношења СВС обрасца (Спецификација вра-
ћених средстава) у вези са враћеним буџетским 
средствима;
14) утврђивање резултата пословања;
15) састављање закључног листа као подлоге за 
утврђивање резултата пословања и исказивање 
стања имовине, обавеза и капитала. 

Као што може да се види из претходног, по-
стоји много разних послова који у фази припреме 
претходе састављању финансијских извештаја. 
Од свих наведених припремних радњи у вези са 
састављањем финансијског извештаја, овде неће 
бити коментарисане тачке 3) и 5), које се односе 
на усклађивање стања главне књиге са помоћним 
књигама, као и спровођење извршеног пописа, 
односно свођење књиговодственог стања имо-
вине и обавеза према стању у пописним листама 
за 2018. годину. Поменута материја обрађена је 
у Пословном саветнику бр. 24 – децембар 2018. 
године, под насловом Попис имовине и обавеза 
за 2018. годину код корисника јавних средстава и 
књижење инвентурних вишкова и мањкова. 

1.1. Детаљна провера свих прокњижених 
ставки које се односе на пословне 
промене у 2018. години

У поступку састављања финансијских извештаја 
потребно је извршити проверу прокњижених по-
словних промена у току 2018. године и извршити 
свођење књижења са обрачунске на готовинску 
основу. Потребно је проверити да ли су обухва-
ћене  све  измене  и  допуне  у  Контном  плану  за 

буџетски систем које су настале током године, а 
представљају новину у буџетском рачуноводству. 

1.2. Усаглашавање примљених и 
утрошених буџетских средстава

Наведено усаглашавање је врло значајно због 
тога што су директни КБС обавезни да, на 
основу примљених финансијских извештаја 
за 2018. годину од индиректних КБС који су у 
њиховој надлежности, саставе Консолидовани 
финансијски извештај за 2018. годину, као 
и да га до 31. марта 2019. године доставе 
Министарству финансија.

Потребно је да индиректни корисници буџет-
ских средстава (у даљем тексту: КБС) пре саста-
вљања финансијских извештаја за 2018. годину 
изврше усаглашавање примљених и утрошених 
буџетских средстава и то са надлежним директ-
ним буџетским корисницима од којих су примили 
средства по основу надлежности или по конкур-
сима на које су се пријавили.

У овом контексту треба подсетити на значајан 
проблем у финансијском извештавању корисни-
ка буџетских средстава, а то је да су индиректни 
КБС до сада достављали углавном извештај за 
укупно примљена средства (из буџета, од надле-
жног директног КБС), а не по програмима и про-
јектима, како је исказано у Закону о буџету, што 
представља посебан проблем за директне КБС 
када врше састављање консолидованих финан-
сијских извештаја. 

1.3. Усаглашавање финансијских 
пласмана, потраживања и обавеза

На основу члана 18. став 3. Уредбе о буџетском 
рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/2003 и 
12/2006 – у даљем тексту: Уредба), корисници бу-
џетских средстава и корисници средстава за ор-
ганизације обавезног социјалног осигурања, као 
и корисници средстава Републичког завода (сада 
фонда) за здравствено осигурање, а рекло би се и 
други корисници јавних средстава укључени у си-
стем КРТ, обавезни су да изврше усаглашавање 
финансијских пласмана, потраживања и обавеза 
на дан састављања финансијског извештаја.

Када корисници јавних средстава имају статус 
повериоца, сагласно ставу 4. члана 18. Уредбе 
потребно је да доставе свом дужнику попис
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ненаплаћених потраживања у року од најкасније 
25 дана од дана састављања финансијског 
извештаја, што значи до 25. јануара текуће 
године, а дужник има обавезу да у року од пет 
дана од дана пријема пописа неизмирених 
обавеза, што значи до 30. јануара текуће 
године, провери своју обавезу из протекле 
године и да о томе обавести повериоца.

Поступак усклађивања ненаплаћених потра-
живања најчешће се, у принципу, спроводи при-
меном обрасца Извод отворених ставки (ИОС). У 
поступку усаглашавања најбитније је да се утвр-
ди законом утврђен основ потраживања, и то: 
назив, адреса и ПИБ обвезника, место, датум и 
редни број рачуна, врста и количина испоручених 
добара и обим извршених услуга, назив и адре-
са, као и ПИБ примаоца рачуна, датум промета, 
износ основице, износ ПДВ-а који је обрачунат, 
потпис овлашћених лица (са нагласком да су то 
стварно овлашћена лица), датум обавештења по-
вериоца, као и датум доставе пописа потражива-
ња дужнику, са потписима овлашћених лица.

 

Ако постоје потраживања и обавезе која су 
пренета из претходних година а нису наплаћена 
до 31. 12. треба проверити да ли је настала 
застарелост!

Приликом пописа потраживања и обавеза по-
требно је посебно обратити пажњу на оне обаве-
зе и потраживања која су пренета из претходних 
година, а нису наплаћена до 31. 12. године за коју 
се сачињава попис. Када се констатује да постоје 
оваква потраживања и обавезе, треба проверити 
да ли је настала застарелост која је уређена чл. 
од 360. до 392. Закона о облигационим односима 
(„Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука 
УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, и „Сл. лист 
СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља). 

Ако се утврди да је настала застарелост по-
траживања у складу са наведеним прописом и 
да је ненаплативост утврђена судским решењем, 
таква потраживања треба пописати у посебним 
пописним листама, са подацима о основу настан-
ка потраживања, датуму застарелости и предло-
гом за отпис. Уколико се потраживање води на 
обрачунатим а ненаплаћеним приходима, треба 
књижити:

Дугује Потражује

291311 – 
Обрачунати 
ненаплаћени 
приходи

122119 – Исправка вредности 
потраживања од купаца у земљи, 
односно 
122129 – Исправка вредности 
потраживања од купаца у иностранству

Ако се процени да ће потраживање од купаца 
бити наплаћено, доноси се одлука о исправци по-
траживања, а књижење се спроводи:

Дугује Потражује

122122 – Сумњива 
потраживања од купаца

122112 – Потраживања од 
купаца

Код обавеза према добављачима које су, у 
складу са законским прописима, застареле, а од 
стране добављача добијена је сагласност за от-
пис, о чему је и Пописна комисија донела одлуку, 
врши се спровођење књижења у зависности од 
тога када су обавезе настале. Неизмирене обаве-
зе, у складу са готовинском основом, књижене су:

Дугује Потражује

131211 – Обрачунати 
ненаплаћени расходи

252111 – Добављачи у 
земљи

Отпис неизмирених обавеза на основу сагла-
сности добављача прокњижиће се:

Дугује Потражује

252111 – Добављачи у 
земљи

131211 – Обрачунати 
ненаплаћени расходи

1.4. Провера међусобне повезаности 
конта класе 200000 – Обавезе и класе 
400000 – Текући расходи

Контним планом за буџетски систем омогу-
ћено је да се приликом књижења за сваку врсту 
расхода која се књижи на терет субаналитичких 
конта класе 400000 – Текући расходи, истовре-
мено изврши књижење у корист субаналитичких 
конта у класи 200000 – Обавезе. Ово је заправо 
примена вођења рачуноводства на обрачунској 
основи, као што је случај и код класе 500000 – Из-
даци за нефинансијску имовину. Када се изврши 
измирење обавеза, задужују се одговарајућа суб-
аналитичка конта обавеза у класи 200000 – Оба-
везе, а одобравају субаналитичка конта новчаних 
средстава у класи 100000 – Финансијска имовина. 
Књижењима која се спроводе на овакав начин 
обезбеђује се евиденција не само на насталим 
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расходима него и евиденција насталих обавеза, 
што је веома значајно са становишта састављања 
биланса. 

Иначе, у складу са чланом 5. Уредбе, основа 
за вођење буџетског рачуноводства јесте гото-
винска основа, што подразумева да се за износ 
вредности  примљених  услуга  или  набављеног 
ситног  инвентара  и  потрошног  материјала  на 
основу примљених фактура задужују субанали-
тички конто 131211 – Обрачунати неплаћени рас-
ходи и одобравају одговарајућа субаналитичка 
конта класе 200000 – Обавезе. У моменту исплате 
расхода извршиће се пренос са субаналитичког 
конта  131211  – Обрачунати неплаћени расходи, 
који има привремену функцију, на одговарајући 
субаналитички конто класе 400000 – Текући рас-
ходи, док ће се плаћене обавезе дуговно затво-
рити књижењем извода Управе за трезор. 

Исказивање обавеза на контима класе 200000 
– Обавезе врши се без обзира на то да ли су 
настали расходи плаћени или не. 

Посебно  треба истаћи да  се евидентирање 
пословних промена које се односе на залихе ин-
вентара и потрошног материјала врши задуже-
њем у класи 400000 – Текући расходи, при чему 
се истовремено задужује 022000 – Залихе ситног 
инвентара и потрошног материјала, а одобрава-
ју конта категорије 310000 – Капитал. 

Створене обавезе према добављачима које нису 
плаћене до краја пословне (фискалне) године, 
тј. до 31. 12. 2018. Године, имају „противставку” 
на дуговној страни одговарајућег 
субаналитичког конта у категорији 130000 – 
Активна временска разграничења.

1.5. Провера књижења примљених 
и датих аванса у вези са продајом и 
набавком добара и извршењем услуга

На основу члана 42. става 3. Закона о порезу на 
додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 
86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 
6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 
142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 
5/2016 –усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – 
усклађени дин. изн. и 30/2018 – у даљем тексту: 
Закон о ПДВ-у) дефинисана је обавеза издавања 
рачуна и у случају ако обвезник наплати накнаду 
или део накнаде пре него што је извршен промет 

добара и услуга (авансно плаћање), с тим што се 
у коначном рачуну одбијају авансна плаћања у 
којима је садржан ПДВ. 

Дакле, када стигне коначни рачун, у коме је 
исказан  укупан  износ  надокнаде  за  извршени 
промет добара и услуга, са укупно обрачунатим 
ПДВ-ом, одбија се авансно плаћање основице за 
ПДВ и авансно плаћени ПДВ. 

1.5.1. Примљени аванси за робу и услуге 
За примљене авансе за робу и услуге код ко-

рисника јавних средстава који воде рачуновод-
ствене евиденције према обрачунској основи (за 
интерне потребе), под обавезним условом да се 
израда финансијских извештаја врши на готовин-
ској основи, након испостављања коначног рачу-
на у пракси могу да се појаве следеће ситуације: 
● да је износ коначног рачуна исти као и износ 
примљеног аванса; 
● да  је износ коначног рачуна већи од износа 
примљеног аванса; 
● да је износ коначног рачуна мањи од износа 
примљеног аванса.

Пример: Износ коначног рачуна за 
испоручену робу и услуге већи је од  

износа авансног рачуна

Купац је, као корисник услуга који је у систему 
ПДВ-а, уплатио кориснику јавних средстава, који 
је такође у систему ПДВ-а, износ од 900.000,00 
динара на име аванса (у коме је садржан ПДВ по 
прерачунатој општој стопи од 16,6667% у износу 
од 150.000,00 динара). 

Коначни рачун без ПДВ-а износи 1.050.000,00 
динара и ПДВ по општој стопи од 20% у износу од 
210.000,00 динара, односно укупно 1.260.000,00 
динара 

Књижење у финансијском књиговодству:

Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ

дуг. пот.

1. 121112 Текући рачуни  900.000  
  251111 Примљени аванси   900.000

- за уплаћени аванс по изводу Управе за трезор 

1а. 131312 Остала активна 
временска 
разграничења  900.000  

 742141 Приходи од продаје 
добара и услуга од 
стране тржишних 
организација у корист 
нивоа градова   750.000
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Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ

дуг. пот.

 245243 Обавеза за ПДВ по 
примљеним авансима 
по општој стопи   150.000

- евиденција прихода од аванса и ПДВ-а, авансном рачуну 

2. 122111 Потраживања од 
купаца  1.260.000  

 131312 Остала активна 
временска 
разграничења   900.000

 245241 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи 
(осим примљених 
аванса)   60.000

 291311 Обрачунати 
ненаплаћени приходи  300.000

- евиденција по издатом коначном рачуну 

2а. 121112 Текући рачуни 360.000  

  122111 Потраживања од 
купаца  360.000

- евиденција уплате разлике по коначном рачуну, по 
изводу Управе за трезор 

2б. 291311 Обрачунати 
ненаплаћени приходи 300.000  

  742141 Приходи од продаје 
добара и услуга од 
стране тржишних 
организација у корист 
нивоа градова   300.000

- евиденција прихода по коначном рачуну 

3. 251111 Примљени аванси  900.000  

  122111 Потраживања од 
купаца   900.000

- евиденција измирења дела укупног дуга из примљеног 
аванса 

У другом случају приказана је ситуација када 
је износ коначног рачуна за испоручену робу и 
услуге мањи од износа авансног рачуна.

Пример: Износ коначног рачуна за 
испоручену робу и услуге мањи је  

од авансног рачуна

Износ  авансног  рачуна  исти  је  као  у  прет-
ходном  примеру,  тј.  износи  900.000,00  дина-
ра, са ПДВ-ом по прерачунатој општој стопи од 
16,6667% у износу од 150.000,00 динара. Коначни 
рачун купца износи 810.000,00 динара, у коме је 
садржан ПДВ по прерачунатој општој стопи од 
16,6667% у износу од 135.000,00 динара. 

Књижење у финансијском књиговодству:

Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ
дуг пот.

1. 121112 Текући рачуни 900.000  
 251111 Примљени аванси   900.000

- за уплаћени аванс по изводу Управе за трезор 
1а 131312 Остала активна 

временска 
разграничења  900.000  

 742141 Приходи од продаје 
добара и услуга од 
стране тржишних 
организација у корист 
нивоа градова   750.000

 245243 Обавеза за ПДВ по 
примљеним авансима 
по општој стопи   150.000

- евиденција прихода од аванса и ПДВ-а, по издатом 
авансном рачуну 

2. 122111 Потраживања од 
купаца 810.000  

 245243 Обавеза за ПДВ по 
примљеним авансима 
по општој стопи  15.000  

 742141 Приходи од продаје 
добара и услуга од 
стране тржишних 
организација у корист 
нивоа градова  75.000  

 131312 Остала активна 
временска 
разграничења  900.000

- евиденција по издатом коначном рачуну и 
прекњижавање (сторнирање) дела прихода и ПДВ-а 
2а 251111 Примљени аванси 900.000  
 122111 Потраживања од 

купаца  810.000
 121112 Текући рачуни  90.000

- евиденција измирења укупног дуга из примљеног аванса 
и повраћај више уплаћеног аванса купцу по коначном 
обрачуну 

1.5.2. Дати аванси за робу и услуге
У погледу датих аванса за робу и услуге у прак-

си може да се појави ситуација када корисник јав-
них средстава изврши набавку робе или услуга, 
без права на одбитак претходног пореза, и када 
има право на одбитак претходног пореза (ПДВ) 
у целокупном износу на основу утврђене економ-
ске припадности. 

Пример: Дати аванси уз право на  
одбитак претходног пореза

Индиректни  КБС  уплатио  је  добављачу,  на 
основу  примљеног  авансног  рачуна,  аванс  за 
набавку канцеларијског материјала у износу од 
300.000,00 динара, у коме је садржан ПДВ по пре-
рачунатој стопи од 16,667% (50.000,00 динара), 



80 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

при чему купац (КБС) има право на одбитак прет-
ходног пореза у целокупном износу. 

Приспела је фактура добављача која гласи на 
исти износ као авансни рачун.

Књижење у финансијском књиговодству:
Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ
дуг. пот.

1. 123211 Аванси за набавку 
материјала  300.000  

 121112 Текући рачуни   300.000
- за уплаћени аванс по изводу Управе за трезор 

2. 123963 ПДВ у датим 
авансима по општој 
стопи  50.000  

 291919 Остала пасивна 
временска 
разграничења   50.000

- евиденција ПДВ-а према авансном рачуну добављача 
3. 22231 Залихе 

административног 
материјала  250.000  

 291919 Остала пасивна 
временска 
разграничења  50.000  

 252111 Добављачи у земљи   300.000
- евиденција по пријему материјала и доставници 
добављача 
3а. 252111 Добављачи у земљи  300.000  
 123211 Аванси за набавку 

материјала   300.000
- евиденција измирење дуга из датог аванса 
3б. 426111 Канцеларијски 

материјал  250.000  
 291211 Плаћени аванси за 

набавку материјала   250.000
- терећење расхода за набављени материјал 
3в. 291211 Плаћени аванси за 

набавку материјала  250.000  
 311261 Залихе потрошног 

материјала   250.000
- за евидентирање залиха потрошног материјала у 
изворима капитала 

1.6. Провера књижења набавке 
нефинансијске имовине и извора из којих 
је вршено финансирање те набавке

Набавка нефинансијске имовине врши се за-
дужењем одговарајућег субаналитичког конта у 
оквиру класе 500000 – Издаци за набавку нефи-
нансијске имовине, који се укључују у укупне теку-
ће расходе и издатке за нефинансијску имовину 
корисника јавних средстава у одређеном перио-
ду. Субаналитичка конта ове класе прилагођена 
су субаналитичким контима класе 000000 – Не-
финансијска имовина и субаналитичким контима 
категорије 310000 – Капитал.

Набавка нефинансијске имовине може да се 
врши из више извора финансирања, као што су: 
нераспоређени  вишак  прихода  и  примања  из 
ранијих година, из кредита од банака, на терет 
текућих прихода, путем финансијског лизинга, 
донација и сл. 

Кредите за набавку нефинансијске имовине 
не могу да узимају корисници јавних 
средстава. Они могу да троше новац по 
основу кредита и да га правдају пројектним 
јединицама од којих добијају средства, док 
обавезу за кредит немају јер ту обавезу 
имају само Управа за јавни дуг, односно 
орган јединице локалне самоуправе 
или организација обавезног социјалног 
осигурања (корисници јавних средстава 
који имају право задуживања).

Пример: Набавка нефинансијске имовине из 
текућих прихода

КБС извршио је набавку рачунара из текућих 
прихода,  чија  је  набавна  вредност  са  ПДВ-ом 
60.000,00 динара, а обрачунати ПДВ по прерачу-
натој посебној стопи од 9,0909% износи 5.455,00 
динара. Фактура је плаћена добављачу у износу 
од 60.000,00 динара, а рачунар је одмах након 
преузимања стављен у функцију. КБС није обве-
зник ПДВ-а и нема право на одбитак претходног 
пореза. 

Књижење у финансијском књиговодству:

Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ
дуг. пот.

1. 131211 Обрачунати неплаћени 
расходи  60.000  

 252111 Добављачи у земљи   60.000
- евиденција према примљеној фактури добављача 

2. 252111 Добављачи у земљи  60.000  
 121112 Текући рачуни   60.000

- евиденција плаћене фактуре добављачу по изводу 
Управе за трезор 
2а. 512221 Рачунарска опрема  60.000  
 131211 Обрачунати неплаћени 

расходи   60.000
- евидентирање издатака за извршено плаћање 
добављачу 

3. 15126 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт у 
припреми  60.000  

 311151 Нефинансијска имовина 
у припреми   60.000

- за књиговодствену равнотежу конта класе „0” и класе 
„3” приликом евиденције средстава у припреми
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По отварању почетног стања 1. 1. 2019. године 
врши се прекњижавање нефинансијске имовине 
на одговарајућа конта класе 0 и 3 (011222/311112) и 
затварање конта 311151 и 015126.

1.7. Провера обрачуна исправке 
вредности нефинансијске имовине у 
сталним средствима на терет капитала и 
исправност књижења

На основу члана 14. став 1. тачка 3) Уредбе про-
писано  је да директни и индиректни КБС воде 
помоћну књигу основних средстава, која обезбе-
ђује детаљне податке о свим основним средстви-
ма. Спровођење поступка обрачуна и књижења 
амортизације дефинисано је:
● Правилником  о  номенклатури  нематеријал-
них улагања и основних средстава са  стопама 
амортизације („Сл. лист СРЈ”, бр. 17/97 и 24/00 – у 
даљем тексту: Правилник о номенклатури са сто-
пама амортизације); 
● Инструкцијом о попису имовине и обавеза и 
обрачуну амортизације, коју је 4. 12. 2006. године 
објавило Министарство финансија.

Сходно  члану  23.  Закона  о  буџету  Републи-
ке Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 
113/2017 – у даљем тексту: Закон о буџету) про-
писано је да директни и индиректни корисници 
буџетских средстава у 2018. години обрачунату 
исправку  вредности  нефинансијске  имовине 
исказују на терет капитала, односно не исказу-
ју расход амортизације и употребу средстава 
за рад. Изнето подразумева да, према Закону 
о буџету, директни и индиректни корисници бу-
џетских средстава на свим нивоима (Републике, 
аутономне покрајине и локалне власти) врше об-
рачун исправке вредности нефинансијске имови-
не на терет капитала у 2018. години.

Поставља се питање да ли се одредба члана 23. 
Закона о буџету, у вези са обрачуном исправке 
вредности нефинансијске имовине на терет 
капитала, односи и на кориснике средстава 
организација за обавезно социјално осигурање.

Поменута одредба не односи се на корисни-
ке средстава организација за обавезно социјал-
но осигурање зато што наведене организације 
доносе своје финансијске планове, интерне акте 
и  упутства  којима  регулишу  начин  обрачуна 
исправке вредности нефинансијске имовине. На 
пример, Финансијски план Републичког фонда за 

здравствено осигурање за 2018. годину, који  је 
објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 112/2017 
и  76/2017,  након  доношења  Одлуке  о  давању 
сагласности  на  Финансијски  план  Републичког 
фонда за здравствено осигурање за 2018. годи-
ну  („Сл.  гласник РС”, бр.  113/2017),  у посебном 
делу предвидео  је у расходима и издацима по 
изворима финансирања и текући расход на еко-
номској класификацији 430000 – Амортизација и 
употреба средстава за рад – у износу од 300.625 
динара, који ће у целости бити финансиран из 
сопствених прихода. То значи да индиректни ко-
рисници средстава Републичког фонда за здрав-
ствено осигурање неће обрачунавати у целости 
исправку вредности нефинансијске имовине на 
терет капитала, већ један део те исправке иде на 
терет текућих расхода (430000), сразмерно уче-
шћу сопствених прихода у укупним приходима. 
С обзиром на чињеницу да је донета Одлука о да-
вању сагласности на овакав финансијски план и 
да је исти објављен у „Службеном гласнику РС”, 
беспредметно је можда да се овог часа улази у 
дубљи коментар и отвара расправа о различи-
том приступу обрачуна амортизације, односно 
исправке вредности нефинансијске имовине код 
директних и индиректних корисника буџетских 
средстава, с једне стране, и корисника средстава 
организација обавезног социјалног осигурања, с 
друге стране.

Обрачун  и  књиговодствено  евидентирање 
исправке вредности нефинансијске имовине на 
терет капитала врши се на основу података: кон-
то и назив средства, основица за обрачун исправ-
ке вредности, годишња стопа амортизације из 
Правилника о номенклатури са стопама аморти-
зације и обрачуната укупна исправка вредности 
за свако основно средство.

Обрачуната исправка вредности нефинансиј-
ске имовине (основних средстава) на терет ка-
питала књижи се:

Дугује Потражује

311111 – Зграде и 
грађевински објекти, 
односно
311112 – Опрема 

011100 – Зграде и 
грађевински објекти, 
односно 
011200 – Опрема

Дакле, целокупна исправка вредности (обра-
чуната амортизација) врши се на терет капитала 
(конта класе 300000), а не на терет текућих рас-
хода (конта категорије 430000 – Амортизација и 
употреба средстава за рад).
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Пример: Књижење амортизације

Након извршеног попис имовине и обавеза 
за 2018. годину, КБС извршио је годишњи обра-
чун амортизације (исправке вредности) зграда и 
опреме у складу са важећим прописима, према 
следећем обрачуну:

Ред.
Бр. Конто Опис Основица 

за отпис

Годишња 
стопа 
амор.

Укупно 
обрачунати 

отпис 

1. 011131 Објекти за потребе 
образовања 400.000 1,50 6.000

2 Укупно зграде: 400.000 6.000
3. 011221 Канцеларијска опрема 250.000 12,50 31.250
4. 011222 Рачунарска опрема 300.000 20,00 60.000
5. Укупно опрема (3 + 4) 550.000 91.250
6. Свеукупно отпис (2 + 5) 950.000 97.250

Књижење у финансијском књиговодству:
Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ
дуг. пот.

1. 311111 Зграде и грађевински 
објекти 6.000  

 11139 Исправка вредности 
пословног простора и 
других објеката  6.000

- за обрачунату амортизацију (исправку вредности) 
зграда за 2018. годину

2. 311112-
1

Опрема (канцеларијска 
опрема) 31.250  

 311112-
2

Опрема (рачунарска 
опрема) 60.000  

 11229 Исправка вредности 
административне опреме  91.250

- за обрачунату амортизацију (исправку вредности) 
административне опреме за 2018. годину

1.8. Провера евиденције о ПДВ-у 

Под овом активношћу подразумева се усагла-
шавање књиговодствене евиденције са књигом 
улазних и излазних рачуна, провера свих Поре-
ских пријава пореза на додату вредност и утвр-
ђивање сразмерног пореског одбитка. 

Корисници јавних средстава који су обвезни-
ци ПДВ-а, а у 2018. години користили су и приме-
њивали сразмерни порески одбитак у складу са 
чланом 30. став 6. Закона о ПДВ-у, у обавези су 
да при утврђивању пореске обавезе за послед-
њи  порески  период  календарске  2018.  године 
изврше исправку сразмерног пореског одбитка 
и евидентирају га у Пореској пријави (образац 
ПППДВ) коју, заједно са обрасцем ПОПДВ, подно-
се надлежном пореском органу у року од 15 дана 
по истеку пореског периода, односно до 15. јану-
ара 2019. године, ако обвезник ПДВ-а подноси 

месечно пореску пријаву, или до 20. јануара 2019. 
године, ако обвезник ПДВ-а подноси тромесечно 
пореску пријаву. 

1.9. Провера прокњижених 
пословних промена, са 
посебним освртом на 
обавезу исказивања ПДВ-а 
на одговарајућим контима за 
кориснике јавних  средстава 

На крају године у Билансу стања 
може да се догоди да се јави већи 
претходни порез, исказан на дугов-
ној страни одговарајућих субанали-
тичких конта у оквиру аналитичког 
конта 123960  –  Порез на додату

вредност,  него што износи обавеза на одго-
варајућим субаналитичким контима у оквиру 
аналитичког конта 245240 – Обавезе за порез на 
додату вредност. У таквој ситуацији биће исказа-
на разлика између конта 123960 и конта 245240, 
на дуговној страни субаналитичког конта 123969 
– Потраживање за више плаћени порез на додату 
вредност. То су, дакле, они случајеви када није 
остварен довољан ниво промета робе и услуга, 
за који настаје обавеза за ПДВ, од ког би могао 
да се одбије претходни ПДВ. 

Други  случај имамо када су стања на одго-
варајућим субаналитичким контима у оквиру 
аналитичког конта 245240 – Обавеза за порез на 
додату вредност – већа од износа на одговара-
јућим субаналитичким контима у оквиру анали-
тичког конта 123960 – Порез на додату вредност. 
Настала разлика између стања конта 245240 и 
123960 исказује се на потражној страни субанали-
тичког конта 245249 – Обавеза за порез на додату 
вредност по основу разлике обрачунатог пореза 
на додату вредност и претходног пореза. 

Сва стања на субаналитичким контима у оквиру 
аналитичких конта 123960 и 245240 морају на 
крају године бити затворена.
РАЗЛИКЕ о којима је било речи: 
● исказују се на дуговној страни субаналитичког 
конта 123969 – Потраживање за више плаћени 
порез на додату вредност, ако је претходни 
ПДВ већи од пореске обавезе исказане на 
субаналитичким контима у оквиру аналитичког 
конта 245240 – Обавеза за порез на додату 
вредност; 
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● исказују се на потражној страни 
субаналитичког конта 245249 – Обавеза за 
порез на додату вредност по основу разлике 
обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза, ако је обавеза за ПДВ 
већа од претходног пореза, а исказана је на 
одговарајућим субаналитичким контима у 
оквиру аналитичког конта 123960 – Порез на 
додату вредност.

Осим наведеног, важно  је подсетити на  још 
једну  чињеницу –  како ће  се рачуноводствено 
посматрати претходни порез и обавеза за ПДВ 
у нереализованим потраживањима и неизмире-
ним обавезама на крају обрачунског периода. Ту 
постоји више ситуација на које мора да се обрати 
пажња: 

1) Када су у питању ненаплаћена потраживања 
од купаца на крају године, у којима је садржана 
обавеза за ПДВ, уколико та обавеза није плаћена 
из прилива од тих ненаплаћених потраживања, 
такво плаћање обавезе ПДВ-а извршено је из не-
ких других извора, па ће се због тако плаћеног 
износа у 2018. години теретити текући расходи 
на субаналитичком конту 482191 – Остали поре-
зи. Када се у 2019. години изврши наплата потра-
живања од купаца у којима је садржан и износ 
обавезе за ПДВ, она ће имати карактер осталих 
прихода, које треба исказати на потражној стра-
ни одговарајућег субаналитичког конта у оквиру 
синтетичког конта 745100 – Мешовити и неодре-
ђени приходи у корист нивоа Републике. 

2) У погледу неизмирене обавезе према доба-
вљачима, у којој је садржан претходни порез, на 
крају године под 31. 12. 2018. треба извршити пре-
књижавање претходног пореза, тако да дугује 
субаналитички конто 131211 – Обрачунати непла-
ћени расходи, а потражује субаналитички конто, 
рецимо 123961 – ПДВ у примљеним фактурама 
по општој стопи (осим плаћених аванса). Када 
се  у  2019.  години изврши плаћање добављачу, 
износ без претходног пореза утицаће на смање-
ње резултата пословања. Што се тиче претход-
ног пореза, корисник јавних средстава мора да 
води рачуна о правилном евидентирању ПДВ-а, 
односно коришћењу права на одбитак претход-
ног пореза. Долази се до закључка да је важно 
да се коришћење права на одбитак претходног 
пореза не користи одмах када је могуће – у пр-
вом пореском периоду када је извршен промет и 
када располаже одговарајућим средствима – већ 

је битно да се то право користи у периоду када 
се измири обавеза према добављачу. У случају да 
се отпише обавеза према добављачу, дошло би 
једноставно до искњижавања претходног пореза 
који је садржан у тој фактури добављача. Дакле, 
дуговао би одговарајући субаналитички конто у 
оквиру конта групе 252000 – Обавезе према доба-
вљачима, а потраживао би субаналитички конто 
131211 – Обрачунати неплаћени расходи и одгова-
рајући субаналитички конто у оквиру аналитич-
ког конта 123960 – Порез на додату вредност. 
То значи да никада више не би могло да дође до 
умањења пореске обавезе за претходни ПДВ по 
наведеном основу.

1.10. Провера усклађености конта главне 
књиге са помоћном евиденцијом залиха 
производње

У складу са чланом 10. Контног плана за бу-
џетски систем, корисници јавних средстава који 
обављају одређену производну делатност могу 
имати залихе материјала (конто 021211 – Мате-
ријали), залихе недовршене производње (конто 
021221 – Недовршена производња) и залихе го-
тових производа (конто 021231 – Готови прои-
зводи).

На поменутим контима исказује се почетно 
стање залиха, као и повећање и смањење ових 
залиха, по цени коштања.

Корисници јавних средстава у току године 
воде евиденцију залиха материјала, недоврше-
не производње и  готових производа, односно 
обрачун трошкова производње и учинака у по-
себним помоћним књигама, које, према својим 
потребама, самостално формирају. Дакле, циљ 
је да се кретање свих поменутих залиха у току 
године прикаже у посебној помоћној књизи, што 
значи да се има увид у набавке материјала за про-
изводњу, као и колико је од тог материјала дато 
по радним налозима у производњу, што уједно 
представља улаз у залихе недовршене производ-
ње. Потребно је обезбедити податке колико је 
завршено  производа  од  извршених  улагања  у 
производни процес, односно колико је испору-
чено на залихе готових производа. У погледу за-
лиха готових производа такође се евидентира и 
колики је био излаз са тих залиха за продате про-
изводе. Значи, треба водити рачуна о томе да се 
поменуте залихе воде по цени коштања, што се 
доказује калкулацијом свих елемената који улазе 
у цену коштања. 
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Повећање или смањење залиха материјала, 
недовршене производње и готових производа 
на крају године, у односу на стање ових залиха 
на почетку године, књижи се задужењем за пове-
ћање залиха или одобрењем за смањење залиха 
на одговарајућим субаналитичким контима син-
тетичког конта 021200 – Залихе производње, уз 
задужење или одобрење субаналитичких конта: 
311221 – Залихе материјала за производњу, 311231 
– Залихе недовршене производње или 311241 – За-
лихе готових производа.

  У  свом  пословању производну делатност 
обично имају социјалне установе, пољопривред-
не школе и факултети пољопривреде и шумар-
ства, затим казнено-поправни домови и сл. 

1.11. Провера књижења која проистичу 
из примене одредби Правилника о 
финансијским извештајима* 

Правилник о коме је овде реч јесте Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и буџетских фон-
дова („Сл. гласник РС”, бр. 18/2015 – у даљем тек-
сту – Правилник о финансијским извештајима*). 
Сагласно члану 4. овог правилника, у поступку 
припреме финансијских извештаја ради свођења 
са обрачунске на готовинску основу потребно је 
извршити следећа књижења, и то за: 

1) наплаћене приходе у текућој години који се 
односе на наредну годину (школарине, донације, 
уписнине у нову школску годину) – који су књи-
жени на одговарајућим субаналитичким контима 
синтетичког конта 291100 – Разграничени приходи 
и примања, преносе се на субаналитички конто 
класе 700000 – Текући приходи, што утиче на ре-
зултат пословања који је исказан у обрасцу 2 на 
ознаци ОП број 2357→ конто 321121 – Вишак при-
хода и примања – суфицит, или ОП број 2358→ 
конто 321122 – Мањак прихода и примања – дефи-
цит; 

2) плаћене авансе за набавку материјала и 
куповину услуга – који су књижени на одговара-
јућем субаналитичком конту синтетичког конта 
123200 – Дати аванси, депозити и кауције, при 
чему их још треба прокњижити и на одговарају-
ћем субаналитичком конту класе 400000 – Теку-
ћи расходи, уз одобрење конта 291211 – Плаћени 
аванси за набавку материјала,  односно  конта 
291213 – Плаћени аванси за куповину услуга; 

3) исплаћене аконтације за пословна путова-
ња – као потраживања на субаналитичком кон-
ту 122141 – Аконтације за службено путовање у 
земљи,  односно  конту  122142  – Аконтације за 
службено путовање у иностранство, при чему 
их треба прокњижити и још једним ставом, тако 
да дугују одговарајућа субаналитичка конта кла-
се 400000 – Текући расходи, уз одобрење конта 
291221 – Аконтације за пословна путовања; 

4) унапред плаћене расходе за наредну годи-
ну из средстава прихода текуће године – који су 
књижени на субаналитичким контима категорије 
130000 – Активна временска разграничења, тре-
ба прокњижити и на одговарајућа субаналитичка 
конта класе 400000 – Текући расходи, уз одобре-
ње одговарајућих субаналитичких конта катего-
рије 130000 – Активна временска разграничења. 

Синтетички конто 131100 – Разграничени рас-
ходи до једне године, као и аналитички и сва суб-
аналитичка конта у оквиру тог синтетичког конта, 
немају сврху свог постојања зато што се сматра 
апсолутно исправним да у систему вођења рачу-
новодства на готовинској основи не може да се 
разграничава оно што је унапред плаћено, а то 
се односи обично на унапред плаћене премије 
осигурања за наредну годину, закупнине, прет-
плате на стручне часописе и сл. Постојање ових 
конта у категорији 130000 – Активна временска 
разграничења имало би оправдања уколико би се 
ту књижили примљени а неплаћени рачуни који 
се односе на авансна плаћања за наредну годи-
ну (премија осигурања, претплата на часописе и 
стручну литературу и сл.). У том случају евиден-
ција на одговарајућим субаналитичким контима 
категорије 130000 – Активна временска разграни-
чења водила би се тако да та конта дугују, а да 
потражује субаналитички конто 252111 – Добавља-
чи у земљи. Уколико се изврши плаћање таквих 
рачуна до краја године, затвара се конто 252111 
– Добављачи у земљи, а потражује субаналитич-
ки конто 121112 – Текући рачуни. Истовремено се 
затварају конта из категорије 130000 – Активна 
временска разграничења тако да потражују, а ду-
гују одговарајућа субаналитичка конта у оквиру 
класе 400000 – Текући расходи. 

5) износ извршене исплате – који је књижен на 
конту 015200 – Аванси за нефинансијску имовину 
када се имовина набавља из текућих прихода, 
при чему треба спровести и још два става за књи-
жење, тако да се према првом ставу задужује од-
говарајући субаналитички конто у оквиру класе 
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500000 – Издаци за нефинансијску имовину,  уз 
одобрење конта 291212 – Плаћени аванси за нема-
теријална улагања и основна средства, с тим што 
се истовремено  за исти износ,  другим  ставом 
књижења, задужује субаналитички конто 131119 
– Остали унапред плаћени расходи, уз одобрење 
субаналитичког конта 311151 – Нефинансијска имо-
вина у припреми. 

1.12. Провера обавезе састављања, 
попуњавања и подношења СВС обрасца 
(Спецификација враћених средстава) 
у вези са враћањем пренетих а 
неутрошених буџетских средстава

У складу са чланом 2. ст. 1. Правилника о начи-
ну и поступку преноса неутрошених буџетских 
средстава Републике Србије на рачун извршења 
буџета Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 
120/12  –  у  даљем  тексту:  Правилник  о  преносу 
неутрошених буџетских средстава), директни и 
индиректни корисници буџетских средстава Ре-
публике Србије дужни су да пренета а неутроше-
на буџетска средства за финансирање расхода 
и издатака у 2018. години уплате до краја 2018. 
године на рачун: Извршење буџета Републике 
Србије, број: 840 – 1620 21. Пренос средстава из-
вршен је директним и индиректним корисницима 
буџетских средстава Републике Србије у складу 
са Законом о буџету РС за 2018. годину.

Напомена:  Према  члану  3.  Правилника  о 
преносу неутрошених буџетских средстава, ин-
директни корисници буџетских средстава доста-
вљају директним корисницима  спецификације 
враћених буџетских средстава која су им прене-
та на подрачун за редовну делатност према раз-
делима, односно главама, односно функцијама, 
односно  главним програмима на обрасцу СВС 
– Спецификацији враћених буџетских средстава 
– најкасније до 10. јануара наредне фискалне го-
дине, тј. до 10. јануара 2019. године.

Директни  корисници  буџетских  средстава 
на основу извршених уплата и достављених им 
образаца од стране индиректних корисника до 
20. јануара наредне фискалне године, односно 
до 20. јануара 2019. године врше корекцију тран-
сфера расхода и издатака за претходну фискалну 
годину за индиректне кориснике којима су пре-
нели средства.

Наиме, ставом 2. члана 3. Правилника о прено-
су неутрошених буџетских средстава прописа-
но је следеће: уколико су средства индиректним 

корисницима  буџетских  средстава  пренета  са 
опредељених  апропријација  два  или  више  ди-
ректних корисника буџетских средстава, у оба-
вези су да доставе обрасце СВС – Спецификације 
враћених буџетских средстава за сваког директ-
ног корисника по јединственом броју буџетског 
корисника. 

Пример: Пренос неутрошених буџетских 
средстава на рачун извршења буџета 

 Увидом у стање средстава корисник буџет-
ских средстава треба да изврши књиговодствену 
евиденцију умањења прихода из буџета (намен-
ског административног трансфера) у износу од 
100.000,00 динара, од чега за административну 
опрему  70.000,00  динара  и  административни 
материјал 30.000,00 динара, као и да истог дана, 
односно до 31. децембра 2018. године, изврши 
пренос средстава директном буџетском кори-
снику од кога је и средства примио. 

 Након добијеног извода Управе  за  трезор, 
индиректни корисник буџетских средстава еви-
дентира пренета неутрошена буџетска средства 
на рачун извршења буџета Републике Србије.

Књижење у финансијском књиговодству :

Ред. 
бр. Конто ОПИС

Износ
дуг. пот.

1. 791111-1  Приходи из буџета 
(административна 
опрема)  70.000  

 791111-2  Приходи из буџета 
(административни 
материјал)  30.000  

 254111-1  Обавезе према буџету (за 
више пренета средства 
– административна 
опрема)   70.000

 254111-2  Обавезе према буџету (за 
више пренета средства 
– административни 
материјал)   30.000

- евидентирање обавеза по основу повраћаја средстава у 
буџет до краја 2018. године
1а  254111-1  Обавезе према буџету (за 

више пренета средства 
– административна 
опрема)  70.000  

 254111-2  Обавезе према буџету (за 
више пренета средства 
– административни 
материјал)  30.000  

 121112 Текући рачуни   100.000
- за пренета неутрошена буџетска средства на рачун 
буџета Републике Србије по изводу Управе за трезор до 
краја 2018. године 
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На крају коментара ове тачке треба подсетити 
и на то да се обавеза преноса повраћаја прене-
тих а неутрошених буџетских средстава односи 
на директне и индиректне кориснике буџетских 
средстава на свим нивоима. Министар финанси-
ја, сходно члану 59. Закона о буџетском систему, 
прописује начин утврђивања износа и поступак 
враћања  пренетих  а  неутрошених  буџетских 
средстава. Локални орган управе надлежан за 
финансије такође има обавезу да пропише начин 
утврђивања износа и поступак враћања пренетих 
неутрошених буџетских средстава на рачун извр-
шења буџета општине, града или покрајине.

1.13. Утврђивање резултата пословања

Да би могао да се састави закључни лист, пре 
тога морају да се спроведу и књижења у вези са 
утврђивањем резултата пословања, садржана у 
категорији 320000 – Утврђивање резултата по-
словања. То су следећа субаналитичка конта:
● 321111 – Обрачун прихода и примања и расхода 
и издатака пословања;
● 321121 – Вишак прихода и примања – суфицит;

● 321122 – Мањак прихода и примања – дефицит;
● 321211 – Распоред вишка прихода и примања;
● 321311 – Нераспоређени вишак прихода и при-
мања из ранијих година и
● 321312 – Дефицит из ранијих година.

Књижења на наведеним контима врше се када 
се утврђује резултат пословања, па сходно томе, 
и утврђивање резултата пословања може да се 
сматра припремном радњом која претходи са-
стављању финансијских извештаја.

1.14. Израда закључног листа 

Закључни лист  је  табеларни  преглед  који 
се  саставља после евиденције  свих  пословних 
трансакција и обрачуна на крају буџетске године, 
односно у току буџетске године у случају стату-
сних промена, престанка пословања и у другим 
случајевима. У овом прегледу приказује се про-
мет  свих  конта  главне  књиге,  стање  имовине, 
обавеза и капитала, прихода и примања, расхода 
и издатака и резултат пословања. Закључни лист 
који се саставља на крају буџетске године може 
да изгледа овако:

Ред. 
бр.

Назив 
конта

Почетно стање 1. 1. 2018. Промет у току 2018. Укупни промет на дан 
31. 12. 2018.

Закључно стање на дан 
31. 12. 2018.

дугује потражује дугује потражује дугује потражује дугује потражује

0 1 2 3 4 5 6 (2+4) 8 (6-7) 9 (7-6)

1. Конта 
класе „0”

2. Конта 
класе „1”

3. Конта 
класе „2”

4. Конта 
класе „3”

5. Конта 
класе „4”

6. Конта 
класе „5”

7. Конта 
класе „6”

8. Конта 
класе „7”

9. Конта 
класе „8”

10. Конта 
класе „9”
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Састављање закључног листа не би требало 
да представља посебан проблем, иако он, као 
пословна књига, није прописан чланом 9. Уред-
бе. Будући да се пословне књиге углавном воде 
у електронском облику, сваки рачуноводствени 
софтвер требало би да омогућава листање јед-
ног таквог прегледа. Имамо ли у виду да рачуно-
водствени софтверски програми омогућавају и 
директно састављање рачуноводствених иска-
за – образаца од 1 до 5 – на основу података из 
главне књиге,  поставља се питање оправдано-
сти листања закључног листа. У сваком случају, 
он представља и у визуелном смислу једну врсту 
контроле унетих података у обрасце финансиј-
ских извештаја. Закључни лист,  као  табеларни 
преглед промета свих субсубаналитичких, суба-
налитичких и синтетичких конта, може корисно 
да послужи у аналитичке сврхе, док у исте не би 
могли да послуже обрасци на којима се саста-
вљају  финансијски  извештаји,  јер  се  подаци  у 
њима исказују на нивоу синтетичких конта. Када 
се утврђује резултат пословања као разлика из-
међу насталих текућих расхода (класа 400000) 
и  издатака  за  нефинансијску  имовину  (класа 
500000), с једне стране, и текућих прихода (кла-
са 700000) и примања од продаје нефинансијске 
имовине (класа 800000), с друге стране, следе 
још и књижења на одговарајућим субаналитич-
ким контима, наведеним у претходној тачки 1.15, 
у категорији 320000 – Утврђивање резултата 
пословања. Тек након спроведених књижења у 
поменутој категорији 320000 може се рећи да 
постоји закључни лист, односно прометни бруто 
биланс који је коначан и који не сме да подлеже 
било каквим променама (изменама и допунама), 
и само на такав начин представља подлогу за са-
стављање финансијских извештаја.

Закључак

Припремне  радње  које  претходе  саставља-
њу  финансијских  извештаја  веома  су  важна  и 

незаобилазна карика у процесу израде финан-
сијских извештаја. Због тога свака од наведених 
припремних радњи захтева темељан, а никако 
површан приступ. Осим тога, треба подсетити и 
на то да ни законски прописи који третирају бу-
џетско рачуноводство  нису  нешто одређеније 
дефинисали процедуру припреме финансијских 
извештаја. Једино се у Правилнику о начину при-
преме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, кори-
сника средстава организација за обавезно соци-
јално осигурање и буџетских фондова говори о 
припреми финансијских извештаја свега на три 
места:
● у самом наслову поменутог правилника;
● у члану  1.  којим се дефинише да Правилник 
уређује начин припреме, састављања и подноше-
ња финансијских извештаја поменутих субјеката, 
који су обавезни да их састављају;
● у члану 4. Правилника, који има назив тог члана 
– припрема финансијских извештаја, при чему је 
у 1. ставу члана 4. дефинисано да се финансијски 
извештаји припремају на принципима готовин-
ске основе у складу са чланом 5. став 3. Уредбе о 
буџетском рачуноводству, док је у 3. ставу члана 
4. прописано која је књижења потребно изврши-
ти у поступку припреме финансијских извештаја 
на готовинској основи.

Закључна констатација у вези са припремом 
финансијских извештаја могла би бити да је 
та припрема више везана за искуство из доса-
дашње праксе, него за законску регулативу. 
Полазећи од таквих околности, закључује се 
да су одредбе о припреми финансијских из-
вештаја недовољне и да би можда у некој од 
њих требало извршити допуну, односно так-
сативно навести које припремне радње не би 
смеле да се изоставе пре самог састављања 
финансијских извештаја.

П С
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Увод

Обавеза наручиоца односно инвеститора је да 
приликом уговарања за извођење радова одреди 
и надзорни орган који врши надзор над извође-
њем радова и који по завршетку радова својим 
потписом  потврђује  да  су  радови  завршени  у 
складу са законским прописима и закљученим 
уговором о извођењу радова.

Ова обавеза произлази из одредаба члана 153. 
Закона о  планирању и  изградњи  („Сл.  гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), 
јер  је  овим  чланом  прописано  да  инвеститор 
обезбеђује стручни надзор у току грађења објек-
та, односно извођења радова за које  је издата 
грађевинска дозвола, као и да стручни надзор 
обухвата контролу и проверу квалитета извође-
ња свих врста радова и примену прописа, стан-
дарда и техничких норматива, контролу и оверу 
количине радова и др. 

Правилником о  садржини  и  начину  вођења 
стручног надзора  („Сл.  гласник РС”, број  7/10) 
прописани су садржина и начин вођења стручног 
надзора који се односи на:
● припремне радове,
● грађевинске и грађевинско-занатске радове,
● уградњу инсталација, постројења и опреме и 
● друге  радове  који  се  изводе  у  току  градње 
објекта.

Стручни надзор, између осталог, обухвата и 
нарочито:

● контролу и проверу квалитета извођења свих 
радова и примену прописа, стандарда и технич-
ких норматива, укључујући и стандарде присту-
пачности;
● контролу и оверу количина изведених радо-
ва (овера грађевинских књига, привремених и 
окончаних ситуација, рачуна за изведене радове 
и др.);
● проверу да ли постоје докази о квалитету ма-
теријала, опреме и инсталација који се уграђују и 
постављају у објекат, као и документација којом 
се доказује њихов квалитет (атест, сертификат и 
др.);
● редовно праћење динамике градње објекта и 
усклађености са уговореним роковима.

Дакле, стручни надзор се обезбеђује од почет-
ка грађења, односно извођења радова и траје до 
завршетка грађења, односно извођења радова. 
Инвеститор именује надзорни орган који ће извр-
шавати обавезе њему додељене уговором. Над-
зорни орган нема овлашћење да мења уговор, тј. 
има само овлашћења која су садржана у уговору.

Надзорни орган  је дужан да у току вршења 
стручног надзора писмено констатује: над којим 
радовима  врши  стручни  надзор;  уочене  недо-
статке при извођењу радова и рокове за њихово 
отклањање; мере које је предузео или је на њих 
упутио извођача радова, односно одговорног из-
вођача радова; примедбе у погледу квалитета и 
динамике грађења, као и друге податке који су 
битни за извођење радова.

дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Неправилности уочене током 
буџетске инспекцијске контроле 
– уговарање услуге надзора над извођењем радова, 
исплате накнаде за рад надзорног органа и евидентирања 
ових услуга у пословним књигама

Приказане су неправилности које су уочене током буџетске инспекцијске 
контроле приликом уговарања услуга надзора, начина исплате и 
евидентирања у пословним књигама, јер неправилно евидентирање у 
пословним књигама ових услуга проузрокује погрешно приказивање  
укупних расхода и нетачно приказивање финансијских извештаја.
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Наведене податке надзорни орган уписује у 
грађевински дневник. Грађевински дневник сво-
јим потписом и печатом оверавају надзорни ор-
ган и одговорни извођач радова. 

Такође, надзорни орган  је дужан да  својим 
потписом и печатом овери привремене и окон-
чане  ситуације,  јер  су  само оверене  ситуације 
валидне за плаћање. Уколико надзорни орган не 
овери грађевински дневник или привремене си-
туације и окончану ситуацију, као ни рачуне, не 
може се извршити плаћање извођачу радова.

Сходно претходно наведеном, надзорни ор-
ган је у обавези да буде присутан на градилишту, 
да прати извођење радова, оверава грађевински 
дневник и привремене и окончане ситуације. 

Последица неправилног евидентирања услу-
га надзора у пословним књигама јесте погре-
шно приказивање укупних расхода, а тиме и 
целокупног пословања, као и нетачно прика-
зивање финансијских извештаја, тако да се из 
тог разлога у поступку контроле утврђује на 
којем је конту евидентиран овај расход.

Овде треба подсетити на то да је евидентира-
ње пословних промена регулисано Правилником 
о стандардном класификационом оквиру и Конт-
ном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, 
бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17). Овим пра-
вилником ближе је уређена буџетска класифика-
ција коју примењују Република Србија и локална 
власт, корисници буџетских средстава и корисни-
ци средстава организација за обавезно социјално 
осигурање у припремању финансијских планова, 
као и стандардни класификациони оквир и Конт-
ни план за буџетски систем са садржајем конта 
у Контном плану, који је сачињен у складу са ме-
ђународном ГФС методологијом (Статистика др-
жавних финансија), затим да се буџет припрема и 
извршава на основу система јединствене буџет-
ске класификације и да се класификације користе 
у сврхе припреме буџета и финансијских плано-
ва,  финансијског  извештавања  и  вођења  свих 
евиденција у извршењу буџета и финансијских 
планова код корисника средстава.

Правилником о начину припреме, састављања 
и подношења финансијских извештаја корисни-
ка  буџетских  средстава,  корисника  средстава 
организација за обавезно социјално осигурање 
и  буџетских  фондова  („Сл.  гласник  РС”,  број 
18/2015) уређују се начин припреме, састављања 
и подношења финансијских извештаја директних 

и индиректних корисника буџетских средстава, 
организација за обавезно социјално осигурање 
и њихових корисника, буџетских фондова Репу-
блике Србије и локалне власти, као и садржина 
образаца за финансијске извештаје.

Пример 1: Општина (инвеститор) уговара 
надзор за грађевинске радове

Општина  је, као инвеститор, закључила уго-
вор за вршење стручног надзора за грађевинске 
радове.  Задатак  надзорног  органа  је  да  врши 
контролу извођења радова, проверу квалитета 
извођења свих радова, поштовање стандарда и 
техничких норматива, као и све остало пропи-
сано Правилником о начину и поступку вршења 
стручног надзора у току грађења објеката.

За ове послове утврђена је накнада у нето из-
носу од 2% од предрачунске вредности грађевин-
ских радова по пројекту објекта на ком се врши 
надзор. 

Према  подацима  из  Oкончане  ситуације  о 
извођењу радова, коју су потписали и оверили 
инвеститор, извођач и надзорни орган, са прило-
зима о количини и вредности изведених радова 
за грађевинске радове, вредност радова износи-
ла је 782.299,00 динара. Два процента од ових ра-
дова износи 15.645,98 динара, који су у проценту 
били утврђени за надзор. 

Овај нето износ од 15.645,00 динара уплаћен је 
надзорном органу са подрачуна буџета наведене 
општине.

Уплата је прокњижена на аналитичком конту 
425191 – Текуће поправке и одржавања осталих 
објеката.

Како  је  од  стране  надзорног  органа  вршен 
надзор над изведеним радовима, а не извођење 
радова, тј. вршена је услуга, то услуге надзора 
нису правилно прокњижене у складу са одредба-
ма Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и Контном плану за буџетски систем, као 
ни у складу са одредбама чл. 9. ст. 2. Уредбе о 
буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 
125/03, 12/06).

Пример 2: Уплата надзорном органу

Уговором о вршењу стручног надзора над из-
вођењем радова на изградњи објекта уплаћен је 
износ од 80.000,00 динара надзорном органу.

Пословне промене прокњижене су на анали-
тичком конту 511441, са описом Стручне оцене и 
коментари.
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На синтетичком конту 511400 – Пројектно пла-
нирање, који садржи аналитичка конта, књиже се 
планирање и праћење пројеката, процене изво-
дљивости, идејни пројекат, стручна оцена и ко-
ментари и пројектна документација, а све према 
одредбама Правилника о стандардном класифи-
кационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем.

Како је надзорни орган вршио услуге надзора 
над изведеним радовима, тј. није изводио радо-
ве, већ је вршио услугу, то расходи настали по 
основу ових услуга нису правилно прокњижени у 
складу са одредбама Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за бу-
џетски систем, као ни у складу са одредбама чл. 
9. ст. 2. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Пример 3: Уговарање стручног надзора са 
физичким лицем

Општина је, као наручилац, закључила Уговор 
о вршењу стручног надзора са физичким лицем, 
као извршиоцем. Предмет Уговора  је  вршење 
стручног надзора над извођењем радова на адап-
тацији дела објекта.

Уговором је дефинисано да се наручилац оба-
везује да извршиоцу исплати на име послова вр-
шења стручног надзора износ од 3% уговорене 
вредности радова, односно износ од 6.457.491,00 
динара. Плаћање ће се вршити преносом сред-
става на рачун извршиоца  у року од 45 дана од 
испостављања привремених ситуација, односно 
у року од 45 дана од дана испостављања конач-
не ситуације. Привремене ситуације морају бити 
сразмерне  проценту  реализације  изведених 
радова од стране извођача према закљученом 
уговору о изградњи, на којима је извршилац из-
вршио стручни надзор.

Задатак надзорног органа је да врши контро-
лу извођења радова на адаптацији дела објекта, 
контролу и проверу квалитета и извођења тих 
радова, поштовања стандарда и техничких нор-
матива, давањa упутства извођачу радова, као и 
све остало што је прописано Правилником о на-
чину и поступку вршења стручног надзора у току 
грађења објеката.

За ове послове утврђена је накнада у висини 
од 600 евра бруто по буџету пројекта у динарској 
противвредности на дан пријема средстава са де-
визног рачуна.

Међутим, рачун за услугу надзора за накна-
ду за вршење стручног надзора по предметном 

уговору на извођењу радова на адаптацији дела 
објекта није издало лице које је закључило пред-
метни уговор, већ грађевинска радња, а плаћање 
овог рачуна извршено је на рачун грађевинске 
радње.

Плаћањем обавеза лицу које није било у уго-
ворном односу поступљено је супротно одредба-
ма члана 58. став 2. Закона о буџетском систему, 
којим је прописано да правни основ, у складу са 
Законом,  као и  износ  преузетих обавеза,  који 
проистичу  из  изворне  рачуноводствене  доку-
ментације, морају бити сачињени и потврђени у 
писаној форми пре плаћања обавезе.

Пример 4: Надзор над изградњом водоводне 
мреже

Уговор за вршење стручног надзора на гра-
ђевинским радовима при изградњи водоводне 
мреже закључен је са надзорним органом. За вр-
шење надзора утврђена је накнада у нето износу 
од  1,9% од уговорене вредности  грађевинских 
радова по пројекту изградње водоводне мреже 
на ком се врши надзор.

Надзорни орган издао је и оверио Привреме-
ну ситуацију за стварно изведене радове на укуп-
ну вредност радова по овој ситуацији у износу 
од 4.000.000,00 динара, са прилогом количина и 
цена изведених радова.

Ова рачуноводствена промена прокњижена је 
на аналитичком конту 511241, са описом Водовод. 

Синтетички конто 511200 – Изградња зграда и 
објеката – садржи аналитичка конта на којима се 
књижи изградња стамбеног простора, изградња 
пословних зграда и пословног простора, изград-
ња саобраћајних објеката, изградња водоводне 
инфраструктуре и изградња осталих објеката.

Према томе, услуге надзора нису прокњижене 
на предвиђеном конту у складу са Правилником 
о стандардном класификационом оквиру и Конт-
ном плану за буџетски систем, као ни у складу са 
одредбама чл. 9. ст. 2. Уредбе о буџетском рачу-
новодству.

Пример 5: Уговорна цена изражена у 
проценту

Уговор о надзору закључен је између oпшти-
не, као наручиоца, и привредног друштва, изво-
ђача услуга надзора.

Надзор обухвата контролу испуњавања уго-
ворних  обавеза  извођача  радова  према  нару-
чиоцу  и  предузимање  одговарајућих  мера  за 
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реализацију тих обавеза. Уговорне стране сагла-
силе су се да уговорена цена за извршење посло-
ва износи 2% од вредности инвестиције, односно 
од уговорене вредности без ПДВ-а – износ од 
14.557.054,40 динара.

Надзорни  орган  је  општини  поднео  захтев 
за  надокнаду  за  извршени  стручни  надзор  на 
грађевинским радовима – изградња цевовода, 
а  на  основу  закљученог  уговора,  у  износу  од 
2.418.802,28 динара, тј. 2% од вредности радова 
по трећој привременој ситуацији.

Исплата овог износа прокњижена је на анали-
тичком конту 511441.

На класи 500000 књиже се издаци за нефи-
нансијску имовину. На синтетичком конту 511400 
књижи  се  пројектно  планирање,  при  чему  он 
садржи  аналитичка  конта  на  којима  се  књиже 
планирање и праћење пројеката, процене изво-
дљивости, идејни пројекат, стручна оцена и ко-
ментари и пројектна документација. 

Књижење је неправилно спроведено, што није 
у складу са одредбама чл. 9. ст. 2 Уредбе о буџет-
ском рачуноводству.

Овде треба напоменути да приликом закљу-
чивања уговора о стручном надзору мора да се 
води рачуна о томе да цена за пружање услуга не 
може да се уговара у процентуалном износу зато 
што у том случају није утврђен тачан износ цене 
услуге  у  динарима  коју  наручилац/инвеститор 
треба да исплати, као и о одредбама члана 3. став 
1. тачка 27) Закона о јавним набавкама, уколико 
вредност уговора подлеже примени одредаба 
овог закона.

Наиме, одредбама члана 3. став 1. тачка 27) 
Закона о  јавним набавкама прописано  је да  је 
понуђена цена она цена коју понуђач одређује у 
понуди, изражена у динарима, па је уговарањем 
цене  у  процентуалном  износу  поступљено  су-
протно одредбама члана 57. Закона о буџетском 
систему, у вези са чланом 3. став 1. тачка 27) Зако-
на о јавним набавкама. На овај начин и одговорно 
лице наручиоца/инвеститора чини повреду одре-
даба члана 71. ставови 1. и 2. Закона о буџетском 
систему.

Неправилним  књижењем,  односно  књиже-
њем супротно одредбама чл. 9. ст. 2 Уредбе о 
буџетском рачуноводству, у Извештају о изврше-
њу буџета – образац 5 – поменута општина није 
тачно приказала ове расходе и на тај начин није 
ускладила своје евиденције са важећим прописи-
ма, што је супротно одредбама члана 3. Уредбе 

о буџетском рачуноводству, којима је прописано 
да су корисници буџетских средстава дужни да 
вођење пословних књига, састављање, прикази-
вање, достављање и објављивање финансијских 
извештаја врше у складу са Законом и другим 
прописима којима се уређује ова област.

Како је одредбама члан 79. став 2. Закона о 
буџетском систему прописано да годишњи фи-
нансијски  извештаји,  који  чине  завршни рачун 
буџета локалне власти, морају да буду у складу 
са садржајем и класификацијом буџета, из прет-
ходно наведеног произлази да је нетачним при-
казивањем расхода насталих по основу услуга 
надзора у обрасцу 5 – Извештај о извршењу бу-
џета – поступљено супротно наведеном члану 79. 
став 2. Закона о буџетском систему.

Пример 6: Накнадно оверен грађевински 
дневник

Уговором о извођењу радова наручилац/инве-
ститор био је обавезан да одреди надзорни ор-
ган и да решење о његовом постављењу достави 
добављачу/извођачу радова. 

Извођач радова је у грађевински дневник, који 
је вођен на градилишту, унео забележбу да изво-
ђач није добио решење о постављењу надзорног 
органа, што подразумева да нема одговорног 
лица да потписује листове грађевинског дневни-
ка, као и да из тог разлога извршене радове није 
потписао (оверио) надзорни орган.

Извођач  радова  је  закључио  грађевински 
дневник и констатовао да су сви уговорени ра-
дови завршени и објекат спреман за технички 
пријем,  као  и  да  су  сви  листови  грађевинског 
дневника накнадно потписани и оверени печатом 
надзорног органа.

Наведено указује на чињеницу да је грађевин-
ски дневник накнадно (ex post) оверен од стране 
надзорног органа који уопште није био присутан 
на градилишту приликом извођења радова, што 
није у складу са Уговором и Правилником о са-
држини  и  начину  вођења  стручног  надзора,  а 
посебно имајући у виду да је општина спровела 
поступак јавне набавке услуга надзора и исплати-
ла одабраног понуђача у целости.

Како  постоји  основана  сумња  да  надзорни 
орган није био присутан на градилишту све вре-
ме извођења радова, што је одговорни извођач 
радова констатовао у грађевинском дневнику, 
па су, сходно томе, радови извођени и фактури-
сани без контроле и овере надзорног органа, а 
накнадна овера листова грађевинске књиге, без 
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стварног увида у врсту и количину изведених ра-
дова и уграђеног материјала на лицу места, дово-
ди у питање валидност основа плаћања, при чему 
су без те овере радови у суштини и наплаћени, 
наручилац је вршио плаћања изведених радова 
који нису били верификовани на прописани и уго-
ворени начин.

Плаћањем ових радова одговорно лице посту-
пило је супротно одредбама члана 58. став 2. и 
члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему.

Закључак

Одредбама члана 9. ст. 2. Уредбе о буџетском 
рачуноводству прописано је да се пословне књи-
ге воде по систему двојног књиговодства, хроно-
лошки, уредно и ажурно, у складу са структуром 
конта која је прописана Правилником о стандард-
ном класификационом оквиру и Контном плану 
за буџетски систем.

Одредбама члана 20. став 1. тачка 2) прописа-
но је да ће се новчаном казном од 500 до 50.000 
динара казнити за прекршај одговорно лице у 
финансијској служби корисника буџетских сред-
става ако пословне књиге не води по  систему 
двојног  књиговодства,  хронолошки,  уредно  и 
ажурно.

Одредбама члана 56. став 2. Закона о буџет-
ском систему прописано је да корисници буџет-
ских  средстава  преузимају  обавезе  на  основу 
писаног уговора или другог правног акта, уколи-
ко Законом није друкчије одређено.

Одредбама члана 57. Закона о буџетском си-
стему прописано је да уговори о набавци доба-
ра, финансијске  имовине,  пружању  услуга  или 
извођењу грађевинских радова, које закључују 
директни  и  индиректни  корисници  буџетских 
средстава и корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање, морају бити 
закључени у складу са прописима који регулишу 
јавне набавке.

Одредбама члана 58. став 2. Закона о буџет-
ском систему прописано  је да правни основ, у 
складу са Законом, као и износ преузетих обаве-
за, који проистичу из изворне рачуноводствене 
документације, морају да буду сачињени и потвр-
ђени у писаној форми пре плаћања обавезе.

Одредбама члана 71. ставови 1. и 2. Закона о 
буџетском систему прописано је да је функцио-
нер, односно руководилац директног односно 
индиректног  корисника  буџетских  средстава, 

одговоран за преузимање обавеза, њихову вери-
фикацију, издавање налога за плаћање које треба 
извршити из средстава органа којим руководи и 
издавање налога за уплату средстава која припа-
дају буџету, за закониту, наменску, економичну и 
ефикасну употребу буџетских апропријација.

Одредбама члана 79. став 2. Закона о буџет-
ском систему прописано је да годишњи финан-
сијски извештаји, који чине завршни рачун буџета 
локалне власти, морају да буду у складу са садр-
жајем и класификацијом буџета.

Одредбама члана 103. став 1. тачка 4) Закона 
о буџетском систему прописано је да ће се нов-
чаном  казном  од  10.000  до  2.000.000  динара 
казнити  одговорно  лице  корисника  буџетских 
средстава, одговорно лице корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање 
или друго одговорно лице,  ако не поштује одред-
бе чл. 49–61, као и чланова 71. и 72. став 1. овог 
закона у поступку извршења буџета.

Поступајући  супротно  одредбама  члана  79. 
Закона о буџетском систему, одговорна лица по-
чинила су прекршај из члана 103. став 1. тачка 6. 
истог закона.

Одредбама члана 103. став 1. тачке 2. и 6. За-
кона о буџетском систему прописана је новчана 
казна од 10.000 до 2.000.000 динара за одговор-
но лице корисника буџетских средстава ако не 
поштује одредбе чл. 74–79а овог закона.

Одредбама  члана  104.  Закона  о  буџетском 
систему  прописано  је  да  прекршајни  поступак 
из чл. 103, 103а и 103б овог закона не може да се 
покрене ако протекне пет година од дана када је 
прекршај учињен. Прекршајни поступак из става 
1. овог члана води се у складу са одредбама зако-
на којима се уређују прекршаји.

Одредбама члана 362а Кривичног законика 
(„Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 
107/2005  –  испр.,  72/2009,  111/2009,  121/2012, 
104/2013, 108/2014 и 94/2016) утврђена је од-
говорност за ненаменско коришћење буџет-
ских средстава, тј. да ће се одговорно лице 
корисника буџетских средстава или одговор-
но лице у организацији обавезног социјалног 
осигурања, које створи обавезе или на терет 
рачуна буџета одобри плаћање расхода и из-
датака преко износа од милион динара у од-
носу на износ утврђен буџетом, финансијским 
планом или актом Владе којим се утврђује из-
нос средстава позајмице, казнити новчаном 
казном или затвором до једне године. П С
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Одредбом члана 30. став 6. Закона прописа-
но  је да  је обвезник ПДВ-а дужан да у послед-
њем пореском периоду, односно у последњем 
пореском периоду календарске године изврши 
исправку сразмерног пореског одбитка приме-
ном процента сразмерног пореског одбитка на 
износ претходног пореза из свих пореских пери-
ода у календарској години (периода у којима је 
утврђивао сразмерни одбитак ПДВ-а). 

Последњи порески период подразумева по-
рески период у коме је обвезник престао да 
послује или у коме је престао да буде ПДВ об-
везник због изласка из система ПДВ-а, а када 
је у питању последњи порески период кален-
дарске године, то је за месечне обвезнике де-
цембар, а за тромесечне – последњи квартал 
2018. године.

Према  наведеној  законској  одредби,  обве-
зници ПДВ-а који су током године примењивали 
сразмерни одбитак ПДВ-а (у једном или у више 
пореских периода) дужни су да, при утврђивању 
пореске обавезе за последњи порески период 
календарске године, изврше исправку сразмер-
ног пореског одбитка.

Начин утврђивања исправке сразмерног поре-
ског одбитка прописан је чл. 4. и 5. Правилника о 
начину утврђивања и исправке сразмерног поре-
ског одбитка („Сл. гласник РС”, бр. 122/2012 – у да-
љем тексту: Правилник о сразмерном одбитку), 
односно исправка се врши применом процента 
сразмерног пореског одбитка на укупан износ 
претходног ПДВ-а у свим пореским периодима 
календарске године, који се прво умањује за из-
нос ПДВ-а:
● који обвезник нема право да одбије као прет-
ходни порез у смислу члана 29. став 1. ЗПДВ-а и
● за износ који је утврђен у складу са чланом 30. 
став 1. ЗПДВ-а, и то у тим пореским периодима.

Дакле, приликом утврђивања пореске обаве-
зе за последњи порески период 2018. године, об-
везник ПДВ-а који је током године имао и промет 
добара и услуга без права на одбитак претходног 
ПДВ-а, утврдиће претходни порез који може да 
одбије у последњем пореском периоду, односно 
у последњем пореском периоду календарске го-
дине (месечни или тромесечни порески период), 
што значи да мора да утврди износ сразмерног 
пореског одбитка уколико је у том пореском пе-
риоду имао промет који захтева утврђивање и 
сразмерног пореског одбитка.

Уколико је имао такав промет, проценат сра-
змерног одбитка који примењује за исправку 
сразмерног пореског одбитка једнак је проценту 

Љиљана Симић

Обавезе обвезника ПДВ-а на крају 
2018. године
Истеком календарске године, а у складу са Законом о порезу на додату 
вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 30/2018 – у 
даљем тексту: Закон), обвезници ПДВ-а дужни су да у обрасцу ПОПДВ, 
односно ПППДВ за последњи порески период 2018. године искажу исправку 
сразмерног одбитка претходног пореза, утврде ПДВ обавезу на недозвољени 
расход и мањак и да обавесте надлежни порески орган о приходима лица, у 
складу са чланом 51а. Закона.

У овом тексту дата су потребна објашњења наведених обавеза обвезника, 
осим за утврђивање недозвољеног расхода и мањка, за које је у овом броју 
дат посебан чланак.
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добијеном у последњем пореском периоду (јер 
се и он утврђује на основу кумулативних подата-
ка од 1. 1. до истека последњег пореског периода, 
односно последњег пореског периода календар-
ске године, конкретно до 31. 12. 2018. године).

Утврђивање  сразмерног  одбитка  претход-
ног пореза обвезник ПДВ-а спроводи у складу 
са одредбама члана 30. ст. од 2. до 6. Закона и у 
складу са Правилником о сразмерном одбитку. 
Сразмерни део претходног пореза треба да од-
говара учешћу промета добара и услуга са пра-
вом на одбитак претходног пореза у који није 
укључен ПДВ, у укупном промету у који није 
укључен ПДВ.

Чланом 30. став 3. Закона прописано је да се 
сразмерни порески одбитак утврђује применом 
процента сразмерног пореског одбитка на износ 
претходног пореза у пореском периоду, умање-
ног за:

1) износе који су опредељени према економ-
ској припадности на део који има право да од-
бије и на део који нема право да одбије, као и за

2) износ претходног пореза за који обвезник 
нема право на одбитак у смислу члана 29. став 1. 
Закона (по основу: набавке, производње и увоза 
путничких аутомобила, мотоцикала, мотоцика-
ла са бочним седиштем, трицикала, четвороци-
кала, јахти, чамаца и ваздухоплова, објеката за 
смештај тих добара, резервних делова, горива и 
потрошног материјала за њихове потребе, изнај-
мљивања, одржавања, поправки и других услуга 
које су повезане са коришћењем ових превозних 
средстава, као и добара и услуга који су повезани 
са коришћењем објеката за смештај тих добара; 
издатака за репрезентацију; издатака за исхра-
ну и превоз запослених, односно других радно 
ангажованих лица за долазак на посао, односно 
одлазак с посла).

Чланом 2. Правилника о сразмерном одбитку 
прописано је да се сразмерни порески одбитак 
утврђује применом процента сразмерног поре-
ског одбитка на износ ПДВ-а који чини збир из-
носа ПДВ-а обрачунатог од стране претходног 
учесника у промету и износа ПДВ-а плаћеног при 
увозу (укупан претходни порез) у пореском пе-
риоду, умањеног за износ претходног пореза 
из члана 30. став 1. Закона, тј. умањеног за ПДВ 
разграничен по економској припадности, као и за 
износ претходног пореза за који обвезник нема 
право на одбитак у смислу члана 29. став 1. Зако-
на у том пореском периоду.

Проценат сразмерног одбитка обвезник ПДВ-а 
утврђује стављањем у однос:

● износа накнаде за промет добара и услу-
га  са  правом  на  одбитак  претходног  пореза, 
извршен  на  територији  Републике  Србије  и  у 
иностранству  (промет  са  правом  на  одбитак 
претходног пореза) и 

● износа накнаде за укупан промет добара и 
услуга са и без права на одбитак претходног по-
реза, извршен на територији Републике Србије и 
у иностранству (укупан промет), 
од 1. јануара текуће године до истека пореског 
периода за који се подноси пореска пријава 
(члан 2. став 2. Правилника), а накнаде не садр-
же ПДВ.

Формула за утврђивање процента сразмерног 
пореског одбитка дата је у Правилнику и гласи:

Проценат 
сразмерног 
пореског 
одбитка

=

Износ накнаде за промет са 
правом на одбитак претходног 
пореза извршен од 1. јануара 

текуће године до истека пореског 
периода за који се подноси 

пореска пријава x 100
Износ накнаде за укупан промет 
извршен од 1. јануара текуће 
године до истека пореског 
периода за који се подноси 

пореска пријава

НЕ урачунава се у укупан промет за израчуна-
вање процента сразмерног одбитка:
● промет опреме и објеката за вршење де-
латности у складу са чланом 30. став 5. Зако-
на,
● промет добара и услуга из члана 6. Закона, 
у складу са чланом 2. став 5. Правилника (про-
мет добара и услуга који се не сматра предме-
том опорезивања ПДВ-ом у смислу Закона).

Када је у питању обвезник који је у току године 
отпочео ПДВ активност (постао обвезник ПДВ-а), 
проценат сразмерног пореског одбитка утврђу-
је узимајући у обзир износ накнаде за промет са 
правом на одбитак претходног пореза и износ 
накнаде за укупан промет од дана почетка оба-
вљања ПДВ активности у текућој години до исте-
ка пореског периода за који се подноси пореска 
пријава (члан 2. став 6. Правилника).

Ако је у питању обвезник ПДВ-а који примењу-
је систем наплате прописан чланом 36а Закона, 
он утврђује износ промета из става 2. овог члана 
(износа накнаде за промет са правом на одбитак 
претходног  пореза  и  износа  укупног  промета 
од 1. јануара текуће године до истека пореског 
периода  за  који  се  подноси  пореска  пријава), 
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независно од тога када за тај промет настаје оба-
веза по основу ПДВ-а.

Износ сразмерног пореског одбитка, сходно 
члану 3. Правилника о сразмерном одбитку, об-
везник утврђује применом процента сразмерног 
одбитка на износ ПДВ-а који је у последњем поре-
ском периоду утврђен на начин из члана 2. став 1. 
овог правилника, односно проценат сразмерног 
пореског одбитка примењује се на износ укуп-
ног претходног ПДВ-а, умањеног за претходни 
ПДВ, разврстан према економској припадности 
у складу са ставом 1. члана 30. Закона, и за износ 
претходног пореза који обвезник нема право да 
користи јер се ради о набавкама из члана 29. За-
кона.

Сразмерни порески одбитак обвезник може 
да утврди применом формуле: 

ИЗНОС 
сразмерног 
пореског 
одбитка

=

[ Износ укупног 
претходног пореза – 
(износ претх. пореза из 
члана 30. став 1. ЗПДВ-а 
+ износ претх. пореза 
из члана 29. став 1. 

ЗПДВ-а) ]

x
Проценат 
сразмерног 
одбитка

Утврђени износ исправке сразмерног поре-
ског одбитка, може да буде већи или мањи од 
збира износа сразмерног пореског одбитка 

утврђеног по пореским периодима током кален-
дарске године (у којима је обвезник утврђивао 
сразмерни одбитак), па ако је:
1) већи – тада се износ претходног пореза у по-
следњем пореском периоду 
увећава за износ те разлике;
2) мањи – онда се износ претходног пореза у по-
следњем пореском периоду 
умањује за износ те разлике.

Износ претходног пореза утврђеног на описа-
ни начин исказује се у обрасцу ПОПДВ, одакле се 
преноси и у ПППДВ, који се подносе за последњи 
порески период 2018. године, тако што се износ 
претходног пореза:
● ПОВЕЋАВА у пољу 8е.3 ПОПДВ – ако је доби-
јена исправка већа од збира износа сразмерног 
одбитка утврђеног током године или
● СМАЊУЈЕ у пољу 8е.4 ПОПДВ – када је добије-
на исправка мања од наведеног збира.

Пример: Исправка сразмерног пореског 
одбитка

Месечни обвезник ПДВ-а за децембар 2018. 
године (као последњи порески период) утврдио 
је проценат сразмерног одбитка од 86,40%  на 
основу следећих података:

Ред. бр. ОПИС Износ

1. Укупна накнада остварена за промет од 1. 1. до 31. 12. 2018. године (без промета опреме и 
објеката и без ПДВ-а) износи:

 
25.000.000

 
 
1а

Укупна накнада остварена је за:
промет са правом на одбитак претходног пореза у износу од:
промет ослобођен ПДВ-а, без права на одбитак (чл. 25) у износу од:

 
21.600.000

 
3.400.000

2. Проценат сразмерног одбитка (21.600.000 : 3.400.000) x 100 =  86,40%

3. Укупна ПДВ обавеза која је утврђена за децембар 2018. г. 650.000

3а Утврђени претходни ПДВ који може да одбије, укључујући и део који се односи на утврђени 
сразмерни одбитак за децембар, износи: 350.000

4. Укупан претходни ПДВ од 1. 1. до 31. 12. 2018. г. износи: 2.500.000

4а Кроз пореску евиденцију за 2018. г. ПДВ из т. 4. подељен је према економској припадности, 
у складу са чланом 30. став 1. Закона, а за део претходног ПДВ-а обвезник није могао да 
изврши поделу према економској припадности, па је на крају последњег пореског периода 
2018. г. евидентирао:
ПДВ који је могао да одбије у целости – од
ПДВ који није имао право да одбије – од 
ПДВ за набавку добара и услуга по чл. 29. ст. 1. т. 2) ЗПДВ-а – од
ПДВ који није могао економски да се определи – од

1.500.000
600.000
150.000
250.000

5. Укупан збир сразмерног пореског одбитка за 2018. г. (од 1. 1. до 31. 12. 2018) износи: 234.750
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ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 
ПОРЕСКОМ ОРГАНУ О ЛИЦИМА КОЈА 
НИСУ У СИСТЕМУ ПДВ-А, ОД КОЈИХ 
ЈЕ ВРШЕН ОТКУП СЕКУНДАРНИХ 
СИРОВИНА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
И ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА И 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ УСЛУГА

Уз пореску пријаву за последњи порески пери-
од календарске године, односно последњи поре-
ски период, обвезник ПДВ-а дужан је да, сходно 
одредбама члана 51а Закона о порезу на додату 
вредност, достави надлежном пореском органу 
обавештење о:

1) лицу које није евидентирано за обавезу пла-
ћања ПДВ-а у складу са овим законом, а које му 
је од 1. јануара до истека последњег пореског пе-
риода календарске године, односно последњег 
пореског периода у Републици извршило промет 
секундарних сировина и услуга које су непосред-
но повезане са тим добрима, као и о износу тог 
промета;

2) пољопривреднику који није евидентиран 
за обавезу плаћања ПДВ-а у складу са овим за-
коном, а који му  је од 1. јануара до истека по-
следњег пореског периода календарске године, 
односно последњег пореског периода извршио 
промет пољопривредних и шумских производа 
и пољопривредних услуга, као и о износу тог 
промета.

Према наведеном, обвезници ПДВ-а који су 
током 2018. године имали набавке секундарних 
сировина и услуга које су непосредно повезане 
са тим добрима од лица која нису ПДВ обвезни-
ци, односно набавке пољопривредних и шумских 
производа и пољопривредних услуга од пољо-
привредника који нису у систему ПДВ-а, дужни 
су да, уз пореску пријаву за последњи порески 
период 2018. године,  доставе и наведена оба-
вештења са потребним подацима, односно ово 
обавештење треба да садржи најмање следеће 
податке:
● назив, односно име и презиме лица односно 
пољопривредника, 
●  вадресу и ПИБ лица односно пољопривредни-
ка и 
● износ извршеног промета, без припадајућих 
обавеза.

Када је у питању набавка секундарних сиро-
вина  и  услуга  које  су  непосредно  повезане  са 
тим добрима од лица која нису ПДВ обвезници, 
онда може да се ради о набавци од правних лица, 
предузетника или пак физичких лица (која нису у 
систему ПДВ-а). 

Под  набавком  пољопривредних  и шумских 
производа и пољопривредних услуга од пољо-
привредника подразумева се набавка од лица 
која су дефинисана чланом 34. Закона. 

Ред. бр. ОПИС Износ

ИСПРАВКА СРАЗМЕРНОГ ОДБИТКА

6. Од укупног ПДВ-а за 2018. г. од
  одузима се (за целу 2018. г.):
ПДВ који је могао да се одбије у целости – од
ПДВ који није могао да се одбије уопште – од 
ПДВ за набавку по чл. 29. ст. 1. т. 2) Закона – од
- и остаје ПДВ који није могао економски да се определи – од
на који се примењује проценат сразмерног одбитка утврђен за 2018. г. – од 

2.500.000 
 

1.500.000
600.000
150.000
250.000

 
86,40%

7. Исправка сразмерног пореског одбитка износи (250.000 x 86,40%) = 216.000

7а Износ исправке сразмерног пореског одбитка од 216.000:
МАЊИ је од збира износа сразмерног пореског одбитка утврђеног у току календарске 2018. 
године (т. 5), тј. од: 
па обвезник утврђену пореску обавезу за децембар 2018. (ред. бр. 3) од:
НЕ може да умањи за утврђен одбитак за 12. 2018. (ред. бр. 3а) од -------
већ право на умањење СМАЊУЈЕ и за разлику од (234.750 - 216.000) = 

 
 

234.750 
650.000
350.000
18.750

8. Укупно право на одбитак након ове исправке износи  197.250

9. Пореска обавеза за децембар 2018. г. (650.000 - 197.250) износи = 424.750

10. У ПОПДВ за децембар месец 2018. исказује смањење права на одбитак:
у пољу 8е.4 

 
18.750
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Податак  о  висини  извршеног  промета,  без 
припадајућих  обавеза,  подразумева  укупан 
промет (набавка током 2018. године), без пла-
ћених пореских обавеза (ПДВ надокнаде пољо-
привредницима  или  пореске  обавезе  плаћене 
физичком  лицу  приликом  откупа  секундарних 
сировина, које се утврђују у складу са Законом о 
порезу на доходак грађана). 

Овде треба напоменути да обавеза доставља-
ња ових података није везана само за крај годи-
не, већ и за случај када је обвезнику током године 
настао последњи порески период (нпр. у случају 
ликвидације или због брисања обвезника из си-
стема ПДВ-а).  У  овом  случају  обвезник  обаве-
штење доставља уз пореску пријаву за последњи 
порески период, за промет извршен од 1. јануара 
до краја тог пореског периода.

Начин достављања наведених обавештења:
● у папирном облику надлежној филијали 
Пореске управе у месту у ком обвезник ПДВ-а 
има седиште.

Наиме, с обзиром на то да у корисничкој апли-
кацији на порталу Пореске управе, преко које се 
достављају ПППДВ и ПОПДВ, није дата могућност 
за унос података из ових обавештења или пак да 
се иста „прикаче” уз пријаву, једино је могуће да 
се доставе поштом или лично. Уколико се дого-
ди да се до 15. јануара 2019. године у наведеној 
апликацији  омогући  достављање  обавештења 
електронским путем, то ће се лако уочити.

ПРОМЕНА ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА 

Порески период за који се обрачунава ПДВ, 
предаје пореска пријава и плаћа ПДВ, према 
одредбама члана 48. Закона о ПДВ-у, 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 који ПДВ плаћа 
по наплаћеној реализацији), а у случају када овај 
обвезник оствари укупан промет у претходних 
12 месеци мањи од 50.000.000 динара, порески 
период му је календарско тромесечје, али почев 
од месеца по истеку календарског тромесечја;

● календарско тромесечје за обвезника који 
је у претходних 12 месеци остварио укупан про-
мет мањи од 50.000.000 динара, осим за обве-
зника из члана 36а овог закона, а уколико овај 

обвезник током календарског тромесечја оства-
ри укупан промет у претходних 12 месеци већи од 
50.000.000 динара, порески период је календар-
ски месец почев од месеца по истеку календар-
ског тромесечја. 

Могућност промене тромесечног 
пореског периода у месечни

Захтев за промену пореског периода у 
календарски месец треба да се поднесе  
до 15. јануара 2019. године. 

Према одредби члана 48. став 5. Закона, об-
везник ПДВ-а који има тромесечни порески пе-
риод има могућност да, иако не испуњава услов 
по висини промета, захтева промену пореског 
периода у месечни. С тим у вези, обвезник надле-
жном пореском органу треба да поднесе захтев 
за промену пореског периода у календарски ме-
сец најкасније до 15. јануара текуће календарске 
године, што значи да треба да га поднесе до 15. 
јануара 2019. године. 

На основу одобрења надлежног пореског ор-
гана овај обвезник је дужан да буде месечни по-
рески обвезник најмање 12 месеци. 

Дакле, уколико обвезник добије одобрење да 
у 2019. години буде месечни порески обвезник, 
при чему током те године не пређе укупан про-
мет већи од 50.000.000 динара (у претходних 12 
месеци), а жели да и у наредној 2020. години има 
месечни порески период, имаће обавезу да по-
ново, најкасније до 15. јануара 2019. г., поднесе 
нов захтев. 

Овде треба напоменути да, ако обвезник који 
има  тромесечни  порески  период  у  календар-
ском тромесечју оствари укупан промет већи од 
50.000.000,00 динара, онда прелази на месечни 
порески период и то почев од месеца по истеку 
календарског тромесечја у коме је прешао уку-
пан промет већи од 50.000.000,00 динара.

Захтев за задржавање месечног 
пореског периода обвезника ПДВ-а 
коме, истеком 2018, истичу 2 године од 
отпочињања ПДВ активности

Обвезници који су први пут започели ПДВ ак-
тивност током 2017. године, до истека 2018. го-
дине имају месечни порески период у складу са 
чланом 48. сата 7. Закона. Уколико желе да за-
држе месечни порески период и након истека 
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2018. године, а нису остварили промет већи од 
50.000.000 динара, треба да поднесу захтев на-
длежном пореском органу до 15. јануара 2019. 
године.

БРИСАЊЕ ОБВЕЗНИКА ИЗ СИСТЕМА 
ПДВ-А

За брисање из ПДВ евиденције потребно је 
да обвезник ПДВ-а надлежном пореском 
органу поднесе захтев на прописаном 
обрасцу ЗППДВ. Овај образац садржи 
податак о датуму престанка обављања ПДВ 
активности, нпр. 1. 1. 2019. године. Захтев за 
брисање обвезник подноси у календарском 
месецу у којем је престао да обавља ПДВ 
активност. 
На  дан  подношења  захтева  за  брисање 
обвезник подноси и пореску пријаву ПППДВ 
и ПОПДВ.

Према одредбама члана 33. Закона, тзв. мали 
обвезници имају могућност да се добровољно 
пријаве у систем ПДВ-а било када у току године, 
с тим што морају да остану евидентирани за ПДВ 
обавезу најмање две године.

Малим обвезником сматра се лице које врши 
промет добара и услуга на територији Републике 
и/или у иностранству, а чији укупан промет доба-
ра и услуга у претходних 12 месеци није већи од 
8.000.000 динара, односно које при отпочињању 
обављања делатности процењује да у наредних 
12 месеци неће остварити укупан промет већи од 
8.000.000 динара. Пошто ови обвезници могу 
било када у току године да поднесу евиденцио-
ну пријаву (образац ЕППДВ) у којој наводе датум 
отпочињања ПДВ активности, од тог датума сти-
чу сва права и обавезе као и остали обвезници 
ПДВ-а.

Ако се ради о обвезницима који су се евиден-
тирали у систему ПДВ-а од 1. 1. 2017. године, ис-
теком 2018. године имају могућност да се бришу 
из ПДВ система, под условом да у међувремену, 
у претходних 12 месеци нису остварили укупан 
промет већи од 8.000.000 динара. 

Обвезник који  је поднео захтев за брисање 
из ПДВ евиденције, дужан је да на дан престанка 
ПДВ активности:

1) изврши попис добара, укључујући опрему, 
објекте за вршење делатности и улагања у објек-
те, као и датих аванса по основу којих  је имао 
право на одбитак претходног пореза, у складу 
са овим законом, а затим и да о томе сачини по-
писну листу;

2) изврши исправку одбитка претходног поре-
за за опрему, објекте и улагања у објекте, у скла-
ду са овим законом;

3) утврди износ претходног пореза за добра, 
осим добара из тачке 2) овог става;

4)  утврди износ претходног пореза за дате 
авансе.

Износ исправљеног одбитка претходног по-
реза и износ претходног пореза из става 1. т. 2) 
и 3) овог члана обвезник исказује као дуговани 
ПДВ у ПОПДВ, у пољу 8е.4, односно у ПППДВ коју 
подноси на дан подношења захтева за брисање, 
а уз њу доставља пописне листе чији је садржај 
прописан чланом 9. Правилника о облику и садр-
жини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ-а, 
поступку евидентирања и брисања из евиденци-
је и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ-а 
(„Сл. гласник РС”, бр. 123/2012, 115/2013, 66/2014 и 
86/2015 и 11/2016). 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ 
ПРЕТХОДНОГ ПДВ-А ПРЕ НАСТУПАЊА 
ЗАСТАРЕ ПРАВА

Обвезници ПДВ-а који су остварили право 
на одбитак претходног ПДВ-а, а нису 
га искористили, то треба да реализују 
подношењем захтева до 31. 12. 2018. године.

Према одредби члана 28. став 6. Закона, сте-
чено право на одбитак претходног пореза обве-
зник ПДВ-а може да оствари у року од пет година 
од истека године у којој је стекао ово право.

Од 1.  јануара 2019. године обвезници ПДВ-а 
губе право на претходни порез за набавке до-
бара и услуга извршене закључно са 31. 12. 2013. 
године, ако до краја 2018. године не обезбеде 
услове  за  коришћење  тог  права  (нпр.  немају 
валидну документацију) или ако из било којих 
разлога нису искористили своје право, а имају 
испуњене услове. П С
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Увод

Под расходом се подразумева:
● кало,
● растур,
● квар и 
● лом.

Кало  је смањење тежине  појединих добара 
које настаје због самих особина тих добара, као 
последица сушења (нпр. воћа, поврћа и сл.), испа-
равања (деривати нафте, гасови и сл.) или других 
процеса који доводе до калирања на добрима.

Растур је расипање одређених производа, нај-
чешће у поступку размеравања или препакивања 
углавном зрнастих производа (житарице, пири-
нач и сл.), као и када су у питању течни или ситни 
производи (уље, млеко, шећер, со и сл.), а јавља 
се у производњи, манипулацији, трговини.

Квар настаје као последица природних ути-
цаја на одређене производе, при чему се мењају 
њихове основне хемијске или физичке, техничке 
и технолошке особине. Под кваром се најчешће 
сматра буђање, труљење, ужеглост, уцрвљавање 
и сл., мада може да се догоди и на другим добри-
ма непрехрамбеног карактера.

Лом  је ломљење добара која су у производ-
њи, манипулацији и промету, а то су углавном до-
бра која су због својих својстава подложна лому 
(стакло, порцулан, керамика, али може бити и 
намештај и бела техника и сл.).

Порески третман расхода добара зависи и од:
● висине расхода –  јер се дозвољеним расхо-
дом сматра расход утврђен до висине прописане 
Нормативом или актом пореског обвезника (за 
она добра која нису обухваћена тим нормативом, 
што се односи само на све облике производње, 
осим оних које третира Норматив);
● природе расхода – јер се тзв. дозвољеним рас-
ходом сматра расход који се признаје по пропи-
саним нормативима за акцизе и за ПДВ.

ОБРАЧУН АКЦИЗE НА РАСХОД И МАЊАК 
АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА

Расход и мањак акцизних производа у акци-
зном складишту подлеже акцизи у складу са:
● Законом  о  акцизама  („Сл.  гласник  РС”,  бр. 
22/2001,  73/2001,  80/2002,  80/2002  –  др.  закон, 
43/2003,  72/2003,  43/2004,  55/2004,  135/2004, 
46/2005,  101/2005  –  др.  закон,  61/2007,  5/2009, 
31/2009,  101/2010,  43/2011,  101/2011,  93/2012, 
119/2012,  47/2013,  68/2014  –  др.  закон,  142/2014, 
55/2015,  103/2015,  108/2016 и  30/2018 –  у даљем 
тексту: Закон);
● Уредбом о количини расхода (кало, растур, 
квар и лом) на који се не плаћа акциза („Сл. гла-
сник РС”, бр. 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 
и 119/2017 – у даљем тексту: Уредба); 
● Правилником о начину обрачунавања и пла-
ћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења 
евиденција, достављања података и подношења 

Љиљана Симић

Обавезе по основу aкциза и ПДВ-а 
на расход и мањак добара утврђен 
годишњим пописом
Прописима из области рачуноводства непосредно се уређује обавеза пописа 
имовине и обавеза, али се приликом вршења пописа, а нарочито приликом 
књижења резултата пописа морају имати у виду одредбе пореских прописа 
којима је регулисан обрачун акциза и ПДВ-а по основу разлика утврђених 
пописом. Према томе, годишњи попис подразумева и обавезу обвезника 
акцизе и ПДВ-а да на пописом утврђени а недозвољен расход и мањак добара 
обрачунају акцизу на акцизне производе и ПДВ како на акцизне производе 
тако и на остала добра која подлежу опорезивању.
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пореске пријаве  („Сл.  гласник РС”, бр.  3/2005, 
54/2005,  36/2007,  63/2007,  53/2009,  63/2012, 
95/2012, 56/2013, 67/2015, 101/2016 и 86/2017 – у да-
љем тексту: Правилник).

Према одредбама члана 21. Закона, обвезник 
акцизе је дужан да обрачуна акцизу у моменту 
стављања акцизних производа у промет, а ста-
вљањем у промет ових производа сматра се и:
● мањак производа у акцизном складишту, 
осим мањка који може да се правда вишом си-
лом;
● расход (кало, растур, квар и лом) у акцизном 
складишту изнад количине утврђене прописом 
који доноси Влада (а то је Уредба).

Акциза се обрачунава на: 
● деривате нафте; 
● биогорива и биотечности; 
● дуванске прерађевине, укључујући и 
дуванске прерађевине које се при употреби 
греју, али не сагоревају; 
● алкохолна пића; 
● кафу; 
● течности за пуњење електронских 
цигарета и електричну енергију за крајњу 
потрошњу.

Акциза се не обрачунава и не плаћа на:
● расход акцизних производа у количини утвр-
ђеној Нормативом, који је саставни део Уредбе;
● расход и мањак акцизних производа који  је 
обвезник акцизе утврдио пописом у малопродај-
ним или великопродајним објектима, односно у 
магацину или складишту који се налазе ван прои-
зводног погона (ово из разлога што се акциза об-
рачунава већ приликом испоруке из производног 
погона), што значи да на недозвољени расход и 
мањак утврђен у акцизном складишту (обвезни-
ци акцизе који имају акцизну дозволу, због чега 
имају одложено плаћање акцизе) постоји обаве-
за обрачунавања акцизе;
● мањак  акцизних  производа  који  је  изазван 
вишом силом (за шта је потребно да обвезник 
акцизе има доказ, нпр. за елементарну непого-
ду – потврду надлежног органа о тој непогоди 
и сл.), при чему под вишом силом треба подра-
зумевати елементарну и другу непогоду која је 
дефинисана чланом 5. Законом о обнови након 
елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС”, 
бр. 112/2015), односно то је догађај узрокован деј-
ством природних сила или људском активношћу, 

који прекида нормално одвијање живота у мери 
која превазилази редовну способност појединца 
и локалне заједнице да се опораве без помоћи 
државе и проузрокује материјалну штету која је 
већа од 10% буџета јединице локалне самоуправе 
и који је као такав прогласила Влада. 

Из наведеног проистиче да под вишом силом 
и даље треба сматрати све догађаје који се до-
годе као елементарна или друга непогода, с тим 
што је потребно да исту прогласи Влада.

Мањак који је настао услед крађе у 
транспорту акцизних производа, као и 
мањак који је настао услед саобраћајног 
удеса или лоших временских услова, не 
може да се сматра да је настао услед више 
силе, па се, самим тим, на тај мањак плаћа 
акциза (Мишљење Министарства финансија 
РС, бр. 43-00-279/2005-04 од 27. 2. 2006. 
године).

Нормативом за утврђивање расхода на који 
се не плаћа акциза (саставни део Уредбе) пропи-
сани су проценти за обрачун дозвољеног расхода 
који није предмет опорезивања акцизом по сва-
ком акцизном производу.

Овде треба подсетити на то да је Уредбом о 
изменама и допунама Уредбе о количини расхо-
да (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа 
акциза („Сл. гласник РС”, бр. 119/2017), која је у 
примени од 1. 1. 2018. године, утврђен дозвоље-
ни расход код произвођача кафе, односно утвр-
ђивањем расхода из ст. 1. и 2. члана 2. Уредбе, у 
смислу става 1. овог члана и члана 21. став 2. тачка 
4) Закона, сматра се и утврђивање расхода који 
је настао код произвођача кафе у поступку прои-
зводње кафе, под којом се, у смислу ове уредбе, 
сматра пржење непржене кафе, односно пакова-
ње млевене пржене кафе.

Овом  изменом  Уредбе  утврђени  су  и  нови 
проценти расхода који није предмет обрачуна 
акцизе, а то су:

Ред. бр. Назив производа Стопа (%)

1) оловни бензин 0,425

2) безоловни бензин 0,425

3) гасна уља 0,325

4) керозин 0,325

5) течни нафтни гас 0,535
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Ред. бр. Назив производа Стопа (%)

6)

остали деривати нафте који се 
добијају од фракција нафте које 
имају распон дестилације до 
380°C

0,325

7) цигарете и остале прерађевине 
од дувана 0

8) алкохолна пића 1,00

9) кафа (у пржењу) 19,35

10) млевена кафа (у паковању) 0,80

На било који расход цигарета и остале 
прерађевине од дувана плаћа се акциза 
јер Нормативом није утврђен дозвољени 
проценат.

Иначе, норматив расхода изражен  је у про-
центу од количине акцизног производа коју је у 
одређеном  обрачунском  периоду  произвођач 
сместио у акцизно складиште. Расход се утврђује 
за свако акцизно складиште. 

Када је у питању кафа, норматив расхода изра-
жава се као проценат расхода од количине кафе 
који је настао приликом пржења кафе, односно 
приликом паковања млевене кафе у одређеном 
обрачунском периоду. У Норматив расхода за 
кафу у процесу пржења може да се призна и рас-
ход на љуспице и опне од кафе из тарифне ознаке 
номенклатуре CТ 0901 90 10 00 из члана 14. став 
1. тачка 3) Закона, под условом да се исте након 
процеса пржења кафе, као комунални отпад, уни-
штавају у складу са прописима којима се уређује 
управљање отпадом,  о  чему  произвођач  кафе 
мора поседовати одговарајућу документацију, 
и то до висине утврђене у Нормативу расхода, 
тако да укупни расход на кафу у пржењу не може 
прећи утврђен расход у Нормативу расхода, од-
носно 19,35%.

Према томе, у случају када се пописом акци-
зног складишта утврди да постоји расход који се 
креће у дозвољеним количинама из Норматива, 
обвезник акцизе нема обавезу да обрачуна ак-
цизу, али уколико је тај проценат преко дозво-
љеног, дужан је да обрачуна и плати акцизу на 
количину изнад дозвољеног расхода. Пошто се 
расход утврђује пописом, комисија која врши по-
пис саставља о истом записник и пописну листу.

Акциза се обрачунава на дан када је на одгова-
рајућим документима утврђен мањак или расход 
акцизних  производа,  односно  такав документ 

може се сматрати моментом стављања акцизних 
производа у промет, сходно члану 21. став 1. За-
кона. У том смислу, обвезник који донесе одлуку 
о утврђивању расхода и мањка  (документ) до 
краја 2018. године, обрачунава акцизу на расход 
и мањак утврђен по годишњем попису за 2018. го-
дине, по стопи која важи на тај дан и исказује у по-
реској пријави за децембар месец 2018. године. 

РАСХОД И МАЊАК ДОБАРА ПО 
ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ НА КОЈИ СЕ (НЕ)
ОБРАЧУНАВА ПДВ

Расход и мањак акцизних производа у акци-
зном складишту подлеже акцизи у складу са:
● Законом о порезу на додату вредност („Сл. 
гласник  РС”,  бр.  84/2004,  86/2004,  61/2005, 
61/2007,  93/2012,  108/2013,  68/2014  –  др.  закон, 
142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018 – у 
даљем тексту: Закон о ПДВ-у);
● Уредбом о количини расхода (кало, растур, 
квар и лом) на који се не плаћа порез на додату 
вредност („Сл. гласник РС”, број 124/2004 – у да-
љем тексту: Уредба); 
● Правилником о утврђивању шта се сматра уз-
имањем и употребом добара, другим прометом 
добара и пружањем услуга, без накнаде, о утвр-
ђивању уобичајених количина пословних узора-
ка, рекламним материјалом и другим поклонима 
мање вредности („Сл. гласник РС”, бр. 118/2012 – у 
даљем тексту: Правилник).

Чланом 4. став 4. т. 2) и 3) Закона о ПДВ-у про-
писано је да се са прометом добара уз накнаду 
изједначава и:
● сваки други промет добара без накнаде (где 
спада и мањак који није изазван вишом силом);
● исказани расход (кало, растур, квар и лом) из-
над количине утврђене актом који доноси Влада 
Републике Србије. 

Ставом 5. члана 4. Закона о ПДВ-у дефиниса-
но је да се узимање добара, односно сваки дру-
ги промет добара из става 4. овог члана сматра 
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 прет-
ходног пореза.
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Расход добара и oбрачун ПДВ-а
На расход добара  (не)обрачунава се ПДВ у 

складу са Законом о ПДВ-у и Уредбом. Обвезник 
утврђује расход непосредно пошто је одређени 
расход настао или редовним или ванредним по-
писом робе у складишту, стоваришту, магацину, 
продавници или другом сличном објекту (члан 3. 
Уредбе). Годишњи попис спада у редован попис 
када расход утврђује овлашћено лице или Попи-
сна комисија обвезника, о чему се обавезно са-
ставља записник и пописна листа.

Порески третман расхода добара, са аспекта 
примене Закона о ПДВ-у, поред висине утврђене 
нормативом за дозвољени расход, зависи и од:
● природе расхода – пошто се под тзв. дозвоље-
ним расходом (који се признаје у целини сходно 
члану 5. Уредбе) сматра расход који настане због 
истека рока трајања или услед дејства више силе, 
о чему ће бити касније више речи;
● да ли је у питању расходовање основних сред-
става – када се не обрачунава и не плаћа ПДВ, под 
условом да се иста не продају, не поклањају, тј. не 
уништавају, осим када се ради о уништењу у скла-
ду са прописима који регулишу уништавање опа-
сног отпада, а за то обвезник не прима накнаду;
● да ли је постојало право на одбитак ПДВ-а за 
расходована добра – јер се на расход добара, 
укључујући  и  расход  основних  средстава,  код 
обвезника који при њиховој набавци нису имали 
право на одбитак ПДВ-а, приликом уништења или 
продаје не обрачунава и не плаћа ПДВ, у складу 
са чланом 25. став 2. тачка 3а) Закона.

Утврђивање расхода који (не)подлеже 
опорезивању

Нормативом из Уредбе прописан је проценат 
за утврђивање расхода добара који није пред-
мет опорезивања ПДВ-ом. За добра која нису 

обухваћена Нормативом, количина „дозвоље-
ног” расхода утврђује се нормативом обвезни-
ка ако надлежни порески орган не утврди другу 
количину (нпр. у поступку контроле). То значи да 
обвезник мора да има акт о дозвољеном расхо-
ду (производња свих добара, изузев производње 
деривата нафте, цигарета, луксузних производа, 
алкохолних и безалкохолних пића које обухвата 
Норматив из Уредбе). Када је у питању трговачка 
роба, норматив обухвата све врсте роба које се 
прометују на мало или на велико.

Према  томе,  за  конкретан  порески  период 
(месечни  или  тромесечни) дозвољени расход 
обвезник ПДВ-а утврђује применом процента 
предвиђеног Нормативом расхода, односно нор-
мативом обвезника, на количину робе (добара) 
која је у том пореском периоду набављена, пре-
рађена, произведена или продата, независно од 
тога да ли је расход добара утврдио непосредно 
пошто је расход настао, односно редовним или 
ванредним пописом робе у складишту, стовари-
шту, магацину, продавници или другом сличном 
објекту, без обзира на то да ли је вршио један или 
више пописа у току пореског периода. 

Важно: Обвезници ПДВ-а који током 
године у оквиру 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 последњи порески 
период за који имају могућност да примене 
проценат из Норматива расхода, односно 
норматива обвезника, на количину робе 
(добара) која је у том пореском периоду 
набављена, прерађена, произведена или 
продата.

3
DECENIJE
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Расход добара који не подлеже ПДВ-у, 
тзв. дозвољени расход

ПДВ не обрачунава се на расход који је у коли-
чинама прописаним Нормативом, а то су:
Ред. 
бр. Назив Стопа 

%
1 2 3

ПРОИЗВОДЊА 
Производња етил-алкохола

1. етил-алкохол 0,30
Производња алкохолних пића

1. етил-алкохол 0,30
2. виски и други дестилати 0,50
3. вино у ринфузи 3,00
4. ракија у ринфузи 3,00
5. амбалажа (стаклене боце) 1,00
6. остала амбалажа 0,50
7. готови производи 1,00

Производња освежавајућих 
безалкохолних пића

1. сировине и репродукциони материјал 0,50
2. амбалажа 0,30
3. готови производи 0,30

Производња и промет деривата нафте
1. специјални бензини 0,15
2. моторни, авионски и остали бензини 0,425
3. дизел-горива 0,325
4. лож-уље 0,325

5. остали деривати, осим моторних и 
минералних уља 0,06

6.
моторна уља и друга уља за 
подмазивање, остала минерална и 
друга уља 0
Производња цигарета

1. цигарете и остале прерађевине од 
дувана 0
Производња луксузних производа

1.

луксузни производи свих врста и 
облика, израђени са више од 2% злата 
и других племенитих метала, као и 
производи израђени са више од 50% 
сребра 0

2.

природно драго камење и природни 
бисери и производи свих врста и 
облика израђени од природног драгог 
камења и природних бисера 0

3.

коже рептилија и сви производи 
израђени од те коже, као и природно 
крзно и производи од тог крзна, ако су 
кожа и крзно заступљени са најмање 
50% 0

ТРГОВИНА НА МАЛО
1. Воће

- јужно воће (поморанџе, лимун, 
банане, мандарине, ананас и сл.) 3,00
- орах, бадем, лешник, кестен, рогач 1,70
- јагодасто воће, свеже смокве 4,00

Ред. 
бр. Назив Стопа 

%
1 2 3

- јабуке, крушке, шљиве, дуње, 
лубенице 3,00
- коштичаво воће: кајсије, брескве, 
трешње и вишње 4,00
- сушено воће – шљиве 1,00
- сушено воће – смокве и остало 1,00
- егзотично воће 3,00
- остало воће 1,80

2. Поврће
- купус кисели у ринфузи 4,00
- купус, кељ, блитва, зелена салата 
свежа 4,00
- боранија, грашак, паприка, парадајз и 
тиквице 3,20
- кромпир и шаргарепа рана, целер и 
першун 3,50
- замрзнуто воће и поврће – паковано 0,50
- кромпир, шаргарепа, лук 1,50
- пасуљ 0,80
- печурке, шампињони – свежи 4,00
- остало поврће 0,80

3. Цвеће
- цвеће свеже (резано) 4,00
- цвеће остало 2,50

4. Житарице
- пшеница, јечам, зоб, кукуруз и друге 
житарице 0,20

5. Остали прехрамбени производи
- брашно (кукурузно и пшенично) и 
пиринач у ринфузи 1,00
- брашно (кукурузно и пшенично) и 
пиринач упаковано 0,50
- мак и пшеничне мекиње 0,80
- пециво свих врста 0,50
- колачи индустријски 1,00
- производи од брашна (двопек, 
мрвице, кекс) 0,50
- сладолед, крем 1,00
- јаја свежа 1,00
- мед 0,20
- сирће алкохолно, винско и воћно 1,00
- шећер (кристал, у праху, у коцки) 1,00
- со за јело (морска, камена и 
вакуумирана) 1,00
- поврће конзервирано (свих врста 
паковања) 1,00
- јела готова и полуготова 0,30
- бомбоне и други производи од 
шећера 0,30
- чоколада и производи од чоколаде и 
какаоа 1,00
- кафа свих врста – у паковању 0,80
- зачини у оригиналу и чајеви 0,80
- маст јестива 0,80
- уље јестиво флаширано 1,00
- остало 0,50

6. Пића – алкохолна и безалкохолна
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Ред. 
бр. Назив Стопа 

%
1 2 3

- у флашама и другом паковању 0,70
7. Месо, сухомеснати производи и риба

- месо свеже 1,80
- риба свежа 2,30
- риба смрзнута 1,00
- риба сушена 0,50
- сланина свежа, лој, свињско сало, маст 
(топљена) 0,80
- сухомеснати производи и 
вакуумирано месо 1,00
- остало 0,80

8. Сточна храна 2,00
9. Хемијски производи

- фирнајз, боје и лакови, гит 1,00
- детерџенти за прање рубља 1,30
- средства за чишћење 1,00
- козметички и хигијенски производи 1,00
- остали хемијски производи 1,00

10. Грађевински материјал
- цемент, гипс 1,80
- мермерне плоче 1,00
- салонит плоче и цеви 2,00
- песак, шљунак 3,00
- изолационе масе 1,00
- изолациони материјал (стаклена и 
камена вуна) 2,00
- тер-папир кровни 1,50
- цреп, опека, монт блокови и гредице 2,00
- бетонски производи (цеви, плоче, 
коцке) 1,00
- резана грађа и плоче од дрва 1,50
- остали грађевински материјал, осим 
грађевинске столарије 1,50
- грађевинска столарија 0

11. Огрев
- угаљ дрвени у ринфузи 3,00
- угаљ у врећама 0,50
- угаљ лигнит у ринфузи 2,00
- остали угаљ 1,00
- огревно дрво 1,00

12. Остало
- стакло равно и шупље, осим оптичког 1,50
- керамика и порцелан 1,00
- ужарија 0,20
- посуђе од метала (емајлирано и 
неемајлирано) 0,50
- посуђе од стакла, порцелана и 
керамике 1,50
- санитарни уређаји од керамике 1,00
- дечје играчке разне 0,50
- грамофонске плоче, касете и носачи 
звука 1,00
- видео-касете, фотографски филмови 1,00
- тканине метражне 1,50
- чарапе женске 1,00
- остала текстилна роба 1,50

Ред. 
бр. Назив Стопа 

%
1 2 3

- сијалице 2,00
- батеријски улошци 2,00
- канцеларијски материјал 1,00
- цигарете и остале прерађевине од 
дувана 0
- моторна уља и друга уља за 
подмазивање, остала минерална и 
друга уља 0
- луксузни производи свих врста и 
облика, израђени са више од 2% злата 
и других племенитих метала, као и 
производи израђени са више од 50% 
сребра 0
- природно драго камење и природни 
бисери и производи свих врста и 
облика израђени од природног драгог 
камења и природних бисера  0
- коже рептилија и сви производи 
израђени од те коже, као и природно 
крзно и 
производи од тог крзна, ако су кожа и 
крзно заступљени са најмање 50% 0
- остало неспоменуто 0,50

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО

- сви производи наведени за трговину 
на мало

50% од 
процента 

за 
трговину 
на мало

Дозвољене проценте расхода обвезници ПДВ-
-а примењују на набављене, произведене, прера-
ђене или продате количине добара у одређеном 
пореском периоду, а то су:
● укупно набављене количине у пореском пери-
оду, односно последњем пореском периоду;
● укупно прерађене количине у пореском перио-
ду, односно последњем пореском периоду;
● укупно произведене количине у пореском пе-
риоду, односно последњем пореском периоду;
● укупно продате количине у пореском периоду, 
односно последњем пореском периоду.

Избор критеријума за обвезника ПДВ-а 
који поседује више објеката у којима 
утврђује расход (складишта, стоваришта, 
магацине, продавнице и сл.) није ограничен 
на један, већ он има право да посебно за 
сваки објекат предвиди на коју ће количину 
добара (робе) у том објекту (набављену, 
прерађену, произведену или продату) 
применити проценат из Норматива (из 
Уредбе или свог норматива).
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О избору критеријума за обвезника ПДВ-а који 
поседује више објеката у којима утврђује расход 
Министарство финансија дало је и Мишљење под 
бројем 413-00-337/2010-04 од 29. 3. 2010. г., из ког 
је издвојен следећи део:

„Када обвезник ПДВ-а поседује више објека-
та у којима утврђује расход (складишта, стовари-
шта, магацине, продавнице и сл.), у том случају 
обвезник ПДВ-а има право да посебно за сваки 
објекат предвиди на коју ће количину робе у том 
објекту (набављене, прерађене, произведене или 
продате) применити проценат предвиђен Норма-
тивом расхода, односно нормативом обвезника. 
Наиме, обвезник ПДВ-а има право да, примера 
ради, за једно складиште (нпр. дистрибутивно) 
утврди  расход  применом  процента  предвиђе-
ног Нормативом расхода, односно нормативом 
обвезника, на количину робе (добара) која је у 
конкретном пореском периоду набављена, а да 
за друго (нпр. складиште велепродаје односно 
малопродаје) утврди расход применом процента 
предвиђеног Нормативом расхода, односно нор-
мативом обвезника, на количину робе (добара) 
која је у конкретном пореском периоду продата. 
С тим у вези важно је напоменути да се опреде-
љивање обвезника ПДВ-а  по  питању  количине 
робе (набављене, продате и сл.) на коју ће приме-
нити проценат предвиђен Нормативом расхода, 
односно нормативом обвезника, односи на све 
врсте робе (добара) у конкретном објекту.

Ако се утврђивање расхода добара у дистри-
бутивном складишту врши применом процента 
предвиђеног Нормативом расхода, односно нор-
мативом обвезника, на количину робе (добара) 
која  је  у  конкретном  пореском  периоду  наба-
вљена, у количину робе која је у том пореском 
периоду набављена урачунава се и количина која 
је допремљена из другог дистрибутивног склади-
шта истог обвезника ПДВ-а, уз издавање интер-
ног документа (нпр. преноснице).”

На добра у једном објекту не могу да се 
примењују различити критеријуми.

ПДВ се не обрачунава ни на следеће расходе:
● Расход  настао  због протека рока трајања 
добра – тај рок мора да буде на производу ути-
снут, одштампан или на други начин одређен од 
стране произвођача, под условом да је приликом 
утврђивања расхода био присутан представник 

Пореске управе (обвезник обавештава ПУ која 
је дужна да  се одазове у року од пет дана од 
дана подношења захтева). Ако не присуствује, 
а позван је, признаје се укупно утврђен расход 
тих добара. За признавање дозвољеног расхода на 
добрима којима је пописом утврђен истек рока траја-
ња, порески период пописа не мора да се поклапа са 
пореским периодом у којем је протекао рок трајања 
(видети Мишљење МФ, бр. 413-00-678/2011-04 од 
1. 9. 2011. године).
● Расход који настане дејством више силе – у ко-
личини утврђеној актом организације надлежне 
за осигурање, односно актом надлежног држав-
ног органа за процену штете (под дејством више 
силе треба сматрати догађаје који се, у складу са 
чланом 5. Закона о обнови након елементарне и 
друге непогоде, сматрају елементарним и дру-
гим непогодама, нпр. земљотрес, поплава, олуја, 
суша, рат – догађај који је као такав прогласила 
Влада).
● Расход који је обвезник утврдио својим актом 
за производе – производњу за коју Нормативом 
из Уредбе није прописан дозвољени расход, при 
чему обвезник нема обавезу да свој акт доставља 
Пореском органу. Међутим, у поступку контро-
ле порески орган може да оспори те количине 
уколико сматра да су исте непримерене реал-
ном расходу те производње. И овај расход се 
изражава у проценту од количине добара која 
су у одређеном пореском периоду набавље-
на, прерађена, произведена или продата. Ради 
правилног утврђивања овог расхода, обвезник 
ПДВ-а – произвођач у својој евиденцији, између 
осталог, треба да обезбеди и податке о датуму 
производње добара (датум од ког та добра могу 
да се користе или када се стављају у магацин го-
тових производа), року трајања, произведеној 
количини и сл.
● Расход добара за која при набавци обвезник 
није имао право на одбитак ПДВ-а (у складу са 
чланом 25. став 2. тачка 3а) и чланом 29. Закона).

Овлашћено лице или Пописна комисија обве-
зника утврђује расход добара за који не посто-
ји  обавеза  обрачунавања  и  плаћања  ПДВ-а  за 
одређени порески период, применом процента 
предвиђеног  Нормативом  расхода,  односно 
нормативом  обвезника,  на  количину  добара 
која је у том пореском периоду набављена, пре-
рађена, произведена или продата, независно од 
тога да ли је расход добара утврђен непосредно 
пошто је расход настао, односно редовним или 
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ванредним пописом робе у складишту, стовари-
шту, магацину, продавници или другом сличном 
објекту, а о извршеном попису обавезно се саста-
вљају записник и пописна листа.

Расход добара који подлеже ПДВ-у – 
недозвољени расход

Утврђени и исказани расход који је изнад 
количине утврђене Нормативом из Уредбе, 
тј. нормативом обвезника, као и расход 
који не може да се третира као расход 
настао дејством више силе или расходом 
због протека рока трајања добара, предмет 
је опорезивања ПДВ-ом, што значи да 
обвезник мора да утврди пореску обавезу 
и да је прикаже у ПОПДВ, односно ПППДВ у 
пореском периоду када је утврђен расход.

Пореска основица за недозвољени расход 
утврђује се у складу са чланом 18. Закона о ПДВ-
-у, тј. то је набавна цена тих или сличних добара 
у коју није урачунат ПДВ, односно цена коштања 
у моменту утврђивања расхода, када су у питању 
добра сопствене производње. 

Набавном ценом, као основицом за обрачун 
ПДВ-а, сматра се цена по којој таква или слична 
расходована добра могу да се набаве у моменту 
утврђивања расхода, односно отуђења, униште-
ња, која не садржи ПДВ, а утврђује се за расход 
робе (добра) купљене ради даље продаје.

Цену коштања чине стварни трошкови наста-
ли до момента расхода – трошкови у висини тро-
шкова производње.

У пореску основицу за недозвољени расход 
акцизних производа код произвођача акцизних 
производа, у складу са чланом 17. став 2. тачка 1) 
Закона, осим ПДВ-а, улази и акциза (видети Ми-
шљење МФ РС, бр. 413-00-3460/2010-04 од 12. 4. 
2011. године).

Стопа ПДВ-а која се примењује на недозво-
љени расход зависи од врсте добра, односно од 
тога по којој се стопи то добро опорезује у редов-
ном промету.

Када  је  у  питању расход резервних делова 
који више нису употребљиви (уништавање заста-
релих резервних делова због нпр. промене у про-
изводњи и сл.), треба скренути пажњу на то да се 
обрачунава и плаћа ПДВ уколико се ради о недо-
звољеном расходу. При томе се у оваквим случа-
јевима треба везивати за набавке тих резервних 

делова (набавка у одређеном пореском перио-
ду) почев од 1. 1. 2005. године.

Напомена: Уништавање добара која се више 
не могу продавати јер им је рок продаје истекао, 
а тај рок нема везе са истеком рока трајања до-
бара, већ је у вези са неким догађајем, посебном 
акцијом и сл., представља недозвољени расход 
који подлеже ПДВ-у, како је и наведено у мишље-
њу МФ, бр. 011-00-01004/2016-04 од 13. 2. 2017. го-
дине:

„На уништавање сличица и лимених кутија са 
картама за игру Лиге шампиона 2015–2016, зато 
што је уговором са издавачем предвиђено да се 
после одређеног времена не могу продавати, тј. 
истеком одређеног времена предметна добра 
престају да буду актуелна, ПДВ обрачунава се и 
плаћа. У овом случају обвезник ПДВ-а – дистрибу-
тер дужан је да обрачуна ПДВ на пореску основи-
цу коју чини набавна цена тих или сличних добара 
у моменту уништавања, у коју није урачунат ПДВ. 
Наиме, мишљења смо да у овом случају није реч 
о расходу у смислу члана 2. Уредбе о количини 
расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не 
плаћа порез на додату вредност  („Сл.  гласник 
РС”, број 124/2004), којим се сматрају губици који 
настају при манипулацији добрима, као последи-
ца природних утицаја, технолошког процеса или 
као последица предузимања неопходних радњи 
у поступку производње и промета добара.”

Недозвољени расход добара који не 
подлеже ПДВ-у

Поред расхода који не подлеже опорезивању 
у складу са Уредбом или нормативом обвезни-
ка, постоји и расход добара који није обухваћен 
Уредбом нити актом обвезника ПДВ-а, који не 
подлеже опорезивању, а проистиче из одредбе 
члана 4.  став 5. Закона, којом  је прописано да 
промет добара извршен без накнаде (где спада 
и недозвољени расход) подлеже ПДВ-у ако су ис-
пуњени прописани услови, односно:
● ако се ради о промету (расходу) који је настао 
код лица које је ПДВ обвезник,
● ако се прометују (расходују) добра која подле-
жу опорезивању и
● ако је ПДВ обрачунат у претходној фази могао 
да се одбије у целини или сразмерно.

Према наведеном, не постоји обавеза обра-
чунавања ПДВ-а на недозвољени расход добара:
● код  лица која нису ПДВ обвезници, јер  не-
мају  могућност  да  остваре  право  на  одбитак 
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претходног пореза, па ни основа да обрачунају 
ПДВ на свој расход добара;
● код лица која се баве прометом добара из 
члана 25. Закона – немају право на одбитак прет-
ходног пореза по основу набавки, чак и у случају 
када таква добра прометују (у складу са чланом 
25. став 2. тачка 3а) Закона о ПДВ-у);
● када ПДВ обрачунат у претходној фази обве-
зник ПДВ-а није могао да одбије у целини или 
сразмерно, без обзира на висину расхода (нпр. 
за набавке из члана 29. Закона).

Међутим, обвезници ПДВ-а који се баве про-
метом добара са правом на одбитак и делимично 
без права на одбитак претходног пореза, с об-
зиром на то да имају обавезу да, у складу са чла-
ном 32. Закона, врше поделу претходног пореза 
према економској припадности или да примењу-
ју сразмерни одбитак, за расход настао на наба-
вљеним добрима ради реализације опорезивог 
промета, уколико је преко дозвољеног, дужни су 
да обрачунају и плате ПДВ.

Расход основних средстава и опреме и 
обавеза за ПДВ

Приликом годишњег пописа даје се предлог 
и за отпис (расход) основних средстава, који се 
врши у складу са прописима који регулишу амор-
тизацију основних средстава, као и опреме, што 
се не сматра прометом у смислу Закона. Уредба 
не третира расход ових добара. Ипак, у случају 
када отписана (расходована) основна средства и 
опрему обвезник ПДВ-а продаје, а имао је право 
на одбитак претходног пореза приликом њихове 
набавке, ПДВ се обрачунава јер је у питању про-
мет, а не расход.

Међутим, када обвезник ПДВ-а расходовану 
опрему даје без на кнаде, при чијој  је куповини 
остварио право на одбитак ПДВ-а (није битно да 
ли је искористио то право или није), дужан је да 
обрачуна и плати ПДВ у складу са Законом. Изузе-
так постоји и овде (нпр. када обвезник без накна-
де даје уништена расходована основна средства 
ако их даје као секундарну сировину, при чему 
ПДВ обрачунава стицалац у складу са чланом 10. 
став 2. тачка 1) Закона – на основицу из члана 18. 
Закона, или када се ради о опасном отпаду).

Када су у питању расходована основна 
средства и опрема, пореска основица за 
обрачун ПДВ-а јесте:

● приликом продаје – остварена накнада 
од продаје тих средстава;
● приликом поклањања, односно давања 
без накнаде – набавна цена тих сред става 
у моменту давања без накнаде, сходно 
одредбама члана 18. Закона;
● приликом отуђења као опасног отпада – 
када се не остварује накнада, по правилу не 
постоји ни пореска обавеза.

У  случају  продаје  расходованих  основних 
средстава или опреме која је поломљена, оште-
ћена или неупотребљива због истрошености, об-
везник ПДВ-а може да их прода као секундарну 
сировину ако таква добра могу да се сматрају се-
кундарном сировином у складу са Правилником 
о утврђивању секундарних сировина и услуга које 
су непосредно повезане са секундарним сирови-
нама („Сл. гласник РС”, бр. 107/2012 и 74/2013). 

У вези са изнетим наводи се део из Мишљења 
Министарства финансија РС, бр. 430-00-93/2013-
04 од 6. 7. 2015. године:

„За  промет  добара  која  се  сматрају  секун-
дарним сировинама у смислу прописа којима се 
уређује опорезивање потрошње ПДВ-ом, а који 
обвезник ПДВ-а врши другом обвезнику ПДВ-а, 
обавезу обрачунавања ПДВ-а има обвезник ПДВ-
-а – прималац тих добара као порески дужник. С 
тим у вези, када обвезник ПДВ-а другом обвезни-
ку ПДВ-а врши промет електричне опреме (нпр. 
фен, миксер, тостер, усисивач и др.) као отпада, 
у складу са законом којим се уређује управљање 
отпадом, порески дужник  је обвезник ПДВ-а – 
прималац тих добара.”

Опасан отпад – порески третман расхода до-
бара која се сматрају опасним отпадом јесте спе-
цифичан, с обзиром на то да је у питању отуђење 
расходованих добара, али у складу са посебним 
прописима, па је Министарство финансија дало 
више мишљења, од којих је овде упућено на бр. 
413-00-03762/2010-04 од 11. 1. 2011. године.

Мањак добара утврђен годишњим 
пописом и обавезе за ПДВ

Већ је наведено да се, према одредби члана 
4. став 4. тачка 2) Закона о ПДВ-у, са прометом 
добара уз накнаду изједначава:
● узимање добара која су део пословне имови-
не пореског обвезника за личне потребе осни-
вача, власника, запослених или других лица 
(сопствена потрошња) и
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● сваки други промет добара без накнаде (где 
спаде и мањак који није изазван вишом силом).

Ставом 5. истог члана прецизирано  је да се 
узимање добара, односно сваки други промет 
добара из става 4. овог члана сматра прометом 
добара уз накнаду, под условом да ПДВ обрачу-
нат у претходној фази промета на та добра или 
њихове саставне делове може да се одбије у пот-
пуности или сразмерно, независно од тога да ли 
је остварено право на одбитак претходног поре-
за (независно од тога да ли је обвезник искори-
стио своје право на одбитак или није).

Када је у питању промет без накнаде, 
где спада и мањак добара, изузев мањка 
изазваног вишом силом или на други 
допуштени начин, примењују се сви порески 
институти као и за промет добара уз 
накнаду. Питање мањка добара који (не)
подлеже ПДВ-у уређено је Правилником.

ПДВ-у подлеже сваки мањак добара који не 
може да се сматра мањком изазваним вишом 
силом, односно прометом добара у пословне 
сврхе у смислу члана 2. ст. 2. и 3. Правилника, 
где је наведено да се сопственом потрошњом 
сматра и мањак добара, осим мањка који може 
да се правда вишом силом или на други пропи-
сани начин (елементарна непогода, крађа, са-
обраћајни удес и др.), утврђен на основу акта 
надлежног органа, односно организације, док 
се узимање добара која су део пословне имо-
вине пореског обвезника за пословне сврхе тог 
пореског обвезника не сматра сопственом по-
трошњом.

На мањак добара по годишњем попису, 
осим мањка који је настао као последица 
више силе или на други допуштен начин 
(провална крађа, удес…), обвезник 
ПДВ-а дужан је да обрачуна и плати ПДВ 
уколико је имао право на одбитак ПДВ-а 
приликом набавке тих добара у целости 
или сразмерно, без обзира на то да ли га је 
искористио или није.

Пореска обавеза по основу утврђеног мањка 
настаје у пореском периоду када је мањак утвр-
ђен, односно када је надлежни орган пореског 
обвезника утврдио мањак. Практично, то зависи 
од рока када се код обвезника ПДВ-а врши годи-
шњи попис и када орган обвезника доноси одлу-
ку о истом. Тако се, на пример, мањак добара 
по попису за 2018. годину евидентира у ПОПДВ и 
ПППДВ за први порески период 2019, ако је одлу-
ка донета у 2018. години.

За мањак добара пореску основицу обвезник 
утврђује у складу са чланом 18. Закона, као на 
промет без накнаде. То је набавна цена тих до-
бара у тренутку утврђивања мањка – ако је мањак 
утврђен на добрима која је обвезник набавио као 
своју имовину или цена коштања – ако је мањак 
утврђен на производима сопствене производње.

На утврђени мањак добара који подлеже опо-
резивању обрачунава се ПДВ по истој пореској 
стопи по којој би се у редовном промету тих до-
бара обрачунавао и плаћао ПДВ (10% или 20%). 
Оваква примена стопа ПДВ-а могућа је уколико 
обвезник има тачне податке на којим је добрима 
дошло до мањка. Када је у питању мањак утврђен 
пописом у малопродајним објектима који се за-
дужују финансијски, а не робно, таквих података 
нема, па мора да се примени општа стопа ПДВ-а 
од 20%.  П С

3
DECENIJE
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1. Законом о изменама и допунама Закона о 
порезу  на  додату  вредност  („Сл.  гласник  РС”, 
бр. 113/2017) – чланом 14. прописано је да ће се 
одредбе чл. 2. и 7. овог закона примењивати од 1. 
јануара 2019. године, осим одредбе члана 2. овог 
закона,  која  садржи овлашћење  за  доношење 
подзаконског акта, која ће се примењивати од 
дана ступања на снагу овог закона.

2. Законом о изменама и допунама Закона о 
порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 
30/2018) – чланом 6. прописано је да овај закон 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику РС”, а примењиваће се од 
1. јула 2018. године, осим одредаба члана 4. овог 
закона, које ће се примењивати од 1. јануара 2019. 
године.

Нови услови за примену пореског 
ослобођења са правом на одбитак 
претходног пореза обвезника ПДВ-а за 
промет добара које путник отпрема у 
иностранство у личном пртљагу

Законом о изменама и допунама Закона о 
порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, 
бр. 113/2017) – чланом 14. прописано је да ће се 
одредбе чл. 2. и 7. овог закона примењивати од 
1. јануара 2019. године, осим одредбе члана 2. овог 
закона, која садржи овлашћење за доношење 
подзаконског акта, која ће се примењивати од 
дана ступања на снагу овог закона.

Чланом 2. измењен је члан 24. став 1. тачка 4) 
Закона о ПДВ-у („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… 
и 108/16), односно прописани су нови услови за 
примену пореског ослобођења са правом на од-
битак претходног пореза обвезника ПДВ-а за 

промет добара које путник отпрема у иностран-
ство у личном пртљагу. 

У складу са овом изменом, ПДВ не плаћа се на 
промет добара која путник отпрема у иностран-
ство у личном пртљагу, у некомерцијалне сврхе, 
ако:

(1) путник у Републици Србији нема пребива-
лиште ни боравиште;

(2) добра се отпремају пре истека три кален-
дарска месеца по истеку календарског месеца у 
којем је извршен промет добара;

(3) укупна вредност испоручених добара већа 
је од  100 ЕУР  у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије, укључу-
јући ПДВ (пре ове измене прописана вредност 
износила је 150 ЕУР);

(4) обвезник ПДВ-а поседује доказе да је пут-
ник отпремио добра у иностранство.

Ово  пореско  ослобођење  обвезник  ПДВ-а 
остварује у пореском периоду у којем поседује 
доказе да је путник отпремио добра у иностран-
ство.

Ако у пореском периоду у којем је извршио 
промет добара из става  1.  тачка 4) овог члана 
обвезник ПДВ-а не поседује доказе да је путник 
отпремио добра у иностранство, обвезник ПДВ-а 
дужан је да ПДВ обрачунат за тај промет плати у 
складу са овим законом.

У пореском периоду у којем обвезник ПДВ-а 
добије доказе да је путник отпремио добра у ино-
странство, обвезник ПДВ-а смањује обрачунати 
ПДВ из става 5. овог члана.

Пореско ослобођење за промет добара из 
члана 24. став 1. тачка 4) не односи се на:

Љиљана Симић

Измене Закона о ПДВ-у које се 
примењују од 1. јануара 2019. 
године. (подсетник)
У циљу правилне примене Закона о ПДВ-у подсећамо обвезнике ПДВ-а на 
измене и допуне Закона о ПДВ-у извршене у 2017. и 2018. години, које се 
примењују од 1. јануара 2019. године.
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● промет добара која се сматрају акцизним 
производима у складу са законом којим се 
уређују акцизе и
● промет добара за опремање и 
снабдевање било ког превозног средства за 
приватне потребе.

Пребивалиштем односно боравиштем из чла-
на 24. став 1. тачка 4) подтачка (1) сматра се место 
уписано у пасошу, личној карти или другом доку-
менту који се, у складу са законом, сматра иден-
тификационом исправом у Републици Србији.

ПДВ који је плаћен као део накнаде за промет 
добара из члана 24. став 1. тачка 4), враћа се пут-
нику, односно другом подносиоцу захтева ако у 
року од шест месеци од дана издавања рачуна за 
тај промет достави обвезнику ПДВ-а доказе да је 
путник отпремио добра у иностранство.

Исто тако, прописано је да министар подза-
конским актом ближе уређује начин и поступак 
остваривања пореских ослобођења из члана 24. 
ст.  1–3, затим шта се сматра личним пртљагом 
и доказима да је путник отпремио добра у ино-
странство из става 1. тачка 4) овог члана, као и 
начин и поступак враћања ПДВ-а садржаног у нак-
нади плаћеној по основу набавке добара.

У том смислу, Правилником о изменама и до-
пунама Правилника о начину и поступку оствари-
вања пореских ослобођења код ПДВ са правом 
на одбитак претходног пореза („Сл. гласник РС”, 
бр. 48/2018) извршене су измене у члану 5, па је 
прецизирано да обвезник може да оствари осло-
бођење  у  пореском  периоду  у  којем  поседује 
доказе да је путник отпремио добра у иностран-
ство.

У пореској пријави за порески период у којем 
обвезник поседује доказе да је путник отпремио 
добра у иностранство, обвезник – продавац ума-
њује износ основице и износ обрачунатог ПДВ-а 
за промет добара и услуга за који је порески ду-
жник у складу са Законом, за износ основице и 
износ обрачунатог ПДВ-а за промет добара који 
је извршио путнику.

Износ накнаде за испоруку добара страном 
држављанину из става 2. овог члана обвезник – 
продавац исказује као пореско ослобођење са 
правом на одбитак претходног пореза.

Због измена члана 24. став 1. тачка 4) Закона о 
ПДВ-у прописано је да се од 1. јануара 2019. годи-
не брише члан 56. Закона о ПДВ-у („Сл. гласник 
РС”, бр. 84/2004… и 108/16), који је прописивао 

институт рефакција ПДВ-а страном држављани-
ну, што значи да од 2019. не постоји рефакција 
ПДВ-а страном држављанину.

Измене  и  допуне  Правилника  о  поступку 
остваривања права на повраћај ПДВ-а и о начи-
ну  и  поступку  рефакције  и  рефундације  ПДВ-а 
(„Сл. гласник РС”, бр. 107/2014… 44/2018 – др. за-
кон) очекују се до краја 2018. г. у циљу усклађива-
ња са овом изменом. 

Рефакција ПДВ-а страном обвезнику, 
која је изменом усаглашена са 
прописима ЕУ

Законом о изменама и допунама Закона о 
порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 
30/2018) – чланом 6. прописано је да овај закон 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику РС”, а примењиваће се 
од 1. јула 2018. године, осим одредаба члана 4. 
овог закона, које ће се примењивати од 1. јануа-
ра 2019. године.

У питању су одредбе везане за рефакцију ПДВ-
-а страном обвезнику, које су изменом усагла-
шене са прописима ЕУ. Установљено је право на 
рефакцију ПДВ-а страним обвезницима који врше 
опорезив промет добара и услуга у Републици 
Србији, за који обавезу обрачунавања ПДВ-а има 
обвезник  ПДВ-а  –  прималац  добара  и  услуга. 
Сходно томе, чланом 4. овог закона измењена је 
тачка 4) у члану 53. став 1, односно прописано је 
да је један од услова за рефакцију, као и до сада, 
да страни обвезник не врши промет добара и 
услуга у Републици, осим промета:

(1) услуга превоза добара које су, у складу са 
чланом 24. став 1. т. 1), 5) и 8) овог закона, осло-
бођене пореза;

(2) услуга превоза путника који, у складу са 
чланом 49. став 7. овог закона, подлеже поједи-
начном опорезивању превоза;

(3) добара и услуга за који обавезу обрачуна-
вања ПДВ-а има обвезник ПДВ-а – прималац до-
бара или услуга.

Пошто страни обвезници одбитак ПДВ-а могу 
да остваре само ако су се евидентирали као об-
везници ПДВ-а у Републици Србији, што доводи 
до повећања трошкова како за стране обвезнике 
тако и за Пореску управу, овим решењем омогу-
ћена је рефакција ПДВ-а и за наведене промете, 
чиме је извршено усклађивање Закона са чланом 
170. тачка б) Директиве Савета 2006/112/ЕЗ.  П С
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Српски  Нацрт  уговора,  који  делегацији  Ре-
публике  Србије  служи  као  полазна  основа  за 
преговоре, као и до сада закључени уговори о 
избегавању двоструког опорезивања (у даљем 
тексту: УИДО), у члану 7. (Добит од пословања) 
прописују да се „добит предузећа државе уго-
ворнице  (под  којим  се,  у  складу  са  чланом  3. 
(Опште дефиниције) став 1. тачка 8) УИДО-а, под-
разумева предузеће којим руководи резидент 
државе уговорнице – прим. Д. Д.) опорезује само 
у тој држави, осим ако предузеће обавља посло-
вање у другој држави уговорници преко сталне 
пословне јединице која се у њој налази (стална 
пословна  јединица нема правни субјективитет, 
због  чега  право  на  погодности  из  УИДО-а  не 
„вуче” самостално, већ преко матичне компани-
је – прим. Д. Д.). Ако предузеће обавља посло-
вање у другој држави уговорници преко сталне 
пословне јединице, добит предузећа може да се 
опорезује у тој другој држави, али само до изно-
са који се приписује наведеној сталној пословној 
јединициˮ, а то је добит коју би наведена стална 
пословна јединица остварила да је пословала као 
посебно и одвојено предузеће које обавља исте 
или сличне делатности, под истим или сличним 
условима, и то потпуно самостално са предузе-
ћем чија  је стална пословна јединица (принцип 
приписивости добити). У смислу ових одредби, 
под  изразом  „предузеће  Републике  Србије”  у 
уговорима о избегавању двоструког опорезива-
ња подразумевају се привредна друштва и друга 
правна лица, укључујући и предузетнике.

Пример: Пословање преко огранка који има 
статус сталне пословне јединице

Компанија која је резидент Аустрије за потре-
бе обављања конкретног посла (монтажа инду-
стријске или комерцијалне опреме или изградња 
објекта) намерава да у Републици Србији оснује 
огранак који има статус њене сталне пословне 
јединице. Од  укупно  планиране  вредности  по-
сла, једна трећина средстава биће утрошена на 
израду пројектне документације (израдиће се у 
Аустрији – у централи матичне компаније), док 
ће остале две трећине представљати вредност 
радова који ће се обавити у Републици Србији. 
Имајући у виду претходно наведени „принцип 
приписивости добитиˮ, у конкретном случају Ре-
публика Србија ће, као држава извора прихода 
сталне  пословне  јединице,  моћи  да  опорезује 
само две трећине средстава од укупног износа 
који ће бити исплаћен резиденту Аустрије, зато 
што је то износ који може да се припише сталној 
пословној јединици.

Преостала једна трећина средстава не може 
да се припише добити сталне пословне јединице 
јер је иста остварена у Аустрији (у централи или 
дирекцији матичног  предузећа  сталне  послов-
не јединице), а не у Републици Србији и, сходно 
томе, опорезује се само у Аустрији.

С тим у вези, у Протоколу који чини саставни 
део УИДО-а са Аустријом („Сл. лист РС – Међу-
народни уговориˮ, бр. 8/10), уз члан 7. Уговора 
прописано  је:  „У вези са чланом 7.  ст.  (1) и  (2) 
овог уговора, ако предузеће државе уговорни-
це (у конкретном случају Аустрије – прим. Д. Д.) 
продаје добра или робу или обавља пословање у 

мр Дејан Дабетић, Министарство финансија

Уговори о избегавању двоструког 
опорезивања – примена у сталним 
пословним јединицама
Добит предузећа државе уговорнице опорезује се само у тој држави, осим 
ако предузеће обавља пословање у другој држави уговорници преко сталне 
пословне јединице која се у њој налази. Ако предузеће обавља пословање у 
другој држави уговорници преко сталне пословне јединице, добит предузећа 
може да се опорезује у тој другој држави, али само до износа који се приписује 
наведеној сталној пословној јединици.
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другој држави (у конкретном случају у Републи-
ци Србији – прим. Д. Д.) преко сталне јединице 
која се у њој налази, добит те сталне јединице не 
одређује се на основу укупног износа који је при-
мило предузеће, већ се одређује само на основу 
дела укупно примљеног износа који може да се 
припише стварној делатности сталне јединице за 
ту продају или пословање.

У  случају  уговора  о  надзору,  испоруци  или 
монтажи индустријске, комерцијалне или научне 
опреме, или о изградњи објеката, или у случају 
уговора о јавним радовима, када предузеће има 
сталну јединицу, подразумева се да се добит те 
сталне јединице не одређује на основу укупног 
износа из уговора, већ само на основу дела укуп-
ног износа који  је  примило предузеће,  који  се 
приписује делу уговора који је стварно извршила 
стална јединица у држави (у конкретном случају у 
Републици Србији – прим. Д. Д.) у којој се та стал-
на јединица налази.

Добит која се односи на део уговора који је из-
вршила дирекција предузећа опорезује се само у 
држави (у конкретном случају у Аустрији – прим. 
Д. Д.) чији  је предузеће резидент”, при чему је 
истоветно решење садржано и у УИДО-у са Швај-
царском („Сл. гласник СЦГ – Међународни угово-
ри”, бр. 11/05).

Овакво  решење  заснива  се  на  схватању  да 
може да се сматра да је предузеће једне државе 
уговорнице активни учесник у привредном живо-
ту друге државе уговорнице у тој мери да под-
леже под пореску јурисдикцију те друге државе 
само и тек онда када у њој има сталну пословну 
јединицу, а у међународној теорији и пракси по-
знато је и општеприхваћено као „опорезивање 
на одстојањуˮ. 

У складу са наведеним, добит која се припи-
сује сталној пословној јединици биће добит која 
је остварена од стране односне сталне послов-
не јединице, као да је стална пословна јединица 
потпуно независна целина која послује са својом 
централом (матичним предузећем), као и да је 
стална пословна  јединица  посебно и одвојено 
предузеће које послује и продаје под условима 
и по ценама које важе на слободном тржишту. 
С тим у вези, Коментар ОЕЦД Модела уговора 
(енг. Model Tax Convention on Income and on Capital 
– Condensed Version, 2017) указује на то да је тако 
приписива добит она добит  која  је  исказана  у 
пословним књигама. Ипак, ово правило дозво-
љава органима земље у којој је лоцирана стална 

пословна  јединица да изврше исправке рачуна 
предузећа како би се адекватно одредила добит 
коју би стална пословна јединица остварила да је 
била независно предузеће које послује на одсто-
јању од своје централе. 

Члан 7. (Добит од пословања) УИДО-а такође 
предвиђа да се при одређивању добити сталне 
пословне јединице као одбици признају трошко-
ви који су учињени за потребе сталне пословне 
јединице, укључујући и извршне и опште админи-
стративне трошкове тако учињене било у држави 
у којој се налази стална пословна јединица било 
на другом месту.

Напомена: Стална пословна јединица би за по-
требе израде пореског биланса, који чини основ 
за њено опорезивање у држави извора, морала 
да води посебне евиденције, у којима би, поред 
осталог,  исказала  и  трансакције  са  својом ма-
тичном компанијом. Међутим, будући да се по-
словни односи између матичне компаније и њене 
сталне пословне јединице у стварности формал-
ноправно и не могу догодити (јер неко не може 
сам себи нешто да наплати или прода), поставља 
се питање како да се књиговодствено евиден-
тира (искаже) нпр. трансакција у којој матична 
компанија, уз наплату камате, својој сталној по-
словној јединици одобрава зајам, односно да ли 
се сталној пословној јединици као расход у поре-
ском билансу признају трошкови отплате камате 
по основу зајма узетог од матичне компаније.

Имајући у виду наведено, треба указати на то 
да домаће пореско законодавство Републике Ср-
бије, односно Закон о порезу на добит правних 
лица (у даљем тексту: ЗПДПЛ), у члану 20. Закона, 
као и посебно Коментар ОЕЦД Модела уговора, 
у погледу признавања расхода сталној пословној 
јединици на суштински истоветан начин закључу-
ју да се камата и припадајући трошкови по основу 
зајма који је сталној пословној јединици одобри-
ла њена нерезидентна централа, не признају као 
расход у пореском билансу сталне пословне је-
динице.

Интерна камата се не признаје као расход 
јер је уговор о зајму, закључен између 
матичне компаније и њене сталне пословне 
јединице, супротан чињеници да стална 
пословна јединица нема статус правног 
лица, тј. нема правну способност.
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Дефиниција сталне пословне јединице

Иначе,  израз  „стална  пословна  јединицаˮ, 
према члану 5. став 1. УИДО-а, означава „стално 
место преко кога предузеће потпуно или дели-
мично обавља пословањеˮ.

Полазећи од наведене дефиниције, приликом 
одређивања да ли стална пословна јединица по-
стоји у пракси треба указати на то да је Комитет 
за фискалне послове ОЕЦД заузео став да израз 
„местоˮ треба тумачити на основу природе одно-
сног пословања, тј. да овај израз у географском 
смислу треба тумачити тако да се односи на било 
коју локацију која је у економском смислу, као и 
географски, повезана са вршењем одређене де-
латности. 

Из наведеног произлази да се било које гео-
графско подручје које у економском или комер-
цијалном смислу представља једну целину може 
сматрати сталним местом пословања предузећа, 
чак и ако се (због природе посла) пословна де-
латност предузећа обавља на више места унутар 
тог подручја.

Имајући у виду наведено, „место пословањаˮ 
обухвата све просторије, објекте или инсталације 
које предузеће користи за обављање пословања, 
независно од тога да ли се користе искључиво 
за те намене. Наиме, место пословања такође 
може да  постоји  и  онда  када  никакве  просто-
рије нису на располагању или једноставно нису 
неопходне за обављање пословања предузећа, 
већ предузеће на располагању има само одређе-
ни простор. Овдe je важно указати на то да није 
од значаја чињеница да ли је предузеће власник 
места пословања или је закупило место посло-
вања или је место пословања на било који други 
начин доступно предузећу (нпр. када предузеће 
стално користи одређени простор у царинском 
складишту за складиштење царинских добара), 
чак и у случају да предузеће место пословања 
користи на законом недозвољен начин, односно 
да је нелегалан правни основ коришћења места 
пословања. 

Истовремено, место пословања постоји и у 
случају када се налази у пословним просторијама 
другог предузећа, нпр. када предузеће из једне 
државе константно има на располагању одређе-
не просторије (или неки њихов део) чији је вла-
сник предузеће из друге државе.

Када је реч о тумачењу дела дефиниције сталне 
пословне јединице који се односи на „сталностˮ 

места преко којег се обавља пословање, већин-
ско мишљење је да ће се сматрати да предузеће 
државе уговорнице има сталну пословну једини-
цу у другој држави уговорници уколико у тој дру-
гој држави задржава место пословања у периоду 
дужем од шест месеци. Пошто постоје и изузеци 
од овог правила поводом могућег различитог ту-
мачења у пракси две државе уговорнице о томе 
да ли стална пословна јединица постоји или не 
постоји, дат је следећи пример:

Пример: Дефинисање сталне пословне 
јединице

У пословном аранжману правног лица из Репу-
блике Србије и правног лица из Албаније догово-
рено је да нерезидентно предузеће из Албаније у 
периоду од 10 месеци у Републици Србији пружа 
услуге, укључујући консултантске услуге, преко 
својих запослених радника или другог особља 
ангажованог од стране тог нерезидентног пре-
дузећа за наведене потребе. 

Напомена: Албанско предузеће пружаће услу-
ге консалтинга у трајању од по месец дана у десет 
различитих градова Републике Србије.

Имајући у виду одредбе УИДО-а са Албанијом 
(и посебно ЗПДПЛ), поставља се питање да ли ће 
се сматрати да предузеће из Албаније у Републици 
Србији има сталну пословну јединицу и, уколико 
је одговор позитиван, да ли ће се тако остварена 
добит опорезовати у Републици Србији.

Приликом анализе наведене ситуације у пр-
вом реду треба поћи од одредаба УИДО-а са Ал-
банијом („Сл. лист СЦГ – Међународни уговориˮ, 
бр. 11/05 – у даљем тексту: Уговор), који у члану 5. 
(Стална пословна јединица) став 3. под 2) пропи-
сује да израз „стална пословна јединицаˮ обухва-
та и пружање услуга, укључујући консултантске 
услуге, од стране предузећа преко запослених 
или другог особља ангажованог од стране пре-
дузећа за те потребе, али само ако се делатности 
те врсте обављају у земљи у периоду или перио-
дима који укупно трају дуже од девет месеци, у 
периоду од дванаест месеци који почиње или се 
завршава у односној пореској годиниˮ.

С тим у вези указује се и на то да је наведена 
формулација, која у концепт постојања сталне по-
словне јединице укључује и пружање услуга уоп-
ште, рачунајући и консултантске услуге, преузета 
из УН Модела уговора (енг. United Nations – Model 
Double Taxation Convention between Developed and 
Developing Countries, 2017) зато што се верује да 
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пружање  нпр.  менаџерских  и  консултантских 
услуга, које у земљама у развоју врше компаније 
из индустријски развијених земаља, резултира 
значајним (изражено у новцу) профитима, што 
земљама у развоју даје легитимно право њихо-
вог опорезивања. Напомена: За разлику од наве-
деног приступа, ОЕЦД Модел уговора пружање 
услуга,  укључујући  и  консултантске  услуге,  не 
сматра само по себи чињеницом која одлучујуће 
опредељује постојање сталне пословне јединице 
– Република Србија у домаћем пореском законо-
давству следи ОЕЦД концепт, о чему ће детаљни-
је бити говора у наставку.

С обзиром на изнето, предузеће из Албаније, 
на основу наведене одредбе Уговора, у конкрет-
ном случају има сталну пословну јединицу у Репу-
блици Србији.

Истовремено, на основу решења садржаног 
у домаћем пореском законодавству Републике 
Србије, односно у ЗПДПЛ-у (члан 4. ст. 1, 2. и 3), за-
кључује се да нерезидент у Републици Србији има 
сталну пословну јединицу, поред осталог, само 
ако се под сталном пословном јединицом, као 
њеним основним обликом, подразумева „стално 
место пословањаˮ, које би минимум требало да 
траје 6 месеци, као и да је наведено место веза-
но за одређену географску локацију (истоветна 
дефиниција сталне пословне јединице садржана 
је и у члану 5. став 1. УИДО-а са Албанијом), затим 
уколико је у питању „грађевинска стална послов-
на  јединицаˮ, односно извођење грађевинских 
радова, што је, такође, на известан начин преу-
зето из УИДО-а, и коначно, ако се ради о постоја-
њу тзв. „заступничке сталне пословне јединицеˮ 
(када лице, осим заступника са самосталним ста-
тусом, у држави уговорници, у конкретном слу-
чају у Републици Србији, ради у име предузећа 
друге државе уговорнице, у конкретном случају 
предузећа из Албаније, сматра се да то предузе-
ће, у конкретном случају предузеће из Албаније, 
има сталну пословну јединицу у Републици Срби-
ји у односу на делатности које то лице обавља за 
предузеће, у конкретном случају за предузеће из 
Албаније, ако то лице има и уобичајено користи 
у Републици Србији овлашћење да закључује уго-
воре у име предузећа из Албаније…), али не и ако 
је у конкретном случају реч о пружању услуга, и 
то без обзира на временски рок у којем се услу-
ге пружају (да и Република Србија има другачији 
приступ, односно да и услужну сталну пословну 
јединицу сматра сталном пословном јединицом, 

онда би то, као и у Моделу уговора УН, односно 
у УИДО-у са Албанијом, у домаћем пореском за-
конодавству изричито било прописано).

Имајући у виду наведено, иако је у конкретном 
случају  на  основу  одредаба  УИДО-а  неспорно 
постојање сталне пословне јединице у Републи-
ци Србији и, сходно томе, могуће опорезивање 
њене добити у Републици Србији, то своје право 
Република Србија у пракси не може да искористи 
јер, сходно претходно наведеним одредбама до-
маћег пореског законодавства, пружање услуга 
као такво не узрокује постојање сталне пословне 
јединице.

Стална пословна јединица би, сходно одред-
бама домаћег пореског законодавства – ЗПДПЛ-
-а, као и у складу са Коментаром ОЕЦД Модела 
уговора, постојала само ако би се пружање услу-
га  могло  подвести  под  појам  „стално  место 
пословањаˮ, као основни облик сталне пословне 
јединице, под условом, како је то раније наведе-
но, да стално место пословања траје минимум 
шест месеци, као и да је везано за одређену гео-
графску локацију, што у претходно наведеном 
примеру није случај јер се услуге пружају на десет 
различитих локација – градова.

Поред  наведеног,  под  изразом  „стална  по-
словна јединицаˮ, сходно члану 5. став. 2. УОИ-
ДО-а, подразумева се нарочито: седиште управе; 
огранак  (Закон о привредним друштвима, „Сл. 
гласник РСˮ, бр. 36/11… 44/18; у члану 567. ст. 1. 
и 2. Закона прописано је да је „огранак привред-
ног друштва (у даљем тексту: огранак) 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 промету 
иступа у име и за рачун привредног друштваˮ); 
пословница; фабрика; радионица; рудник, извор 
нафте или гаса, каменолом или друго место иско-
ришћавања природних богатстава.

Изузеци од постојања сталне пословне 
јединице

У вези са претходно наведеним напомиње се 
да  је пословним људима од значаја и одредба 
члана 5. став 4. УИДО-а, по којој се сталној послов-
ној јединици стране фирме у држави уговорници 
неће приписивати и, сходно томе, опорезивати 
добит у неколико случајева, нпр. ако стална по-
словна јединица само купује добра или робу за 
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своје матично предузеће, ако само складишти, 
излаже или испоручује робу која припада стра-
ном предузећу, одржава залихе за будућу прера-
ду или само прикупља информације, рекламира, 
обавља научноистраживачки рад или сличну при-
премну или помоћну делатност за своју централу 
у држави резидентности. 

Општа  карактеристика  наведених  делатно-
сти је да имају припремни или помоћни карактер 
за пословање предузећа, па  је стога приликом 
евентуалног утврђивања добити настале од тих 
делатности веома тешко или готово немогуће 
утврдити износ добити настале од тих делатно-
сти који би требало опорезовати. Циљ наведе-
не одредбе је, такође, да учврсти међународну 
трговину путем ослобођења кретања добара и 
услуга између држава од опорезивања на извору 
дохотка (у држави извора) у погледу оних актив-
ности које нису поседовале значајну операциону 
базу у држави извора дохотка, па су као такве 
биле само случајне, претходне или помоћне, у 
служби главног циља и функције пословања пре-
дузећа (суштински исте, али другачије формули-
сане одредбе садржане су и у ЗПДПЛ-у).

Пример 1: Изузетак од постојања сталне 
пословне јединице (1)

Компанија из државе А, са којом Република 
Србија има закључен УИДО, у Републици Србији 
има стално место пословања, које траје дуже од 
6 месеци. Напомиње се да је одржавање сталног 
места пословања искључиво у сврху прибавља-
ња информација за компанију из државе А (де-
латност  сталног места  пословања  састоји  се  у 
истраживању тржишта у Републици Србији), као 
и за предузимање осталих активности које имају 
припремни или помоћни карактер за компанију 
из државе А.

Имајући  у  виду  наведене  чињенице,  нема 
правног основа за став да компанија из државе А 
у Републици Србији има сталну пословну једини-
цу, зато што су активности (у Републици Србији) 
сталног места пословања компаније из државе А 
припремног или помоћног карактера за матичну 
компанију из државе А. Овде треба подсетити 
на то да је одржавање сталног места пословања 
у функцији истраживања тржишта у Републици 
Србији, што су подаци који могу да послуже као 
основа за доношење одлуке о неком будућем 
конкретном пословању компаније из државе А у 
Републици Србији.

Пример 2: Изузетак од постојања сталне 
пословне јединице (2)

Компанија из државе А, са којом Република 
Србија има закључен УИДО, у Републици Србији 
има стално место пословања, које траје дуже од 
6 месеци. Напомиње се да је одржавање сталног 
места пословања искључиво у сврху прибављања 
информација за компанију из државе А (делат-
ност сталног места пословања састоји се у истра-
живању (из Републике Србије) тржишта у другим 
државама, као и за потребе компаније из државе 
А) или за обављање и других припремних или по-
моћних активности (такође у другим државама, 
али не и у Републици Србији).

Истоветан  (негативан  као  и  у  претходном 
примеру) одговор у смислу непостојања сталне 
пословне јединице компаније из државе А у Репу-
блици Србији може бити истакнут и у случају да се 
активности припремног или помоћног карактера 
сталног места пословања компаније из државе А 
(у конкретном случају истраживање тржишта за 
потребе матичне компаније из државе А) односе 
на истраживање тржишта у другим државама, а 
не искључиво на тржиште Републике Србије, иако 
се сам процес истраживања тржишта ефективно 
обавља из Републике Србије.

Исто тако, на основу члана 5. став 6. УИДО-
-а „не сматра се да предузеће државе уговор-
нице  има  сталну  пословну  јединицу  у  другој 
држави уговорници само зато што у тој другој 
држави обавља своје послове преко посредни-
ка, генералног комисионог заступника или дру-
гог представника са самосталним статусом, ако 
та лица делују у оквиру своје редовне пословне 
делатностиˮ.

Из наведеног произлази да лице чини сталну 
пословну јединицу предузећа за чији рачун ради 
само ако је правно и економски зависно од пре-
дузећа и ако не делује у оквиру своје редовне по-
словне делатности када ради за рачун предузећа.

Стална пословна јединица и 
опорезивање добити од извођења 
грађевинских радова

У овом случају посебно се указује на то да је у 
члану 5. став 3. УИДО-а предвиђено да „градили-
ште или грађевински или монтажни радови чине 
сталну пословну јединицу само ако трају дуже од 
(у сваком конкретном УИДО-у – прим. Д. Д.) пред-
виђеног временског периодаˮ.
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Ово представља изузетак од претходно наве-
деног општег правила да се сталном пословном 
јединицом сматра место преко којег предузеће 
у потпуности или делимично обавља пословање 
у периоду дужем од шест месеци и резултат је 
општеприхваћеног става у међународној пракси, 
која грађевинским или инвестиционим радовима 
даје посебан (повлашћен) порески третман. На-
ведено решење је значајно јер од опорезивања у 
другој држави уговорници изузима предузећа Ре-
публике Србије која такве радове изведу у овом 
или у краћем периоду  (без обзира на решења 
садржана у домаћем пореском законодавству 
државе  извора,  зато што  решења  садржана  у 
УИДО-у имају предност у односу на решења са-
држана  у  домаћем  пореском  законодавству), 
што их чини конкурентним у односу на предузећа 
из других земаља која немају такву погодност и 
обрнуто. Напомиње се да, уколико радови трају 
дуже од УИДО-ом предвиђеног временског пе-
риода (нпр. дуже од дванаест месеци – макар и 
само један дан дуже од дванаест месеци), сма-
тра се да предузећа из Републике Србије имају 
(грађевинску) сталну пословну јединицу у другој 
држави уговорници и у њој подлежу опорезива-
њу за цео период, тј. за дванаест месеци и један 
дан, а не само за тај један дан који прелази пери-
од од дванаест месеци. То показује колико је у 
циљу смањења пореских обавеза, имајући у виду 
решења из УИДО-а, важно пословно планирање.

Закључак

Када  нерезидентни  обвезник  обавља  де-
латност на територији Републике Србије преко 
сталне пословне јединице – огранка који изводи 
грађевинске радове у трајању дужем од шест ме-
сеци, при чему је огранак дужан да води послов-
не књиге у складу са прописима којима се уређује 
рачуноводство  и  ревизија,  огранак  опорезиву 
добит утврђује у пореском билансу на обрасцу 
ПБ  1,  чији  је  садржај  прописан Правилником о 
садржају пореског биланса и другим питањима 
од  значаја  за  начин  утврђивања пореза на до-
бит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 20/14… 
101/16), а коначну обавезу по основу пореза на 
добит правних лица у пореској пријави на обра-
сцу ПДО, који је прописан Правилником о садр-
жају пореске пријаве за обрачун пореза на добит 
правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 30/15 и 101/16).

Када  нерезидентни  обвезник  (нпр.  из  Тур-
ске) примењује одредбе УИДО-а према којима 
градилиште или грађевински или монтажни ра-
дови  чине  сталну  пословну  јединицу  само ако 
трају дуже од осамнаест месеци, a у пракси ра-
дови  трају  краће од осамнаест месеци,  право 
опорезивања  добити  остварене  од  извођења 
предметних радова припада искључиво земљи 
резидентности  матичног  нерезидентног  прав-
ног лица (у конкретном случају Турској). Стога 
огранак нерезидентног правног лица (резидента 
Турске) у Републици Србији не подлеже опорези-
вању добити коју оствари извођењем тих радова 
на њеној територији. Према томе, а сагласно на-
веденој одредби члана 5. став 3. ЗПДПЛ-а, прили-
ком састављања пореске пријаве огранак у део 
11. обрасца ПДП уноси напомену да добит огран-
ка, остварена по основу извођења грађевинских 
радова на територији Републике Србије, не под-
леже опорезивању порезом на добит правних 
лица.

С тим у вези, у складу са Службеним мишље-
њем МФ  бр.  430-00-508/2017-04  од  12.  2.  2018. 
године, огранак на одговарајућим редним бро-
јевима  обрасца ПБ  1  (редни  број  1  односно  3, 
укључујући и редни број 65), односно на одгова-
рајућем редном броју обрасца ПДП (део 5, редни 
број 5.1) уписује вредност нула (0). 

Што се тиче начина утврђивања временског 
периода  у  којем  се  изводе  грађевински  радо-
ви, сматра се да у том случају треба применити 
стручне ставове или стандарде који важе у гра-
ђевинарству (Службено мишљење МФ, бр. 413-01-
85/2013-04 од 30. 7. 2013. године), односно:

1) градилиште постоји од датума када угова-
рач (предузетник) започне рад, укључујући и при-
премне радове који се врше у држави у којој се 
грађевински радови обављају, нпр. када се офор-
ми канцеларија за планирање градилишта (енг. 
planning office for construction; фр. bureau d,étude 
pour la construction);

2) градилиште престаје да постоји када се ра-
дови заврше или трајно прекину, уз напомену да 
градилиште не престаје да постоји онда када су 
радови  привремено  прекинути,  при  чему  вре-
менски период у којем су радови сезонски – због 
лошег времена или на други начин прекинути – 
због недостатка материјала или проблема у вези 
са радном снагом, мора да се рачуна у периоду 
постојања градилишта.
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Исто тако, уколико главни уговарач – извођач 
радова, који је на себе преузео обавезу изврше-
ња свих радова, извођење дела радова уговори 
са подизвођачима, време у којем подизвођачи 
изводе радове  сматра  се  временом које  је  на 
извођење  радова  утрошио  главни  уговарач  – 
извођач радова. Међутим, сматра се да и сами 
подизвођачи на конкретном градилишту имају 
сталну пословну јединицу уколико радови трају 
дуже од уговором о избегавању двоструког опо-
резивања предвиђеног временског периода.

Приликом утврђивања времена завршетка 
извођења грађевинских радова, ако је 
градилиште завршено пре истека времена 
предвиђеног у УИДО-у, а УИДО још није 
ступио на снагу, што значи да се у том 
случају примењују одредбе домаћег 
пореског законодавства земље извора, а 
не УИДО, није од значаја околност да је 
плаћање за извршене грађевинске радове 
извршено у време када је УИДО ступио на 
снагу и био у примени, односно пре истека 
временског периода предвиђеног у УИДО-у 
– али временског периода предвиђеног 
за завршетак грађевинских радова, а не 
временског периода у којем треба извршити 
плаћање.

Из  наведеног  произлази  да  обвезник  нема 
право на погодности из УИДО-а ако је градили-
ште завршено пре почетка примене УИДО-а (без 

обзира на то што је плаћање за извршене радове 
обављено у времену у којем је УИДО био у при-
мени).

У циљу сагледавања решења која Република 
Србија има у УИДО-у са другим државама 
у погледу дужине временског периода 
повезаног са извођењем грађевинских 
радова (након чијег се истека извођење 
грађевинских радова сматра сталном 
пословном јединицом), дати су следећи 
подаци по земљама:
Шри Ланка (275 дана); Либија (3 месеца); 
Вијетнам, Малезија, Тунис (6 месеци); 
Азербејџан, Албанија, Грузија, Египат, 
Казахстан, Катар, Кувајт, Летонија, 
Литванија, Малта, Норвешка, Пакистан (9 
месеци); Аустрија, Белгија, Белорусија, 
Бугарска, Босна и Херцеговина, Велика 
Британија и Северна Ирска, Грчка, Данска, 
Естонија, Индија, Иран, Ирска, Италија, 
Јерменија, Канада, Кина, Кипар, Кореја 
(Реп.), Луксембург, Мађарска, Молдавија, 
Немачка, Сан Марино (Уговор се примењује 
од 1. 1. 2019. године), Словачка, Словенија, 
Украјина, Финска, Француска, Холандија, 
Хрватска, Црна Гора, Чешка Република, 
Швајцарска, Шведска, Шпанија (12 месеци); 
Кореја (ДНР), Руска Федерација, Турска, 
Уједињени Арапски Емирати (18 месеци); 
Македонија, Румунија (24 месеца).

П С
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Почетак примене Уговора о избегавању 
двоструког опорезивања са Републиком 
Индонезијом

Уговор између Владе Републике Србије и Вла-
де Републике Индонезије о избегавању двостру-
ког опорезивања у односу на порезе на доходак 
(у даљем тексту: Уговор) ступио је на снагу 13. 
децембра 2018. године. Уговор почиње да се при-
мењује од 1. јануара 2019. године.

Подсетник: Уговор је потписан у Џакарти 28. 
фебруара 2011. године.

Закон о  потврђивању,  као и  текст  Уговора, 
објављени су у „Службеном гласнику Републике 
Србије – Међународни уговори”, број 4/11 од 27. 
маја 2011. године.

С тим у вези, максималне стопе пореза по од-
битку на дивиденде, камату и ауторске накнаде, 
предвиђене у Уговору (које држава извора – нпр. 
Република Србија, може да примени приликом њи-
хове исплате), јесу:

Дивиденде: 15 одсто бруто износа дивиденди (без 
обзира на то да ли се дивиденде исплаћују 
физичким или правним лицима)

Камата: 10 одсто од бруто износа камате
Ауторске 
накнаде:

15 одсто од бруто износа ауторских 
накнада

Напомена: 
Као изузетак од наведеног, камата која наста-

је у Републици Србији, а исплаћује се резиденту 
Индонезије, опорезује се само у Индонезији ако 
је оствари и стварно поседује Влада Индонези-
је,  укључујући  и  њену  политичку  јединицу  или 
јединицу  локалне  самоуправе  или  Централну 
банку, или друга финансијска институција коју у 

потпуности поседује Влада Индонезије, укључују-
ћи њену политичку јединицу или јединицу локал-
не самоуправе или централну банку – и обрнуто.

Почетак примене Уговора о избегавању 
двоструког опорезивања са Републиком 
Сан Марино

Од 1. јануара 2019. године почиње да се при-
мењује Уговор између Владе Републике Србије 
и  Владе  Републике  Сан Марино  о  избегавању 
двоструког опорезивања и спречавању пореске 
евазије у односу на порезе на доходак – у даљем 
тексту: Уговор („Сл. гласник РС – Међународни уго-
вори”, бр. 12/18 од 27. 9. 2018. године).

Напомена: Почетком примене Уговора стичу 
се услови за измену Правилника о листи јурисдик-
ција са преференцијалним пореским системом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 122/12) у смислу изостављања 
Сан Марина са поменуте листе.

С тим у вези, максималне стопе пореза по од-
битку на дивиденде, камату и ауторске накнаде, 
предвиђене у Уговору (које држава извора – нпр. 
Република Србија, може да примени приликом њи-
хове исплате), јесу:

Дивиденде: 5 одсто бруто износа дивиденди ако је 
стварни власник компанија (изузимајући 
партнерство) која у току периода од 365 
дана, који укључује дан исплате дивиденди, 
непосредно има најмање 25 одсто капитала 
компаније која исплаћује дивиденде;
10 одсто бруто износа дивиденди у свим 
другим случајевима

Камата: 10 одсто од бруто износа камате
Ауторске 
накнаде:

10 одсто од бруто износа ауторских 
накнада

мр Дејан Дабетић, Министарство финансија

Новости од 1. 1. 2019. године: 
Уговори о избегавању двоструког 
опорезивања
Од 1. 1. 2019. године почињу да се примењују Уговор о избегавању двоструког 
опорезивања са Републиком Индонезијом и Уговор са Републиком Сан 
Марино, а Споразум о избегавању двоструког опорезивања са Малезијом 
престаје да важи, док су уговори о избегавању двоструког опорезивања 
са Аустријом, Великом Британијом, Литванијом, Пољском, Словачком, 
Словенијом и Француском измењени.
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Напомена: 
Као изузетак од наведеног, камата која наста-

је у Републици Србији, а исплаћује се резиденту 
Сан Марина, опорезује се само у Сан Марину ако 
је прималац стварни власник камате и ако камату 
оствари: Влада Сан Марина или њене политичке 
јединице или јединице локалне самоуправе; Цен-
трална банка Сан Марина; финансијска институ-
ција  коју  контролише  или  претежно  поседује 
Влада Сан Марина или њене политичке јединице 
или јединице локалне самоуправе – и обрнуто.

Престанак важења Споразума о 
избегавању двоструког опорезивања са 
Малезијом

Од 1.  јануара 2019.  године престаје да важи 
(и да се примењује) Споразум између Савезног 
извршног већа Скупштине Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије и Владе Малезије 
о избегавању двоструког опорезивања у односу 
на порезе на доходак, са Протоколом („Сл. лист 
СФРЈ – Међународни уговори”, бр. 15/90 – у даљем 
тексту: Споразум).

Наведено важи  јер  је од надлежних органа 
Малезије добијено обавештење о престанку ва-
жења Споразума, односно о њиховом ставу да 
се Споразум не примењује у односима између 
Републике Србије и Малезије, као и да би Репу-
блика Србија и Малезија требало да закључе нови 
билатерални споразум о избегавању двоструког 
опорезивања. 

Измењени уговори о избегавању 
двоструког опорезивања са Аустријом, 
Великом Британијом, Литванијом, 
Пољском, Словачком, Словенијом и 
Француском.

Од 1. јануара 2019. године почињу да се при-
мењују:

1. Уговор између Републике Србије и Републи-
ке Аустрије о избегавању двоструког опорезива-
ња у односу на порезе на доходак и на имовину 
(„Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 8/10), 
измењен Мултилатералном конвенцијом за при-
мену мера које се у циљу спречавања ерозије по-
реске основице и премештања добити односе на 
пореске уговоре („Сл. гласник РС – Међународни 
уговори”, бр. 3/18);

2. Споразум између Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије и Уједињеног Кра-
љевства  Велике  Британије  и  Северне Ирске  о 

избегавању двоструког опорезивања у односу 
на порезе на доходак („Сл. лист СФРЈ – Међуна-
родни уговори”, бр. 7/82), измењен Мултилате-
ралном конвенцијом за примену мера које се, 
у циљу спречавања ерозије пореске основице и 
премештања добити, односе на пореске уговоре 
(„Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 3/18);

3. Уговор између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Литваније о избегавању дво-
струког опорезивања у односу на порезе на дохо-
дак и на имовину („Сл. гласник РС – Међународни 
уговори”, бр. 42/09), измењен Мултилатералном 
конвенцијом  за  примену мера  које  се,  у  циљу 
спречавања ерозије пореске основице и преме-
штања добити, односе на пореске уговоре („Сл. 
гласник РС – Међународни уговори”, бр. 3/18);

4. Уговор између Савезне Владе Савезне Ре-
публике Југославије и Владе Републике Пољске 
о избегавању двоструког опорезивања у односу 
на порезе на доходак и на имовину („Сл. лист 
СРЈ – Међународни уговори”, бр. 2/98), измењен 
Мултилатералном конвенцијом за примену мера 
које се, у циљу спречавања ерозије пореске осно-
вице и премештања добити, односе на пореске 
уговоре („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, 
бр. 3/18);

5.  Уговор  између  Савезне  Републике  Југо-
славије  и  Словачке  Републике  о  избегавању 
двоструког опорезивања у односу на порезе на 
доходак и на имовину („Сл. лист СРЈ – Међуна-
родни уговори”, бр. 4/01), измењен Мултилатерал-
ном конвенцијом за примену мера које се, у циљу 
спречавања ерозије пореске основице и преме-
штања добити, односе на пореске уговоре („Сл. 
гласник РС – Међународни уговори”, бр. 3/18);

6.  Уговор  између  Савета министара  Србије 
и Црне Горе и Владе Републике Словеније о из-
бегавању двоструког опорезивања у односу на 
порезе на доходак и на имовину („Сл. лист СЦГ 
РС – Међународни уговори”, бр. 7/03), измењен 
Мултилатералном конвенцијом за примену мера 
које се, у циљу спречавања ерозије пореске осно-
вице и премештања добити, односе на пореске 
уговоре („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, 
бр. 3/18);

7.  Споразум  између  Социјалистичке  Феде-
ративне  Републике  Југославије  и  Републике 
Француске у области пореза на доходак, са Про-
токолом („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори”, 
бр. 28/75), измењен Мултилатералном конвенци-
јом за примену мера које се, у циљу спречавања 
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ерозије пореске основице и премештања добити, 
односе на пореске уговоре („Сл. гласник РС – Ме-
ђународни уговори”, бр. 3/18).

Текстови наведених уговора/споразума биће 
објављени на сајту Министарства финансија. 

Најважније измене:

1. Сврха УИДО (нова преамбула)  УИДО са свим државама !!!

2. Решавање двојне резидентности правних 
лица

УИДО са: Великом Британијом, Пољском, 
Словачком и Словенијом !!!

3. Минимални временски период (година 
дана) поседовања акција или удела … као 
додатни услов за опорезивање дивиденди 
правних лица бенефицираном стопом пореза 
по одбитку из УИДО-а

УИДО са: Пољском, Словачком, Словенијом и 
Француском !!!

4. Минимални временски период (година 
дана) поседовања акција или удела или других 
упоредивих интереса (нпр. у партнерству 
или трусту) који мање од 50 одсто своје 
вредности остварују од непокретности у 
Србији – као додатни услов за неопорезивање 
капиталног  добитка у Србији

УИДО са: Пољском, Словачком, Словенијом и 
Француском !!!

5. Онемогућавање вештачког избегавања 
постојања СПЈ:
а) комисиони послови

б) изузимање посебних делатности – само 
припремне и помоћне делатности (у односу 
на главну делатност) не доводе до  постојања 
СПЈ (енг. anti fragmentation rule)
ц) забрана поделе јединственог (грађевинског) 
уговора на више делова (временских периода) 
– (енг. anti splitting contract rule)

УИДО са: Литванијом, Словачком, Словенијом 
и Француском !!!
УИДО са Аустријом, Литванијом, Словачком, 
Словенијом и Француском !!!

УИДО са: Литванијом и Словачком !!!

6. Спречавање злоупотребе уговора
Тест основног/главног разлога (енг. Principal 
Purpose test – PPT

УИДО са свим државама !!!

 Благовремено ће бити објављен детаљан ко-
ментар решења садржаних у уговорима/спора-
зумима. П С
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1. Неопорезив износ за зараде у јануару 2019. го-
дине
2. Обрачун доприноса за обавезно социјално оси-
гурање на зараде у 2019. години
● Стопе доприноса на зараде 
● Основице доприноса
● Примери новог обрачуна зарада:
– зараде запосленог код послодавца и
– личне зараде предузетника.

3. Нова најнижа основица доприноса
4. Нова највиша основица доприноса
5. Нови износ минималне цене рада у 2019. години
6. Исплата новчане накнаде ученицима и студен-
тима на раду по основу дуалног образовања

1. Неопорезив износ за зараде у јануару 
2019. године

У јануару 2019. године и даље важи пореско ума-
њење на зараде од 15.000 динара месечно за лице 
које ради са пуним радним временом. Дакле, не-
опорезиви износ од 15.000 динара примењује се 
приликом обрачуна и плаћања пореза на све ис-
плате  зарада, без обзира на који  се претходни 
период односе, који се обављају закључно са 31. 
јануаром 2019. године. 

Од 1. фебруара важиће нови виши износ ове 
пореске  олакшице,  која  се  усклађује  са  годи-
шњим индексом потрошачких цена у 2018. годи-
ни. Усклађени износ пореске олакшице објавиће 
Влада у току јануара, а примењиваће се од првог 
дана наредног месеца по објављивању, дакле од 
1. 2. 2019. године.

У току наредне године важиће и даље пореска 
стопа на зараде од 10%. 

2. Обрачун доприноса за обавезно 
социјално осигурање на зараде у 2019. 
години

Средства за финансирање обавезног социјал-
ног осигурања запослених обезбеђују се допри-
носима за социјално осигурање, који обухватају:
1) допринос за пензијско и инвалидско осигура-
ње,
2) допринос за здравствено осигурање и
3) допринос за осигурање од незапослености.
Обрачун и плаћање наведених доприноса регули-
сани су Законом о доприносима за обавезно со-
цијално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 
61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 
108/2013,  57/2014,  68/2014  –  др.  закон,  112/2015, 
113/2017 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон о до-
приносима). 

Основни елементи обрачуна доприноса на за-
раде у 2019. години јесу стопе доприноса на зара-
де и  основице доприноса.

Стопе доприноса на зараде

Према члану 44. Закона о доприносима, од 1. 
јануара 2019. године стопе доприноса за обаве-
зно социјално осигурање на зараде запослених 
износе:

Врста обавезе На терет 
запосленог

На терет 
послодавца Укупно

Укупно 19,90% 17,15% 37,05%

За пензијско 
и инвалидско 
осигурање 14,00% 12,00% 26%

За здравствено 
осигурање 5,15% 5,15% 10,30%

За осигурање од 
незапослености 0,75% 0% 0,75%

Мр Жељко Албанезе

Нови елементи за обрачун зарада 
у 2019. години
Последње измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 
(објављене у „Службеном гласнику РС” број 95/2018 од 8. 12. 2018. године) 
донеле су измене и у обрачуну зарада запослених за 2019. годину, о чему ће у 
наставку бити дато више детаља.



122 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

ЗАРАДЕ

Стопе доприноса обрачунавају  се два  пута: 
једанпут на бруто зараду на терет запосленог, 
а други пут на бруто зараду на терет трошкова 
послодавца. 

Обрачун и уплату доприноса врши послодавац 
истовремено са исплатом зараде. 

Основице доприноса
Према одредбама члана 13. Закона о доприно-

сима, основица доприноса за запослене и за по-
слодавце јесте 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. Ова 
основица доприноса за запослене и за послодав-
це не умањује се за 15.000 динара. Изузетно, пре-
ма ставу 5. у овом члану, у основицу доприноса 
за запослене и за послодавце не урачунавају се 
примања која запослени оствари од послодавца, 
на која се не плаћа порез на зараде сагласно за-
кону којим се уређује порез на доходак грађана.

На  основу  изнетих  података  о  фискалним 
обавезама на зараду, из којих је видљиво да је 
дошло до смањења доприноса за осигурање од 
незапослености, у наставку су дата два примера 
обрачуна:
●  зараде запосленог код послодавца и
●  личне зараде предузетника.

Пример: Обрачун зараде запосленог код 
послодавца у јануару 2019.

Ред. 
бр. ОПИС Износ

1 2 3
1. Обрачуната нето зарада (са увећањем за 

топли оброк, регрес, минули рад и др.)   57.580,00
2. Обрачуната бруто зарада:

Б = ((57.580 - 1.500) : 0,701) 80.000,00
3. Основица за порез (80.000 - 15.000)  65.000,00
4. Основица за плаћање доприноса (ред. бр. 2)  80.000,00
5. Порез на зараде (ред. бр. 3 x 10%)   6.500,00
6. Доприноси на терет запосленог – збирно 

(ред. бр. 4 x 19,9%) 15.920,00
-   за ПИО (ред. бр. 4 x 14%)  11.200,00
-   за здравство (ред. бр. 4 x 5,15%)  4.120,00
-   за незапосленост (ред. бр. 4 x 0,75%)  600,00

7. Нето за исплату (ред. бр. 2 - ред. бр. 5 - ред. 
бр. 6) = ред. бр. 1 57.580,00

8. Доприноси на терет послодавца – збирно 
(ред. бр. 4 x 17,15%) 13.720,00

-  за ПИО (ред. бр. 4 x 12%)  9.600,00
-   за здравство (ред. бр. 4 x 5,15%)  4.120,00

9. Укупан трошак послодавца  
(ред. бр. 2 + ред. бр. 8) 93.720,00

Новина у овом обрачуну јесте укидање плаћа-
ња доприноса за осигурање од незапослености 
на терет послодавца од 1. јануара 2019. године, 
по ком се основу смањују издаци послодавца на 
зараде, а у конкретном примеру за 600 динара у 
односу на обрачун пре 1. јануара. С обзиром на то 
да се овај допринос плаћао на терет послодавца, 
његово укидање не може да се „прелије” у пове-
ћање зараде запосленом.

Пример: Обрачун личне зараде предузетника 
у јануару 2019.

Ред. 
бр. ОПИС Износ

1 2 3
1. Обрачуната нето лична зарада 

предузетника   54.450,00
2. Обрачуната бруто зарада:

Б = ((54.450 - 1.500) : 0,5295) 100.000,00
3. Порез ((100.000 - 15.000) x 10%   8.500,00
4. Доприноси (37,05% на ред. бр. 2)  37.050,00
-   за ПИО (ред. бр. 2 x 26%)  26.000,00
-   за здравство (ред. бр. 2 x 10,30%)  10.300,00
-   за незапосленост (ред. бр. 2 x 0,75%)  750,00

5. Укупан трошак предузетника  
(ред. бр. 1 + ред. бр. 3 + ред. бр. 4)  100.000,00

Из личне зараде предузетника плаћају се све 
прописане пореске обавезе,  тако да умањење 
стопе доприноса  за  незапосленост  са  1,50% на 
0,75% директно  смањује  средства  потребна  за 
ову исплату, односно при истом нивоу бруто за-

раде из децембра прошле године повећава се 
нето износ исплате у јануару ове године.  

3. Нова најнижа основица доприноса

Најнижа месечна основица доприноса 
износи 23.921 динара.

Примењује се од 1. јануара до 31. 
децембра 2019. године.

По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона 
о доприносима министар финансија утврдио 
је и објавио да најнижа месечна основица на 
коју се обрачунавају и плаћају доприноси за 
обавезно социјално осигурање износи 23.921 
динара („Сл. гласник РС”, бр. 103/2018 – у да-
љем тексту: најнижа основица). Ова најнижа 
основица примењиваће се од првог дана на-
редног месеца по објављивању, дакле од 1. ја-
нуара 2019. године, и важиће до 31. децембра 
2019. године. 
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Случајеви када се не примењује најнижа 
месечна основица доприноса

Према члану 36. став 1. Закона о доприноси-
ма, месечна основица доприноса не може бити 
нижа од најниже месечне основице доприноса. У 
случају да је конкретна исплата нижа од важеће 
најниже месечне основице, обрачун и плаћање 
доприноса врши се на ту најнижу месечну осно-
вицу. 

Изузетно, према члану 36. став 3. Закона, нај-
нижа месечна основица не примењује се за об-
рачун и плаћање доприноса приликом исплате 
примања из чл. 17–21. и чл. 28. и 35б овог закона, 
а то су случајеви када је:
1) основица доприноса – за изабрана, именована 
и постављена лица која, поред зараде код посло-
давца код кога су у радном односу, остварују и 
разлику зараде, односно плате за време обавља-
ња јавне функције, као и за исплатиоце – та разли-
ка зараде односно плате;
2) основица доприноса – за осигуранике који 
остварују накнаду зараде за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и од-
суства са рада ради посебне неге детета, у скла-
ду са законом који уређује финансијску подршку 
породици са децом, као и за исплатиоце накнаде 
– износ накнаде зараде;
3) основица доприноса – за осигуранике који 
остварују накнаду зараде по основу привреме-
не спречености за рад из средстава обавезног 
здравственог осигурања, у складу са Законом, 
као и за исплатиоце накнаде – износ накнаде за-
раде;
4) основица доприноса – за исплатиоце пензије 
и накнаде по основу инвалидности из средстава 
организације за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање, у складу са Законом – износ пензије 
односно накнаде;
5) основица доприноса – за осигуранике који 
остварују новчану накнаду из средстава орга-
низације надлежне за запошљавање, у складу са 
Законом – износ новчане накнаде;
6) основица доприноса – за лица која остварују 
уговорену накнаду – опорезиви приход од уго-
ворене накнаде у складу са законом који уређује 
порез на доходак грађана;
7) основица доприноса – за обавезно здравстве-
но осигурање лица за која се средства за упла-
ту доприноса обезбеђују у буџету Републике 
– месечна основица доприноса коју чини износ 
од  15%  просечне месечне  зараде  у  Републици, 

исплаћене по запосленом у претходној години, 
према објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике.

У свих наведених 7 случајева НЕ примењује 
се најнижа месечна основица доприноса од 
23.921 динара у 2019. години.

Примена сразмерне најниже месечне 
основице за обрачун доприноса

Према члану 39. став 1. Закона, када је период 
за који се обрачунава допринос краћи од месец 
дана, а испуњени су услови за примену најниже 
месечне основице доприноса, обрачун доприно-
са врши се на сразмерни износ најниже месечне 
основице доприноса. Према појашњењу из става 
3. истог члана, сразмерни износ најниже месеч-
не основице доприноса утврђује се од најниже 
месечне основице доприноса, сразмерно броју 
дана, односно броју часова рада у месецу за који 
постоји обавеза обрачуна доприноса. 

У складу са овом законском дефиницијом, у 
пракси се сразмерни износ најниже основице 
доприноса може применити приликом исплате: 
1) зарада инвалида рада II категорије који раде са 
половином радног времена, а за другу половину 
добијају накнаду зараде од Фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање;
2) зарада запослених који су у току месеца засно-
вали радни однос са послодавцем или раскинули 
радни однос са послодавцем пре истека месеца 
или су део месеца радили привремене или повре-
мене послове;
3) зарада запослених који су се у току месеца вра-
тили на рад са боловања дужег од 30 дана или са 
породиљског одсуства;
4) зарада запослене која у току месеца оде на по-
родиљско одсуство, односно на боловање преко 
30 дана;
5) зарада запослених који у току месеца оду на 
неплаћено одсуство или се врате са неплаћеног 
одсуства, или оду или се врате са одслужења вој-
ног рока; 
6) зарада запослених који у току месеца оду на 
издржавање казне затвора или се врате са издр-
жавања те казне;
7) зарада када запослени има заснован радни од-
нос код више послодаваца, а код сваког ради са 
непуним радним временом;
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8) у свим другим непоменутим случајевима у ко-
јима се исплата врши за непун месец или када се 
за део месеца исплаћује зарада, а за други део – 
накнада зараде која терети другог исплатиоца, а 
не послодавца.

За све наведене случајеве обрачуната зарада 
остварена за део месеца пореди се са сразмер-
ним износом важеће најниже основице доприно-
са, при чему:
1) уколико је износ који се исплаћује већи од сра-
змерне најниже основице доприноса – основица 
за обрачун је зарада; 
2) уколико је износ који се исплаћује нижи од сра-
змерне најниже основице доприноса – доприно-
си се обрачунавају на сразмерни износ најниже 
основице. 

Сразмерно  умањење  најниже  основице  до-
приноса утврђује сам послодавац, без одобрења 
надлежног органа, али само за наведене облике 
одсуства. Сразмерни износ најниже основице до-
приноса израчунава се на следећи начин: 
●  износ најниже основице доприноса, и  то  за 
сваког запосленог посебно, подели се са могу-
ћим фондом часова рада код послодавца за ме-
сец за који се врше обрачун и исплата зарада, па 
се 
●  тако добијени износ помножи са бројем оства-
рених часова рада запосленог у месецу за који се 
врше обрачун и исплата зарада. 

4. Нова највиша основица доприноса

Највиша месечна основица доприноса 
износи 341.725 динара.

Примењује се од 1. јануара до 31. децембра 
2019. године.

По овлашћењу из члана 42. став 2. Закона о 
доприносима министар финансија утврдио је и 
објавио да највиша месечна основица на коју 
се обрачунавају и плаћају доприноси за обаве-
зно социјално осигурање износи 341.725 динара 
(„Сл. гласник РС”, бр. 103/2018 – у даљем тексту: 
највиша основица). Ова највиша основица при-
мењиваће се од првог дана наредног месеца по 
објављивању, дакле од 1. јануара 2019. године, и 
важиће до 31. децембра 2019. године. 

Нема утврђивања сразмере код највише 
основице доприноса.

Према новој одредби у члану 41. став 3. Зако-
на о доприносима, када је период за који се об-
рачунава допринос краћи од месец дана или када 
запослени ради са скраћеним или непуним рад-
ним временом, а испуњени су услови за примену 
највише месечне основице доприноса, обрачун 
доприноса врши се на износ највише месечне 
основице доприноса. Према томе, овде треба 
упозорити и на то да код највише основице до-
приноса  нема  утврђивања  сразмерног  износа 
као код најниже основице доприноса, као и да 
се највиша основица примењује у свим случајеви-
ма исплате зараде која је виша од ње, чак и када 
се зарада обрачунава за период краћи од целог 
месеца. 

5. Нови износ минималне цене рада у 
2019. години

Минимална цена рада за 2019. годину 
износи 155,30 динара по радном часу  
(нето износ).

На основу члана 112. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017) Социјал-
но-економски савет Републике Србије донео је 
Одлуку о висини минималне цене рада за 2019. 
годину („Сл. гласник РС”, бр. 69/2018 – у даљем 
тексту: Одлука). Према Одлуци, минимална цена 
рада за 2019. годину износи 155,30 динара по рад-
ном часу, без пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање (нето износ). 

Разлика између „минималне цене рада” и 
„минималне зараде”!

Минимална цена рада је основ за утврђивање 
минималне зараде јер се, сходно одредби у ста-
ву 2. члана 112. Закона о раду, „минимална зарада” 
одређује на основу:
●  минималне цене рада утврђене у складу са За-
коном,
●  времена проведеног на раду и
●  пореза и доприноса који се плаћају из зараде. 

Као што може да се види, Закон о раду разли-
кује „минималну цену рада” и „минималну зара-
ду”, при чему:

1) минималну цену рада усваја Социјално-еко-
номски савет, односно Влада, а она се исказује 
по часу рада у нето износу и, сходно законској 
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регулативи, представља јединицу за обрачун ми-
нималне зараде;

2) минимална зарада је зарада која се добија 
множењем часова рада у конкретном месецу са 
минималном ценом рада и додавањем припада-
јућих пореза и доприноса.

Чињеница да је минимална цена рада утврђе-
на по часу рада значи да ће укупан месечни износ 
минималне зараде варирати у зависности од бро-
ја часова рада у сваком месецу. С обзиром на то 
да је Законом о раду утврђена 40-часовна радна 
недеља, број часова рада и износ месечне нето 
минималне зараде у периоду јануар–децембар 
2019. износе:

Минимална „нето” зарада у 2019. години

Месец
Број могућих 
часова рада у 

месецу

Минимална 
цена рада по 
часу – нето

Минимална 
нето зарада 

за месец
1 2 3 4

Јануар  184 155,30 28.575,20
Фебруар  160  155,30 24.848,00
Март   168 155,30 26.090,40
Април   176 155,30 27.332,80
Мај   184 155,30 28.575,20
Јун   160  155,30 24.848,00
Јул   184 155,30 28.575,20
Август   176 155,30 27.332 80
Септембар   168 155,30 26.090,40
Октобар   184 155,30 28.575,20
Новембар   168 155,30 26.090,40
Децембар   176 155,30 27.332 80

У овом случају број часова рада израчунат је 
на основу броја календарских дана, без субота и 
недеља, множењем радних дана са осам. У прет-
ходној табели нису дати износи бруто минимал-
не зараде зато што су послодавци који исплаћују 
минималну зараду обавезни да запосленима који 
примају ову зараду исплате и увећање за минули 
рад, топли оброк и регрес, као и друга увећања 
која запослени оствари у току месеца (ноћни рад, 
рад на празник, прековремени рад и сл.).

Наведени пун месечни износ нето минимал-
не зараде (колона 4 претходне табеле) припада 
запосленом за пуно радно време проведено на 
раду и остварени стандардни учинак (члан 111. 
став 1. Закона о раду). 

Ако  запослени  у  одређеном  месецу  није 
остварио пун фонд часова рада (засновао радни 
однос или му је престао радни однос у том месе-
цу), припада му минимална зарада само за оства-
рене часове рада.

Пример: Запослени у месецу није остарио 
пун фонд часова рада

Запослени је засновао радни однос у току ме-
сеца и остварио 80 часова рада. Његова нето ми-
нимална зарада коју ће однети кући износи:

 80 ч. x 155,30 дин./ч. = 12.424,00 динара. 
За остатак часова у том месецу не следује му 

ништа, јер није био у радном односу. 
Такође, овај запослени за 80 часова рада има 

право на увећање за минули рад, накнаду за ис-
храну у току рада и евентуална друга увећања 
зараде ако их је остварио. 

Обрачун минималне зараде – за месец 
децембар 2018. године

Ако послодавац у јануару 2019. године исплаћује 
минималну зараду за новембар или за било 
који претходни месец 2018. године, исплатиће 
последњу усвојену минималну цену рада у 
висини од 155,30 динара и обрачунати број 
часова за месец за који врши исплату.

Ако послодавац у јануару 2019. године исплаћу-
је минималну зараду за новембар или за било који 
претходни месец 2018. године, исплатиће последњу 
усвојену минималну цену рада у висини од 155,30 
динара и обрачунати број часова за месец за који 
врши исплату. 

Ако јануару 2019. године исплаћује минимал-
ну зараду за децембар 2018. године, послодавац 
ће исплатити важећу минималну цену рада по 
часу у висини од 155,30 динара и обрачунати број 
часова за месец за који врши исплату, дакле – за 
децембар. 

Пошто  су  у  месецу  децембру  2018.  године 
била 21 радна дана (31 дан минус 5 суботе и 5 не-
деље), месечна нето минимална зарада за децем-
бар 2018. године износи:

1 2 3 4 (2 x 3)

Месец Број часова 
рада

По часу – 
нето

Укупно месечно 
– нето

Децембар 
2018. 168 155,30 дин. 26.090,40 дин.

Наведена висина укупне минималне зараде 
на  нивоу  месеца  може  да  варира  зависно  од 
остварених часова рада запосленог, који такође 
варирају у зависности од распореда рада, прера-
споделе радног времена, рада у турнусу, рада у 
сменама и сл.
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Приликом исплате минималне зараде за де-
цембар 2018. године у јануару 2019. године, по-
слодавци треба да имају у виду да:
1) минимална нето зарада за децембар износи 
26.090,40 динара за пуно радно време;
2) примењује се најнижа месечна основица за об-
рачун доприноса за социјално осигурање, која за 
2019. годину износи (бруто) 23.921,00 динара;
3) на исплату минималне зараде за децембар у 
јануару 2019. године примењује се пореско ума-
њење од 15.000,00 динара за пуно радно време 
запосленог и пореска стопа од 10%;
4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун 
доприноса за социјално осигурање од 23.921,00 
динара, мања је од бруто минималне зараде (која 
износи  35.079,03 динара),  добијене применом 
формуле за превођење нето износа у бруто из-
нос, која за јануар месец гласи: 

Нето – 1.500,00
Бруто = ––––––––––––––––––––––––––––––

0,701

То  практично  значи  да  би  послодавац,  ако 
исплаћује  само  износ  минималне  зараде,  без 
обавезних увећања за минули рад, топли оброк, 
а евентуално и регрес, доприносе за социјално 
осигурање обрачунавао на износ те минималне 
зараде. Треба, међутим, подсетити и на то да је 
обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса 
законска обавеза послодаваца на сваку обрачу-
нату зараду, па и на минималну, због чега сваку 
исплату минималне зараде треба посматрати с 
исплатама које су обавезне за послодавце, одно-
сно на које запослени по Закону има право.

Пример: Обрачун минималне зараде за 
децембар 2018. године

Приликом  обрачуна  минималне  зараде  за 
децембар 2018. године запосленом с правом на 
минули рад од 4% и топлим оброком од 1.000,00 
динара нето месечно, поступак је следећи:

Ред. 
бр. Позиција Износ

1. Најнижа месечна основица 
доприноса – бруто 23.921,00

2. Нето минимална зарада (за 168 часа 
рада у децембру 2018) 26.090,40

3. Минули рад (4% на ред. бр. 2) 1.043,62

4. Топли оброк 1.000,00

Ред. 
бр. Позиција Износ

5. Укупна нето зарада (ред. бр. 2 + ред. 
бр. 3 + ред. бр. 4) 28.134,02

6. Бруто зарада (28.134,02 - 1.500,00) : 
0,701 37.994,32

7. Основица за обрачун свих 
доприноса (већи износ са ред. бр. 
1 и 6) 37.994,32

Према томе, може се рећи да је минимална 
зарада гарантовано једнака у нето износу свима, 
али да се она у коначном обрачунава у бруто из-
носу, и то тако да се након одбијања припадају-
ћих пореза и доприноса на терет запосленог (из 
бруто  зараде)  утврди нето минимална  зарада 
која је прописана Одлуком.

Пример: Обрачун минималне зараде за 
децембар 2018. године – наставак

Преведена бруто минимална зарада у датом 
примеру већа  је од најниже месечне основице 
доприноса, па ће се приликом обрачуна мини-
малне  зараде  овом  запосленом  за  децембар 
2018. године спровести следећи обрачун:

Ред. 
бр. Позиција Износ

1. Основица за обрачун доприноса 37.994,32

2. Збирни доприноси на терет 
запосленог (19,90% на ред. бр. 1) 7.560,87

3. Умањење пореске основице 15.000,00

4. Основица за обрачун пореза (ред. 
бр. 1 - ред. бр. 3) 22.994,32

5. Порез (10% на ред. бр. 4) 2.299,43

6. Зарада за исплату (ред. бр. 1 - ред бр. 
2 - ред. бр. 5) 28.134,02

7. Збирни доприноси на терет 
послодавца (17,15% на ред. бр. 1) 6.516,03

ПОДСЕТНИК:
Нова минимална цена рада од 155,30 динара при-
мењује се календарски од 1. јануара 2019. године, 
без обзира на то за који се претходни месец испла-
та минималних зарада врши. При томе треба имати 
у виду одредбу члана 111. став 5. Закона  о раду, пре-
ма којој је послодавац дужан да минималну зараду 
исплати запосленом у висини која се одређује на 
основу одлуке о минималној цени рада која важи 
за месец у којем се врши исплата.
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6. Исплата новчане накнаде ученицима 
и студентима на раду по основу дуалног 
образовања

Према новој одредби у члану 11. став 1. тачка 
3) Закона о доприносима, обвезници доприноса 
за пензијско и инвалидско осигурање за случај 
инвалидности и телесног оштећења по основу 
повреде на раду и професионалне болести и до-
приноса за здравствено осигурање за случај по-
вреде на раду и професионалне болести, између 
осталог, јесу и орган, организација или установа 
(школа, факултет и др.) или друго лице код ког 
се ученик или студент налази на обавезном про-
изводном раду, професионалној пракси, прак-
тичној настави или учењу кроз рад у систему 
дуалног образовања. 

Овде се ради о једном аспекту примене Зако-
на о дуалном образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
101/2017), који у члану 34. утврђује да ученик који 
обавља учење кроз рад има право на накнаду за 
учење кроз рад, која се исплаћује по сваком сату 
проведеном на учењу кроз рад у нето висини од 
најмање 70% минималне цене рада у складу са 
Законом, уз услов да она не може бити мања од 
важеће најниже основице доприноса. Ову накна-
ду сноси послодавац. 

Према изнетим одредбама Закона о доприно-
сима, на накнаду за рад ученицима/студентима 
на обавезном производном раду, професионал-
ној пракси, практичној настави или учењу кроз 
рад у систему дуалног образовања, стопе допри-
носа за случај инвалидности и телесног оштеће-
ња по основу повреде на раду и професионалне 
болести, односно за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у случајевима утврђе-
ним Законом јесу (члан 47. Закона о доприноси-
ма):

1) за пензијско и инвалидско осигурање – 4,00%;
2) за здравствено осигурање – 2,00%.

На ову накнаду не плаћа се порез на доходак 
грађана, што је изричито прописано новом 
тачком 23) у члану 9. Закона о порезу на доходак 
грађана.

Пример: Обрачун накнаде за учење

Ученику  је  утврђена  месечна  накнада  од 
28.000 динара:

Ред. 
бр. Позиција Износ

1. Нето износ уговорених накнада 28.000,00

2. Најнижа основица доприноса 23.921,00

3. Основица за обрачун доприноса 
(већи износ са ред. бр. 1 и 2) 28.000,00

4. Допринос за ПИО (4% на ред. бр. 3) 1.120,00

5. Допринос за здравствено осигурање 
(2% на ред. бр. 3) 560,00

6. Укупан трошак (ред. бр. 1 + ред. бр. 
4 + ред. бр. 5) 1.680,00

Пошто је овде приказан обрачун накнада за 
рад обављен у пуном месечном радном времену, 
уговорена примања за рад упоређују се са пуном 
најнижом основицом  за  доприносе. Међутим, 
ако лице на учењу уз рад обавља своје послове 
са непуним радним временом, обрачун је иденти-
чан обрачуну који је приказан, с тим што се угово-
рена накнада упоређује са сразмерним износом 
најниже основице.

Наведени обрачун почеће да се примењује почев 
од школске 2019/2020. године, када почиње и 
примена Закона о дуалном образовању. П С

3
DECENIJE
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Измене извршене на нивоу јавног 
сектора

Јавни сектор обухвата: 

● државне органе; 
● органе аутономне покрајине, органе јединица 
локалне самоуправе; 
● друге органе и организације које је основала 
Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе; 
● јавне агенције и организације на које се 
примењују прописи о јавним агенцијама; 
● јавне службе које се финансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе, односно из 
доприноса за обавезно социјално осигурање и 
организације обавезног социјалног осигурања.

На све органе  јавног сектора и запослене у 
њима односе се одредбе Закона о систему пла-
та запослених у јавном сектору  („Сл.  гласник 
РС”, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), као 
„кровног” закона који поставља основну методо-
логију обрачуна плата и других примања запосле-
них у јавном сектору. 

Према измењеном члану 40, Закон о систе-
му плата у јавном сектору примењује се почев 
од 1. јануара 2019. године 2020. године, чиме се 
редефинише рок од којег почиње примена овог 
закона. Разлог за ово одлагање је потреба да се у 
предстојећем периоду спроведу додатне финан-
сијске анализе преласка на нов систем плата и да 
се остави нови примерен временски период за 
прилагођавање послодаваца и запослених.

Мр Жељко Албанезе

Регулатива плата запослених у 
јавном сектору у 2019. години
Народна скупштина Републике Србије завршила је своју Четврту седници 
Другог редовног заседања 7. децембра 2018. године са преко 60 усвојених 
тачака дневног реда, а међу њима је и већи број измена законских прописа 
о регулисању плата у јавном сектору. Сви ти прописи објављени су у 
„Службеном гласнику РС” број 95/2018 од 8. 12. 2018. године, а суштина ових 
измена је пролонгирање почетка примене прописа о платама у разним 
деловима јавног сектора.

Измене:

● Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних 
средстава;
● Закона о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору.

Изменама  у Закону о привременом уређи-
вању основица за обрачун и исплату плата, од-
носно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава  („Сл.  гласник РСˮ, 
број 116/2014 – у даљем тексту: Закон о основи-
цама) извршена је  диференцијација у првобит-
ном решењу о умањивању плата по овом закону. 
Наиме, према основном решењу из члана 5. став 
1. овог  закона, основица за обрачун и исплату 
плата код корисника јавних средстава, утврђена 
законом, другим прописом или другим општим 
и појединачним актом који је био у примени на 
дан доношења Закона о основицама, умањује се 
за 10%.

У односу на ово основно решење, у члан 5. За-
кона о основицама уведен је нови став 2, којим 
се ова стопа умањења диференцира. Конкретно, 
основица за обрачун и исплату плата код кори-
сника јавних средстава умањује се за 5% почев од 
1. јануара 2019. године, а ово се примењује само 
на кориснике из члана 2. став 1:
●  т. 4) – јавна предузећа основана од стране Ре-
публике Србије, односно локалне власти у смислу 
закона којим се уређује буџетски систем, као и 
правна лица основана од стране тих јавних пре-
дузећа, и
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●  т. 5) – правна лица над којима Република Ср-
бија, односно локална власт има директну или 
индиректну контролу над више од 50% капитала 
или више од 50% гласова у органима управљања, 
друга правна лица у којима јавна средства чине 
више од 50% укупних прихода остварених у прет-
ходној пословној години. 

Више о овоме прочитајте у чланку „Новине у 
одређивању основице плата, зарада и других 
сталних примања код корисника јавних 
средстава” у овом броју часописа „Пословни 
саветник”.

Сви остали корисници јавних средстава на које 
се Закон о основицама односи и у 2019. години 
имаће умањење основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних примања 
за 10%.

Наведена измена Закона о основицама усме-
рена је на фазно напуштање његове примене јер 
остварени  резултати  фискалне  консолидације 
омогућавају  постепено  напуштање  претходно 
уведених  кризних мера.  У овом  случају фазно 
укидање односи се, пре свега, на оне кориснике 
јавних средстава који су имали обавезу уплате 
средстава по овом основу у буџет, и то на репу-
бличка и локална јавна предузећа.

Осим тога, последњим изменама продужена 
је примена Закона о начину одређивања макси-
малног броја запослених у јавном сектору („Сл. 
гласник РС”, бр. 68/2015, 85/2015 – УС, 81/2016 – 
УС и 95/2018). Према иновираном члану 35. став 
1, овај закон примењује се до 31. децембра 2018. 
године 2019. године. Продужење примене овог 
закона донето је ради наставка спровођења чи-
њенично утемељених мера за оптимизацију јавне 
управе у погледу радних процеса, организацио-
них структура, броја и сврсисходности институ-
ција и броја запослених. 

Уређивање плата и радних односа на 
нивоу аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе

Запослени у органима аутономних покрајина и 
јединицама локалне самоуправе:

● запослени у органима градских општина, 
● службама и организацијама које оснива 
надлежни орган аутономне покрајине, јединице 
локалне самоуправе и градске општине.

За запослене у органима аутономних покраји-
на и јединицама локалне самоуправе од интереса 
су последње измене Закона о платама службе-
ника и намештеника у органима аутономне по-
крајине и јединице локалне самоуправе  („Сл. 
гласник РС”, бр. 113/2017 и 95/2018). Конкретно:
●  према иновираном члану 42, Закон се приме-
њује почев од 1. јануара 2019. године 2020. годи-
не, док се чл. 21. и 24. Закона (којима се уређује 
напредовање службеника у истом звању, одно-
сно увећана плата намештеника по основу по-
стигнутих резултата рада и оствареног учинка) 
примењују од 1. јануара 2020. године 2021. године;
●  према иновираном члану 32, основица за об-
рачун и исплату плате запослених у јединицама 
локалне самоуправе за 2019. годину 2020. годину 
мора бити утврђена у износу који, по мишљењу 
министарства надлежног за финансије, одговара 
утврђеној маси средстава за плате и буџетском 
ограничењу за 2019. годину 2020. годину и наред-
не две буџетске године;
●  према измењеном члану 38, награђивање слу-
жбеника по основу остварених резултата рада 
одређивањем већег коефицијента, у складу са 
овим законом, почеће да се примењује од 2021. 
године на основу оцена у 2019. и 2020. години.

Разлог за измене овог закона јесте потреба да 
се редефинишу рокови од којих почиње његова 
примена у складу са изменом „надређеног” За-
кона о систему плата запослених у јавном секто-
ру, како би се обезбедио прелазак на нов систем 
плата од 1. јануара 2020. године.  

НОВО:

Оцењивање службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Указује  се  такође  на  то  да  је  истовремено 
измењен и Закон о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 22/2016, 113/2017 и 95/2018). 
Уз остале новине, у овај закон уведено је ново по-
главље о оцењивању службеника, којим се уређу-
је систем оцењивања службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

Оцењивање се врши према критеријумима: 
●  резултати постигнути у извршавању послова 
радног места и постављених циљева; 
●  самосталност, стваралачка способност, преду-
зимљивост, прецизност и савесност; 
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●  сарадња  са  другим  службеницима  и  остале 
способности које захтева радно место. 

Влада ће уредбом, која ће бити донета у на-
редна два месеца, ближе уредити мерила за оце-
њивање и поступак оцењивања у свим органима, 
службама и организацијама аутономне покраји-
не и јединицама локалне самоуправе.

Уређивање плата и радних односа у 
јавним службама

За запослене у јавним службама које је осно-
вала  Република  Србија,  аутономна  покрајина, 
општина, град или градска општина у складу са 
законом којим се уређује оснивање и рад јавних 
служби (осим у јавним предузећима и привред-
ним друштвима основаним за обављање делат-
ности  у  областима  у  којима  се  оснивају  јавне 
службе) регулатива плата и радних односа остаје 
у 2019. години иста као и у 2018. години. Наиме, 
последњим изменама Закона о запосленима у 
јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 
95/2018), почетак примене овог закона померен 
је на 1. јануар 2020. године. 

Први кадровски план ће, у складу са чланом 
33. овог закона, бити донет након усвајања 
финансијског плана јавне службе за 2020. годину.

За ове запослене не постоји посебан пропис 
за плате, већ они, према члану 103. Закона о за-
посленима  у  јавном  сектору,  остварују  право 
на основну плату, увећану плату, накнаду плате, 
накнаду трошкова и друга примања у складу са 
Законом о систему плата у јавном сектору, који 
ће почети да се примењује од 1. јануара 2020. го-
дине. 

Према томе, укупан почетак примене нове ре-
гулативе радних односа и плата у јавним служба-
ма померен је на 1. јануар 2020. године. 

Уређивање плата и радних односа за 
државне службенике и намештенике

Државни службеници и намештеници – лица чије 
се радно место састоји од послова из делокруга:
● органа државне управе, 
● судова, 
● јавних тужилаштава, 
● Републичког јавног правобранилаштва, 
● служби Народне скупштине, 
● председника Републике, 

● Владе, 
● Уставног суда и 
● служби органа чије чланове бира Народна 
скупштина (државни органи) или с њима 
повезаних општих правних, информатичких, 
материјално-финансијских, рачуноводствених и 
административних послова.

Плате и друга примања државних службени-
ка и намештеника наставиће у 2019. години да се 
исплаћују према досадашњој регулативи. Наиме, 
Закон о платама државних службеника и наме-
штеника („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 63/2006 
– исправка, 115/2006 – исправка, 101/2007, 99/2010, 
108/2013, 99/2014 и 95/2018) наставља и даље да се 
примењује док се не донесе нови закон. У међу-
времену су, последњим изменама овог закона (у 
„Сл. гласнику РС” број 95/2018), применом од 1. 
јануара 2019. године унете следеће нове одред-
бе: 

НОВО:

Награђивање државног службеника

1) У члан 16. уведене су одредбе о награђива-
њу државног службеника по основу вредновања 
радне успешности. Конкретно:
●  државном службенику коме је у два узастоп-
на вредновања радне успешности утврђено да је 
превазишао очекивања – одређује се коефици-
јент већи за два платна разреда у односу на кое-
фицијент његовог радног места;
●  државном службенику коме је у два узастоп-
на вредновања радне успешности утврђено да је 
превазишао очекивања или испунио очекивања 
– увећава се коефицијент за један платни разред, 
без обзира на њихов редослед;
●  увећањем коефицијента  за  један платни ра-
зред награђује  се државни службеник коме  је 
у три узастопна вредновања радне успешности 
утврђено да је испунио очекивања.

2) Друга битна промена у Закону о платама 
државних службеника и намештеника односи се 
на утврђивање коефицијента државног службе-
ника приликом преузимања. Конкретно, према 
новом члану 21а, ако се државни службеник пре-
узима у други државни орган:
●  на радно место које је разврстано у исто звање 
– одређује му се платни разред платне групе који 
је имао у државном органу из кога се преузима;
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●  на радно место које је разврстано у непосред-
но више звање – одређује му се први платни ра-
зред платне  групе  у  коју  је  сврстано  то радно 
место, а изузетно, ако је коефицијент платног ра-
зреда платне групе у коју је сврстано радно место 
на које се државни службеник преузима нижи од 
коефицијента који је државни службеник имао у 
државном органу из којег је преузет, одређује му 
се платни разред те платне групе са непосредно 
вишим коефицијентом;
●  на радно место које је разврстано у ниже зва-
ње – одређује му се платни разред који је имао 
пре преузимања у платној групи у коју је сврстано 
то радно место.

Треба имати у виду да су одредбама члана 9. 
Закона о буџету Републике Србије за 2019. годи-
ну („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018) за поједине ка-
тегорије државних службеника и намештеника 
утврђене следеће основице за обрачун плата у 
2019. години:

На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних 
службеника и намештеника утврђује се основица 
за обрачун и исплату плата у 2019. години.

На основу члана 37. став 4. Закона о судијама2 
и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву 
утврђује се основица за обрачун и исплату плата 
судија, јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца.

Врста запослених 
– запослени, 
односно државни 
службеници и 
намештеници у:

Основица у 
нето износу са 
припадајућим 
порезима и 

доприносима за 
обавезно социјално 

осигурање

Промена у 
односу на 
2018. годину

Судије, јавни 
тужиоци и 
заменици јавних 
тужилаца

33.520,60 динара  увећање од 7%

Напомена: 2 „Службени гласник РС”, бр. 116/08, 
58/09 – УС, 104/09, 101/10, 8/12 – УС, 121/12, 124/12 
– УС, 101/13, 108/13 – др. закон, 111/14 – УС, 117/14, 
40/15, 63/15 – УС, 106/15, 63/16 – УС и 47/17.

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном 
суду3 утврђује се основица за обрачун и исплату 
плата председника и судија Уставног суда.

Врста запослених – запослени, односно државни службеници 
и намештеници у:

Основица у нето износу са 
припадајућим порезима и 
доприносима за обавезно 

социјално осигурање

Промена у односу 
на 2018. годину

Пореској управи и Управи царина 20.410,39 динара увећање од 8,5%

Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране 21.529,67 динара увећање 9%

Заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и 
тужилаштвима1 21.134,63 динара увећање 7%

Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу 
тужилаца и Државном правобранилаштву 20.173,96 динара увећање 7%

Функционери чија се плата према посебном закону директно 
или индиректно одређује према плати државних службеника 
на положају 18.298,38 динара /

Функционери чија се плата према посебном закону директно 
или индиректно одређује према плати судија 31.924,38 динара /

Државни службеници и намештеници којима основица није 
утврђена у претходним алинејама 19.213,29 динара увећање 7%

Напомена: 1 Заводи, судови и тужилаштва који су основани у складу са Законом о уређењу судова 
(„Сл. гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 – др. за-
кон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – УС и 87/18) и Законом о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС”, бр. 
116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС).
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Врста запослених – 
запослени, односно 
државни службеници 
и намештеници у:

Основица у 
нето износу са 
припадајућим 
порезима и 
доприносима 
за обавезно 
социјално 
осигурање

Промена 
у односу 
на 2018. 
годину

Председник и судије 
Уставног суда 31.924,38 динара  увећање 

од 7%

Напомена: 3 „Службени гласник РС”, бр. 109/07, 
99/11, 18/13 – УС, 40/15 – др. закон и 103/15.

Уређивање плата у јавним агенцијама

У пакету закона за јавни сектор нашао се и За-
кон о платама запослених у јавним агенцијама и 
другим организацијама које је основала Републи-
ка Србија, аутономна покрајина или јединица ло-
калне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 47/2018 
и 95/2018 – у даљем тексту: Закон за агенције). 
Новим одредбама овог закона прописано је сле-
деће:

1) Закон о агенцијама примењује се од 1. јану-
ара 2019. године 2020. године, чиме се и у овом 
закону редефинише рок од којег почиње његова 
примена, у складу са изменом Закона о систе-
му плата запослених у јавном сектору, а у циљу 
постављања примереног временског оквира за 
прелазак на нов систем плата у овом делу јавног 
сектора. 

2) Промењен је члан 26. став 2. Закона о аген-
цијама, односно редефинише се рок у ком су по-
слодавци на које се овај закон односи дужни да 
министарству надлежном за послове државне 
управе и локалне самоуправе доставе попис рад-
них места садржаних у акту о систематизацији, 
опште/типичне описе послова који се обављају на 
тим радним местима и захтеве за њихово оба-
вљање ради објављивања наведених података у 
Општем каталогу радних места, односно звања, 
чинова, положаја и функција у  јавном сектору. 
Према тим новим одредбама, послодавци су ду-
жни да поменуте податке доставе министарству 
у року од шест месеци од ступања на снагу овог 
закона до 30. јуна 2019. године. 

3) Основица за обрачун и исплату плата об-
везника Закона за агенције за 2019. 2020. годину 
утврдиће  се  одлуком органа  управљања,  тако 
да се, применом Закона за агенције и закона ко-
јим се уређује систем плата запослених у јавном 
сектору,  трошкови  за  плате  и  друга  примања 
запослених у 2019. 2020. години крећу у оквиру 
расположиве масе средстава за плате утврђене 
донетим финансијским плановима тих правних 
лица, при чему поменута основица не може бити 
већа од јединствене основице утврђене Законом 
о буџету за 2019. 2020. годину. До доношења фи-
нансијских планова за 2019. 2020. годину запо-
слени задржава право на исплату затечене плате 
његовог радног места. П С

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 ПДФ 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. 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs  
или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.

електронски часопис 
ЛЕГЕ АРТИС – ПРОПИСИ У ПРАКСИ

www.legeartis.rs
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Србија је на скали глобалне конкурентности 
најлошије рангирана по финансијском систему, 
где је на 79. месту, затим по институцијама – на 
76. месту и величини тржишта – на 75. месту, док 
је по питању здравства на 67. месту у свету. С 
друге стране, Србија је најбоље позиционирана 
по инфраструктури – на 48. месту, затим по тржи-
шту рада (52. место) и образовању и вештинама 
– на 56. месту.

Као  највеће  конкурентне  предности  Србије 
издвојене су:

Конкурентска предност Место у 
свету

Степен електрификације 1

Инфлација (годишња промена) 1

Густина ауто-путева 19

Привредна кретања у Србији
Глобални индекс конкурентности – Србија на 65. позицији
У 2018. години „бољи” смо од 75 земаља, што је у односу на прошлу годину 
помак за 10 места, када је иза нас било 65 земаља.

Конкурентска предност Место у 
свету

Регулаторна адекватност капитала банака 20
Просек година које ученици проведу у 
систему образовања 39

Најлошије стране, односно слабости Србије 
крећу се, према овом извештају, од сегмената 
капацитета за иновације, преко тржишта рада и 
пословног окружења, до институција, где је скон-
центрисано највише слабости Србије (критерију-
ми по којима смо испод 100. места у свету):

Конкурентска предност Место у 
свету

Задовољство купаца 127
Ослањање на професионални менаџмент 122
Став према предузетничком ризику 119

Укупни 
бодови

Најбољи USA NZL SGP KOR (31) (4) FIN SGP USA USA CHN USA DEU
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Бодови

Место од 
140

65 76 48 60 64 67 56 66 52 79 75 59 56

УКУПНО Институције
Инфра-

структура
Примена ИКТ 

технол.

Макроеко-
номска 

стабилност
Здравство

Образова-ње 
и вештине

Тржиште 
производа

Тржиште 
рада

Финансиј-ски 
систем

Величина 
тржишта

Пословна 
динамика

Капацитет за 
иновације

Пословно окружење Људски капитал Тржишта Иновације и екосистем

61

52

73

57

75

81

68

56
62

56

51

61

40

Према Извештају о глобалној конкурентности за 2018. годину, објављеном од стране Светског еко-
номског форума, Србија је на 65. позицији од укупно 140 земаља. У односу на прошлу годину, попела се 
са 70. места (од 135 земаља). Анализираних 140 земаља представља 99 одсто светског бруто домаћег 
производа и 94 одсто светске популације.
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Конкурентска предност Место у 
свету

Права власништва над имовином 115
Оптерећење владиним прописима 113
Ефикасност правног система у решавању 
спорова 108

Снага ревизорских и рачуноводствених 
стандарда 108

Независност судства 107
Организовани криминал 104

Према новој методологији, САД су најконку-
рентније на свету, а за њима следе Сингапур, Не-
мачка, Швајцарска, Јапан, Холандија, Хонг Конг, 
Велика Британија, Шведска и Данска. 

Од  земаља  на  простору  бивше  Југославије 
најбоље је рангирана Словенија – на 35. месту са 
резултатом 69,6 поена. Хрватска је пала за два 
места на 68. позицију  (60,1 поен), док се Црна 
Гора  попела  за  „две  степенице”  на  71.  место 
(59,6  поена). Македонија,  која  прошле  године 
није била рангирана услед недоступних подата-
ка, налази се ове године на 84. позицији на листи 
глобалне конкурентности, са скором од 56,6 по-
ена, а Босна и Херцеговина склизнула је за једно 
место на 91. позицију, с резултатом 54,2 поена.

Индустријска производња у Србији

У првих  једанаест месеци ове  године инду-
стријска производња је пала за 1,1% у односу на 
исти период 2017. године, док је у новембру 2018. 
године за 1% виша него у октобру, а за 3,4% виша 
него у новембру прошле године.

Према последњим објављеним подацима Еу-
ростата, индустријска производња у ЕУ у октобру 
2018. године порасла је за 0,2% у односу на сеп-
тембар. Највећи раст индустријске производње 
регистрован  је  у  Литванији  (+7.4%),  Словенији 
(+2.5%), Мађарској  и Шведској  (+2.1%). Највећи 
пад  индустријске  производње  забележен  је  у 
Финској (-2,6%), Грчкој (-1,5%), Летонији (-1,2%) и 
Чешкој (-1,1%).

Цене

Потрошачке цене у новембру 2018. године у 
просеку су више за 0,3% у односу на октобар 2018. 
године. У поређењу са истим месецом прошле го-
дине, потрошачке цене су повећане за 1,9%. При 
томе су цене робе порасле за 1,8%, а услуга за 2,3%. 

Према Хармонизованом индексу, потрошач-
ке цене у Србији веће су за 1,9% у новембру 2018. 
године, у односу на исти месец прошле године. 

Према оценама Еуростата, очекивана инфла-
ција у ЕУ у новембру 2018. године износи 2,0%, 
што је пад у односу на октобар, када је износила 
2,2%. 

Спољнотрговинска размена

У првих десет месеци 2018. године укупан из-
воз Републике Србије износио је 1.609 милијар-
ди динара (+5,1%), а увоз 2.138 милијарди динара 
(+10,3%). Покривеност извоза увозом смањена је 
са 79,0% у истом периоду прошле године на 75,2% 
у првих десет месеци 2018. године.

Сектор

Јануар–октобар 
у млрд. РСД

извоз увоз

2017. 2018. индекс 2017. 2018. индекс

Укупно 1.531,2 1.608,9 105,1 1.938,9 2.138,3 110,3

Храна и живе животиње   212,1 200,9 94,7 109,7 116,9 106,6

Пића и дуван   45,1 45,4 100,7 27,6 27,8 100,7

Сирове материје, нејестиве, осим горива  55,9 55,9 100,1 94,7 89,5 94,5

Минерална горива, мазива и сродни производи  36,8 48,9 132,9 200,2 244,4 122,1

Животињска и биљна уља, масти и воскови  16,8 13,5 80,4 5,3 5,2 97,6

Хемијски и сл. производи, нигде непоменути  142,0 155,7 109,7 278,7 289,7 104,0

Израђени производи сврстани по материјалу  360,2 401,9 111,6 364,3 399,5 109,6

Машине и транспортни уређаји  428,4 449,3 104,9 494,6 557,1 112,6

Разни готови производи   202,7 206,1 101,7 145,3 155,4 107,0

Непоменути производи  31,3 31,3 99,8 218,4 252,9 115,8

Извор: РЗС.
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Када су у питању поједине земље, најзначај-
нији удео у извозу у том периоду остварен је са 
Италијом (13,6%), Немачком (12,6%) и Босном и 
Херцеговином  (8,0%). На  страни увоза највеће 
учешће  имају  Немачка  (13,5%),  Италија  (9,5%), 
Кина (8,3%) и Руска Федерација (7,6%).

Грађевинарство

Вредност изведених радова извођача из Репу-
блике Србије за период јануар–септембар 2018. 
године порасла  је за 11,4% у текућим ценама, у 
односу на исти период 2017. године. Посматрано 
према врсти грађевина, у истом периоду вред-
ност изведених грађевинских радова на зградама 
опала је за 7,0%, док је на осталим грађевинама 
порасла за 23,1% у текућим ценама. Вредност но-
вих уговора извођача из Републике Србије за пе-
риод јануар–септембар 2018. године порасла је 
за 22,0% у текућим ценама, у односу на исти пери-
од 2017. године. Укупан број издатих дозвола за 
период јануар–септембар 2018. године већи је за 
8,5% у односу на исти период претходне године. 
Број издатих дозвола за зграде већи је за 9,6%, 
док је број издатих дозвола за остале грађевине 
већи за 4,8%. 

Плате и запосленост

Просечна месечна исплаћена нето зарада по 
запосленом у Србији за септембар 2018. године 

износила  је  47.920  динара,  што  је  номинално 
ниже за 3,7% у односу на август 2018. године, док 
је  у односу на просек 2017.  године номинално 
виша за 2,8%. 

РСД

 Септембар 
2018.

Јануар–
септембар 

2018.

Просечне зараде 66.251 68.032

Просечне зараде без 
пореза и доприноса 47.920 49.208

Извор: РЗС.

Просечна нето зарада у првих девет месеци 
2018. године износила је 49.208 динара, што је за 
4% више него у истом периоду прошле године.

Највеће повећање у односу на прошлу годину 
видимо у сектору Образовања, где су просечне 
нето зараде више за 23% у односу на исти пери-
од прошле године, а затим у сектору Државне 
управе и одбране где је повећање 19%. У неким 
секторима је просечна нето зарада нижа у првих 
девет месеци 2018. године у односу на исти пери-
од претходне године, а најзначајније смањење је 
у сектору Стручне, научне и техничке делатности 
и то за 18%, а затим и у сектору Информисање и 
комуникације за 11%.

Просечна нето зарада I–IX 18. I–IX 17. Индекс
Укупно 49.208 47.317 104
А – Пољопривреда, шумарство и рибарство 42.451 41.351 103
Б – Рударство 75.315 75.649 100
Ц – Прерађивачка индустрија 44.865 45.246 99
Д – Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 79.710 78.762 101
Е – Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања 
отпада и сличне активности 43.724 41.187 106
Ф – Грађевинарство 43.303 42.462 102
Г – Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала 41.230 37.519 110
Х – Саобраћај и складиштење 44.962 49.026 92
И – Услуге смештаја и исхране 31.507 29.157 108
Ј – Информисање и комуникације 82.183 92.031 89
К – Финансијске делатности и делатност осигурања 89.692 83.349 108
Л – Пословање некретнинама 49.979 54.796 91
М – Стручне, научне и техничке делатности 59.646 72.657 82
Н – Административне и помоћне услужне делатности 42.790 38.359 112
О – Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 58.148 48.908 119
П – Образовање 51.811 42.217 123
Q – Здравствена и социјална заштита 49.047 41.952 117
Р – Уметност; забава и рекреација 41.296 38.425 107
С – Остале услужне делатности 38.480 34.899 110

Извор: РЗС.
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Просечна  нето  зарада  запослених  у  јавном 
сектору у септембру 2018. године износи 54.031 
динар.

У трећем кварталу 2018. године укупан број 
запослених износио  је 2.146.842 лица. Од укуп-
ног броја, 1.699.260 запослено је у правним ли-
цима, 370.016 лица представљају предузетници, 
лица запослена код њих и лица која самостално 
обављају делатност, а 77.566 лица представљају 
регистровани индивидуални пољопривредници. 

У односу на трећи квартал 2017. године укупан 
број запослених већи је за 3,3%, при чему је број 
запослених у правним лицима порастао за 3,2%, 
број предузетника, запослених код њих и лица 
која самостално обављају делатност повећан је 
за 6,7%, док је број регистрованих индивидуалних 
пољопривредника смањен за 8,2%.

Више од половине запосленог становништва 
(укупно 52,6%) запослено је у секторима Прера-
ђивачка индустрија (21,7%), Трговина на велико и 
мало и поправка моторних возила (16,5%), Држав-
на управа и обавезно социјално осигурање (7,6%) 
и Образовање (6,7%).

Туризам

У првих десет месеци 2018. године Србију је 
посетило  скоро  3 милиона  туриста,  од  чега  је 
скоро половина страних туриста. Просечан број 
ноћења по доласку је 2,8, при чему се домаћи ту-
ристи дуже задржавају у односу на стране.

Запослени у правним лицима, лица која самостално 
обављају делатност, предузетници и запослени код 
њих

Број 
запослених

Промене у односу на 
претходни квартал

Промене у односу 
на исти квартал 
претходне године

III квартал 
2018. разлике индекси разлике индекси

УКУПНО 2.069.276 22.256 101,1 76.164 103,8

Пољопривреда, шумарство и рибарство 33.346 568 101,7 -359 98,9

Рударство 24.251 -43 99,8 -431 98,3

Прерађивачка индустрија 449.349 5.267 101,2 27.646 106,6

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 27.338 146 100,5 -1.848 93,7

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 34.535 825 102,4 -489 98,6

Грађевинарство 98.786 3.497 103,7 7.720 108,5

Трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила 341.705 3.344 101,0 6.459 101,9

Саобраћај и складиштење 118.013 714 100,6 1.859 101,6

Услуге смештаја и исхране 79.796 1.655 102,1 7.075 109,7

Информисање и комуникације 64.475 1.068 101,7 4.420 107,4

Финансијске делатности и делатност осигурања 43.745 -133 99,7 242 100,6

Пословање некретнинама 6.347 217 103,5 466 107,9

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 102.688 1.799 101,8 5.406 105,6

Административне и помоћне услужне делатности 107.554 3.551 103,4 13.689 114,6

Државна управа и обавезно социјално осигурање 158.248 148 100,1 -1.187 99,3

Образовање 138.245 -3.261 97,7 336 100,2

Здравствена и социјална заштита 161.718 769 100,5 1.543 101,0

Уметност; забава и рекреација 35.936 872 102,5 1.784 105,2

Остале услужне делатности 43.201 1.252 103,0 1.832 104,4

Извор: РЗС.
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 Доласци Ноћења Просечан број 
ноћења по доласку I–X 2018. индекс на I–X 2017. I–X 2018. индекс на I–X 2017.

Укупно 2.976.070 111,3 8.219.556 112,5 2,8

Домаћи 1.496.505 108,4 5.058.867 110,8 3,4

Страни 1.479.565 114,5 3.160.689 115,5 2,1

Извор: РЗС.

У првих десет месеци 2018.  године највише 
ноћења страних туриста остварили су туристи из 
Босне и Херцеговине (7,1%) и Црне Горе (5,7%), а 
следе Кина (5,0%), Турска, Немачка и Румунија са 
4,8%.

Инсолвентност и блокаде рачуна 
привредних субјеката

Према  подацима  објављеним  од  пружаоца 
пословних информација Cube Team фирме у бло-
кади – анализа за трећи квартал 2018. године – у 
трећем кварталу 2018. било је блокирано укупно 
82.936 фирми. Од тога је 57.476 активних фирми.

На  31.  11.  2018.  године  блокирано  је  укупно 
50.326 активних фирми, што  је за 12,4% мање у 
односу на трећи квартал исте године. На тај дај 
било су регистрована 438.834 активна привредна 
друштва, што значи да је 11,5% њих било у блокади 
на задњи дан новембра.

Просечан  износ  блокаде  за  све  блокиране 
фирме  у  трећем кварталу износио  је  5.761.919 
динара, а ако се узму у обзир само активне бло-
киране фирме, просечан износ блокаде износио 
је 7.070.081 динар. 

Просечан износ блокаде активних привред-
них  друштава  на  30.  11.  2018.  године  износи 
5.950.029 динара.

Посматрано по правној форми, у блокади ра-
чуна у трећем кварталу 2018. године било је:
●  33.348 друштава са ограниченом одговорно-
шћу, што је 40% свих блокираних фирми;

●  20.155 предузетника, што је 24% свих фирми у 
блокади;
●  287 јавних предузећа и 59 акционарских дру-
штава, што је мање од 1% блокираних фирми.

Три делатности са највећим бројем блокира-
них фирми јесу:
●  неспецијализована трговина на велико (5.161 
активна блокирана фирма, што је 31% свих актив-
них фирми у делатности);
●  делатности ресторана и покретних угоститељ-
ских објекта (3.166 активних блокираних фирми, 
што је 20% свих активних регистрованих фирми у 
делатности) и
●  такси превоз (2.418 активних блокираних фир-
ми или 13% свих активних фирми у делатности).

Извор:  https://cubeteam.com/sr/blog/firme-u-
-blokadi-analiza-za-treci-kvartal-2018

Дана 30. 11. 2018. године једна трећина од бро-
ја блокираних активних фирми јесте из сектора 
Г – Трговина на велико и трговина на мало; по-
правка моторних возила и мотоцикала, а према 
износу блокада – и више од трећине. Међутим, 
просечни износ блокаде значајно је нижи него у 
областима Б – Рударство и Д – Снабдевање елек-
тричном енергијом, гасом, паром и климатизаци-
ја, где је просечан износ блокаде 29,6 милиона 
динара, односно 24,7 милиона динара.

П С

3
DECENIJE
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 СЕКТОР
УКУПНО 

АКТИВНИХ 
КОМПАНИЈА

На 30. 11. 2018. године Учешће у укупном:

УКУПНО 
БЛОКИРАНИХ

УКУПАН 
ИЗНОС 

БЛОКАДА 
(мил. РСД)

Просечна 
блокада 

(мил. РСД)

броју 
блокираних

износу 
блокада

броју 
активних

А – Пољопривреда, 
шумарство и рибарство 7.520 1.290 11.392 8,8 2,6% 6,2% 17,2%
Б – Рударство 570 103 3.050 29,6 0,2% 1,7% 18,1%
Ц – Прерађивачка 
индустрија 61.612 8.268 37.153 4,5 16,4% 20,2% 13,4%
Д – Снабдевање 
електричном енергијом, 
гасом, паром и 
климатизација 1.073 119 2.937 24,7 0,2% 1,6% 11,1%
Е – Снабдевање водом; 
управљање отпадним 
водама, контролисање 
процеса уклањања 
отпада и сличне 
активности 1.918 368 1.799 4,9 0,7% 1,0% 19,2%
Ф – Грађевинарство 32.932 4.212 19.726 4,7 8,4% 10,7% 12,8%
Г – Трговина на велико 
и трговина на мало; 
поправка моторних 
возила и мотоцикала 102.536 16.800 67.008 4,0 33,4% 36,5% 16,4%
Х – Саобраћај и 
складиштење 36.110 4.308 7.510 1,7 8,6% 4,1% 11,9%
И – Услуге смештаја и 
исхране 28.513 5.015 6.895 1,4 10,0% 3,8% 17,6%
Ј – Информисање и 
комуникације 21.738 1.240 3.217 2,6 2,5% 1,8% 5,7%
К – Финансијске 
делатности и делатност 
осигурања 2.779 202 2.096 10,4 0,4% 1,1% 7,3%
Л – Пословање 
некретнинама 2.905 296 2.171 7,3 0,6% 1,2% 10,2%
М – Стручне, научне и 
техничке делатности 40.354 2.999 12.646 4,2 6,0% 6,9% 7,4%
Н – Административне 
и помоћне услужне 
делатности 15.618 1.416 2.345 1,7 2,8% 1,3% 9,1%
О – Државна управа 
и одбрана; обавезно 
социјално осигурање 20 2 0 0,0 0,0% 0,0% 10,0%
П – Образовање 3.541 286 157 0,6 0,6% 0,1% 8,1%
Q – Здравствена и 
социјална заштита 5.646 98 532 5,4 0,2% 0,3% 1,7%
Р – Уметност; забава и 
рекреација 18.548 951 2.048 2,2 1,9% 1,1% 5,1%
С – Остале услужне 
делатности 54.898 2.352 818 0,3 4,7% 0,4% 4,3%
Сектор Т – Делатност 
домаћинства као 
послодавца 3 1 0 0,0 0,0% 0,0% 33,3%

УКУПНО 438.834 50.326 183.502 6,0    

Извор: CUBE Team d. o. o.
Према подацима Народне банке Србије на дан 30. 11. 2018. године, 100 највећих дужника правних 

лица у блокади је у висини од 100 милијарди динара, и то у просеку 1.885 дана (!), док је 100 највећих 
дужника предузетника у блокади у висини од 1,3 милијарде динара, и то у просеку 534 дана.
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Ред. 
бр. ВРСТА И ОПИС ОБАВЕЗЕ Датум

обавезе

Обавезе по основу Закона о акцизама

1.

Произвођачи нискоалкохолних пића који су на дан 31. 12. 2015. г. имали произведена 
нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2% а највише до 5% вол алкохола, дужни су да 
надлежној Пореској управи доставе податак о стању залиха нискоалкохолних пића пописаних 
на последњи дан у месецу, до утрошка тих залиха

 
 
 

10. 1. 2019.

2.

Лице које се на дан 31. 12. 2017. године бавило прерадом, пржењем, паковањем, као и другим 
са њима повезаним радњама које се врше у сврху производње кафе, дужно је да надлежној ОЈ 
Пореске управе достави податак о стању залиха кафе на последњи дан у месецу, и то за сваки 
месец до утрошка пописаних залиха

 
 
 

10. 1. 2019.
3. Уплата акцизе обрачунате, осим за ел. енергију, за период 16–31. децембра 2018. г. 15. 1. 2019.

4. Подношење пореске пријаве ПП ОА за обрачунату акцизу (важи за све акцизне производе), као 
и ПП ОАЕЛ за децембар 2018. г.

 
15. 1. 2019.

5.
Подношење захтева на обрасцу РЕФ-ЕТЕ за рефакцију акцизе за деривате нафте и биотечности 
који се користе као енергетско гориво у производњи електричне и топлотне енергије, за 
децембар – по истеку месеца

 
21*. 1. 2019.

6.
Подношење захтева на обрасцу РЕФ-Г за рефакцију акцизе за деривате нафте и биотечности 
набављене за транспортне сврхе и за грејање пословног односно стамбеног простора – по 
истеку сваког месеца

 
21*. 1. 2019.

7.

Подношење захтева за рефакцију акцизе на обрасцу РЕФ-И 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 користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал у процесу 
производње акцизних односно неакцизних производа, за децембар 2018.

 
 
 
 

21*. 1. 2019.
8. Уплата акцизе за период од 1. до 15. јануара 2019. г. 31. 1. 2019.

9.
Обавеза пописа затечених залиха акцизних производа у свим складиштима, укључујући и 
акцизна складишта, посебно по свакој врсти акцизног производа, као и достављање пописне 
листе надлежној организационој јединици Пореске управе

 
 

31. 1. 2019.

Обавезе по основу Закона о ПДВ-у

1.
Подношење ПОПДВ и ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране лица која нису евидентирана у систему 
ПДВ-а (порески дужник из члана 10. и члана 44. став 3. Закона) – по основу насталих обавеза у 
децембру 2019. г.

 
 

10. 1. 2019.

2. Достављање обавештења о набавкама од пољопривредника и о набавкама секундарних 
сировина од лица која нису у систему ПДВ-а

 
15. 1. 2019.

3. Подношење захтева за промену пореског периода  15. 1. 2019.

4.

Подношење ПОПДВ и ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и пореских дужника 
из члана 10. Закона, који имају месечни или тромесечни порески период, као и обвезника 
из члана 36а Закона – по основу насталих обавеза у децембру 2019. г, односно у последњем 
тромесечју 2018. г.

 
 

15. 1. 2019.

5. Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за стицање статуса претежног извозника за месечне 
обвезнике

 
15. 1. 2019.

6. Најранији рок за подношење захтева за повраћај пореског кредита – сви обвезници 16. 1. 2019.
 

7.
Рок за подношење обрасца РЕФ 5 – Захтева дипломатског и конзуларног представништва, 
односно међународне организације за рефакцију ПДВ-а за набавке у последњем кварталу 2018. 
г.

 
 

30. 1. 2019.

Обавезе по основу Закона о порезу на добит правних лица

1. Уплата месечне аконтације пореза на добит за децембар 2018. г. 15. 1. 2019.
2. Подношење ПДПО/С за исплаћен приход на који се плаћа порез по одбитку у складу са чланом 

40. Закона – уз потврду о резидентности за повлашћену стопу.
у року од 
3 дана од 
исплате

Љиљана Симић

Календар пореских обавеза за 
јануар 2019. године
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Ред. 
бр. ВРСТА И ОПИС ОБАВЕЗЕ Датум

обавезе

Обавезе по основу Закона о порезу на доходак грађана

1.

Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других 
забавних програма Пореској управи достављају обавештење на обрасцу ОЗУ о закљученим 
уговорима са интерпретаторима и другим ангажованим лицима у децембру 2018. г.

 
 
 

7*. 1. 2019.

2. Предузетници плаћају аконтацију пореза на приходе и доприноса за социјално осигурање за 
децембар (ако се нису определили за исплату личне зараде)

 
15. 1. 2019.

4. Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне 
делатности за децембар 2018. г.

 
15. 1. 2019.

5. Предузетници-паушалци плаћају утврђену обавезу по решењу ПУ 15. 1. 2019.

6. Достављање потврде о исплаћеним приходима на које је плаћен порез по одбитку за исплате 
извршене у 2018. г.

 
31. 1. 2019.

7.
Обавеза подношења пореске пријаве за 2019. г. од стране предузетника који порез плаћа 
на паушални приход, а коме се у 2018, као години која претходи години у којој се врши 
утврђивање пореза, значајно изменио обим пословања

31. 1. 2019.

Обавезе по основу Закона о порезима на имовину

1.
Обвезник који не води пословне књиге дужан је да поднесе пореску пријаву ППИ-2 за имовину 
за коју је поднео пореску пријаву, а на којој је дошло до значајних промена од утицаја на 
висину пореске обавезе

31. 1. 2019.

Остали порези и доприноси и друге фискалне обавезе

1. Уплата накнаде за приређивање игара на срећу за децембар месец 7*. 1. 2019.

2. Подношење ИОСУ Пореској управи – Извештај послодавца о извршењу обавезе запошљавања 
особа са инвалидитетом и уплата обавезе за децембар 2018. г.

 
7*. 1. 2019.

3. Уплата пореза на премије неживотних осигурања за уговоре склопљене у децембру 10. 1. 2019.

4. Подношење ПП ОДО и уплата доприноса за социјално осигурање за осниваче који у свом 
друштву раде без радног односа, за децембар 2018. г.

 
15. 1. 2019.

5. Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у 
иностранству и за иностране пензионере за децембар 2018. г. 15. 1. 2019.

6.
Уплата комуналне таксе за децембар 2018. г.:
- за град Београд,
- за остале општине у Р. Србији – према датуму на решењу

 
15. 1. 2019.

7. Корисник, односно сопственик шума плаћа накнаду за коришћење шума и шумског земљишта   
15. 1. 2019.

8. Уплата доприноса за социјално осигурање на најнижу месечну основицу доприноса – 
послодавци који нису исплатили зараде за децембар 2018. г.

 
31. 1. 2019.

КАЛЕНДАР ПОСЕБНИХ ОБАВЕЗА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава

1.

Надлежни орган локалне власти дужан је да једном месечно достави министарствима 
надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима извештај 
о извршеној уплати средстава (разлика) по умањењу зарада/плата за месец децембар 2018. 
године

 
 

10. 1.  2019.

Обавезе по подзаконским прописима

1.

Директни корисници буџетских средстава достављају Министарству финансија месечне 
извештаје о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – 
Примања од иностраних задуживања – за претходни период текуће године, на обрасцу ИППЗ

 
 
 

7*. 1. 2019.

2.

Јединице локалне власти подносе Министарству финансија извештај о планираним и 
извршеним расходима за плате за децембар 2018. године на обрасцу ПЛ-1 – Плате запослених 
код корисника буџета јединице локалне власти и обрасцу ПЛ-2 – Број запослених код 
корисника буџета јединице локалне власти

 
 
 

15. 1. 2019.

* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да, ако последњи дан рока пада у недељу 
или на дан државног празника, или у неки други дан када орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок 
истиче првог наредног радног дана. П С



3
DECENIJE



Срећан Божић и радосну 2019. годину  
жели вам ИНГ-ПРО.
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