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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
„Бити мајстор значи умети одвојити за време рада свој посао од свега 

осталог, знати тачно и једино пред очима имати: шта треба урадити и како 
то урадити; не обазирати се ни на што што нема са тим везе; не бринути 
се за успех, не помишљати на неуспех; ничега се не плашити, а ништа не 
оставити случају; увек бити сав при оном делу посла који у том тренутку 
обрађујеш.”

Иво Андрић

У овом броју часописа обрадили смо специфичности у рачуноводстве-
ном евидентирању пословних догађаја у грађевинарству, а у посебном члан-
ку дат је осврт и на најчешћа питања и недоумице у вези са обрачуном по-
реза на додату вредност.

Ипак, многе рачуновође сматрају да је рачуноводствено евидентирање 
пословних догађаја у грађевинарству значајно једноставније него, на при-
мер, у трговини на мало – једна фактура месечно за примљену ситуацију 
и оштро око на датум потписа од стране надзорног органа због настанка 
обавезе за порез на додату вредност. С друге стране, у трговини на мало по-
ступак рачуноводственог обухвата вредносно није у нивоу грађевинарства, 
али је зато временски захтеван, с обзиром на бројне ситуације које се јављају 
у пословању: од вођења аналитичких робних картица за најчешће веома ве-
лики број артикала, преко поступка повраћаја робе од купца, до издавања 
и евидентирања ваучера или продаје на распродајама и снижењима. Због 
наведеног је у овом броју часописа направљен осврт на специфичности у 
рачуноводству трговине на мало, уз настојање да обухватимо што већи број 
ситуација које се јављају у овој делатности, а књиговођин задатак је да их све 
исправно и благовремено евидентира. У стручној јавности недавно је наста-
ла видна ускомешаност поводом мишљења Министарства финансија о оба-
вези вођења робног књиговодства у малопродаји. Са аспекта књиговодстве-
них агенција које воде пословне књиге за трговце, реакција је разумљива јер 
се суочавају са трошковима надоградње софтвера помоћу којих воде главне 
књиге трговаца, при чему исти треба да обухвати и аналитичку евиденцију 
за сваки артикал трговачке робе. Ипак, обавеза вођења аналитичких, по-
моћних евиденција за имовину у материјалном облику прописана је још пре 
шест година, када је донесен Закон о рачуноводству.

У месецу априлу ступио је на снагу нови Закон о здравственом осигу-
рању и Закон о здравственој заштити. С обзиром на новине које доносе, у 
претходном броју часописа обрађена је тема накнаде зараде за време боло-
вања, док је у овом броју начињен осврт на посебности у случају боловања 
ради одржавања трудноће, а обрађен је и прековремени и допунски рад у 
складу са Законом о здравственој заштити. Једна од новина коју је донео 
Закон о здравственом осигурању јесте и промена приоритетног реда за сти-
цање својства осигураника када исти испуњава услове за стицање тог свој-
ства по више основа. Осигураници корисници пензије више нису у првом 
приоритетном реду, заједно са осигураницима у радном односу. Месец дана 
су мишљења стручне јавности била подељена у вези са питањем да ли су сви 
пензионери који заснују радни однос обавезно осигурани по основу рад-
ног односа, без обзира на то да ли су радни однос засновали пре или након 
ступања на снагу новог закона. Министарство здравља је 14. маја издало 
службено мишљење којим је дилема отклоњена – обавеза плаћања допри-
носа за здравствено осигурање постоји за све пензионере који су засновали 
радни однос, дакле и за оне који су га засновали пре 11. априла. 

Као што је рекао Мартин Лутер Кинг: „На сваком кораку прати нас изазов 
да неуморно постижемо изванредне успехе у послу. Сви људи нису специја-
листи, немају сви ни стално запослење, још мање их досегне врхунце у умет-
ности и науци, многи су погонски радници, радници у пољу, на улици. Нема 
неважног посла. Сваки посао који користи човечанству узвишен је и важан 
и треба га помњиво извршавати. Ако је човек чистач улица, мора их чисти-
ти као што је Микеланђело сликао, Бетовен компоновао или Шекспир писао. 
Морао би чистити улице тако добро да сви становници неба и земље застану 
и кажу: ’Овде је живео велики чистач улица који је добро обављао свој посао’.”

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

на тему: 

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОПДВ – НЕДОУМИЦЕ И ДИЛЕМЕ НАКОН  

ГОДИНЕ ДАНА ПРОБНОГ ПЕРИОДА У ПРИМЕНИ

БЕОГРАД, хотел „Палас”, Топличин венац 23, 24. јун 2019. године

Закључно са 30. јуном 2019. године завршава се прелазни период употребе обрасца 
ПОПДВ, у коме надлежни порески орган у поступцима провере правилности искази-
вања података није узимао у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ 
пореске обавезе. 

 Програм саветовања:  Попуњавање обрасца ПОПДВ, са практичним примерима.

 Предавачи:  Врхунски експерти из области пореза на додату вредност.

 Цена:  Котизација износи 6.900,00 динара (+ 20% ПДВ-а) и обухвата: 
  ● предавање, 
  ● презентацију предавача и 
  ● освежење у паузама (кафа и лаки оброк).

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

На семинар можете да се пријавите преко формулара на https://www.propisi.net/savetovanje-
-popunjavanje-obrasca-popdv-nedoumice-i-dileme-nakon-godine-dana-probnog-perioda-u-primeni/
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НА ПРВИ ПОГЛЕД

РАЧУНОВОДСТВО

Пословање предузетника који се баве 
трговином на мало

Књижење  пословних  догађаја  у  трговини 
на мало специфично је као и та делатност – од 
калкулација као исправа за књижење задужења 
продавнице,  преко  попуста датих  на  акцијама 
и распродајама, продаје на кредитне картице и 
решавања рекламација купаца у складу са одред-
бама Закона о заштити потрошача, до повраћаја 
робе добављачу или ПДВ-а страном држављани-
ну и евидентирања вишенаменских ваучера. У 
чланку су приказани примери књижења ових по-
словних догађаја, а посебан осврт дат је на оба-
везне пословне књиге и евиденције, организацију 
рачуноводства и фискализацију. 

Рачуноводство у грађевинској делатности

Рачуноводствено обухватање грађевинске де-
латности зависи првенствено од врсте учесника у 
промету, а она одређује и МРС који ће се примењи-
вати. Извођачи радова највећу пажњу треба да по-
свете признавању прихода, односно одређивању 
степена довршености изведених радова. С друге 
стране, инвеститори пажњу посвећују признавању 
трошкова и обрачуну недовршене производње на 
дан билансирања. Осим тога, у чланку је обрађе-
но и рачуноводствено обухватање резервисања 
за задржане кауције и депозите, уговорне казне, 
као и уговори о заједничкој изградњи, трошкови 
финансирања и случајеви промене намене стано-
ва изграђених за тржиште.

Рачуноводствено евидентирање личних 
примања власника привредног друштва и 
предузетника

У складу са одредбама члана 61. Правилника 
о  Контном оквиру  и  садржини  рачуна  у  Конт-
ном  оквиру  за  привредна  друштва,  задруге  и 
предузетнике, на рачуну 723 – Лична примања 
послодавца – исказују се исплате личних прима-
ња послодавцу у друштвима лица у току године. 
Ако се износ извршених исплата не може покри-
ти из оствареног добитка, непокривени износ се 
преноси на крају обрачунског периода на терет 
рачуна 724 – Пренос добитка или губитка. Под по-
слодавцем се, у смислу рачуна 723, подразумева 
власник привредног друштва или предузетник 
који  пословне  књиге  води  по  систему  двојног 
књиговодства. 

Прва примена МСФИ 16 у пословним 
књигама закупца

Од 1. јануара 2019. године почео је да важи 
нови  Међународни  стандард  финансијског 
извештавања (МСФИ) 16 – Лизинг – који ће ре-
гулисати питања рачуноводственог третмана 
лизинга (закупа). МСФИ 16 доноси значајне из-
мене у рачуноводственом обухватању лизинга, 
посебно у финансијским извештајима корисни-
ка лизинга. МСФИ 16 још увек није преведен код 
нас, али без обзира на то правна лица могу да 
одлуче да га примене, под условом да су поче-
ли са применом МСФИ 15 – Приходи од угово-
ра са купцима, или да чекају званични превод 
стандарда.

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

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

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

ПОСЛОВНИ  САВЕТНИК 

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



ЈУН 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 5

НА ПРВИ ПОГЛЕД

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Смештај и исхрана ученика и студената 
са становишта законских прописа и 
рачуноводствене евиденције

Када се осврнемо на целокупну законску регу-
лативу у вези са ученичким и студентским стандар-
дом, може да се констатује да је задовољавајуће 
решена, као и да је материјални положај ученика 
и студената знатно поправљен. Ретроспективном 
анализом ранијег стандарда и ученика и студената 
утврђује се да се исти не може поредити са дана-
шњим стандардом. Некада је било незамисливо 
да студенти могу да користе веш-машину за пра-
ње веша, углавном је у питању било сналажење на 
разне начине. Сва опрема која је данас на распола-
гању студентима пружа солидан основ да могу да 
се посвете свом основном задатку да завршавају 
факултете у редовним роковима. Заиста је веома 
повољно за студенте који се финансирају из др-
жавног буџета да имају три оброка дневно за 171 
динар и да ручак износи 72 динара.

Примена Закона о заштити животне средине 
са аспекта буџетске контроле

У  овом  тексту  осврнућемо  се  на  контролу 
обезбеђивања и коришћење средстава за чува-
ње и унапређење заштите животне средине на 
територији јединице локалне самоуправе.

Циљеви контрола и очекиване контроле

Интерни ревизори у јавном сектору свој рад ба-
зирају на ревизији система. Ревизија система има 
8 (осам етапа). Пре снимања система треба утвр-
дити циљеве контрола и очекиване контроле. Кон-
троле треба да имају одређену сврху, односно да 
обезбеде остваривање циљева датог система или 
процедуре, a морају да буду и добро дизајниране 
у сваком систему како не би постојале слабости у 
функционисању контрола, односно система. 

Овлашћења и поступање Буџетске 
инспекције

Буџетској инспекцији поверена је функција 
вршења  инспекцијске  контроле  примене  за-
кона у области материјално-финансијског по-
словања и наменског и законитог коришћења 
средстава  корисника  буџетских  средстава, 
организација, предузећа, правних лица и дру-
гих  субјеката. Она врши контролу  стицања и 

трошења  јавних  средстава  и  средстава  која 
је корисник стекао по другом основу. Инспек-
цијска контрола почиње када инспектор уручи 
субјекту контроле налог за инспекцијску кон-
тролу. Руководилац Буџетске инспекције или 
друго овлашћено лице издаје писани налог за 
инспекцијску контролу.

Контрола законитости пословања 
здравствених установа од стране Државне 
ревизорске институције (ДРИ)

Државна ревизорска институција, као највиши 
орган ревизије јавних средстава, обавља послове 
из своје надлежности на основу Устава Републике 
Србије, Закона о Државној ревизорској институ-
цији и Пословника Државне ревизорске институ-
ције. Приликом контроле правилности пословања 
корисника јавних средстава значајно место заузи-
мају здравствене установе. Специфичност области 
деловања здравствених установа намеће додатну 
пажњу јавности, а самим тим и државних инсти-
туција задужених за контролу пословања у закон-
ским оквирима. Чињеница  је да грађани у виду 
пореза и доприноса издвајају значајна средства 
за  обављање  здравствене делатности,  а  с  дру-
ге стране држава, односно њени најистакнутији 
представници често истичу значај унапређења и 
даљег улагања у здравствени систем. Управо из 
тих разлога битно је да пословање здравствених 
установа буде транспарентно и на закону заснова-
но, а најбољи гарант за то јесте контрола од стра-
не Државне ревизорске институције.

ПОРЕЗИ

Примена прописа о ПДВ-у у грађевинској 
делатности

Имајући у виду да у пракси постоје бројни про-
блеми и недоумице у вези са тумачењем и при-
меном ПДВ прописа у грађевинској делатности, 
посебно након измене Закона о порезу на додату 
вредност из октобра 2015. године, у тексту даје-
мо одговор на нека од најчешћих и најзначајнијих 
питања, заједно са општим смерницама за утвр-
ђивање исправног ПДВ третмана.

Питања претплатника на теме из пореза и 
ПДВ-а

ПДВ третман постављања оптичког кабла и 
атестирања кабловског система
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ЗАРАДЕ

Обрачун зараде корисника пензије у складу 
са новим Законом о здравственом осигурању

Сагласно одредбама Закона о раду, послода-
вац може да закључи уговор о раду, односно да 
заснује радни однос са корисником старосне или 
породичне пензије. Таква пракса је већ присутна 
код нас, али је радно ангажовање пензионисаних 
лица актуелизовано применом новог Закона о 
здравственом осигурању, који је донео новине 
по питању плаћања доприноса за  здравствено 
осигурање из зараде ових лица.

Прековремени и допунски рад у новом 
Закону о здравственој заштити – регулатива 
и обрачун

Нови Закон о здравственој заштити уређује 
систем здравствене заштите у Републици Србији, 
његову организацију, друштвену бригу за здра-
вље становништва, општи интерес у здравственој 
заштити и друга питања од значаја за организа-
цију и спровођење здравствене заштите. Закон 
је, између осталог, дао и иновирану регулативу 
прековременог и допунског рада у здравственим 
установама у циљу побољшања услуга у здрав-
ственом сектору и јаснијег радноправног поло-
жаја здравствених радника када обављају своје 
послове ван редовног радног времена. У тексту 
је дата иновирана методологија и начин обрачу-
на прековременог и допунског рада у здравстве-
ној делатности. 

Привремена спреченост за рад због 
болести или компликација у вези са 
одржавањем трудноће према новом Закону 
о здравственом осигурању

Привремена спреченост за рад због болести 
или компликација у вези са одржавањем трудно-
ће (даље: одржавање трудноће) јесте вид спрече-
ности за рад, односно боловања, које представља 
време  за  које  се  трудници  –  запосленој  или 
предузетници  –  пружа  здравствена  заштита  и 
обезбеђују материјална давања којима се надо-
мешта изгубљена зарада због болести. Одржа-
вање трудноће може да се остварује од момента 
установљавања трудноће до момента отварања 
породиљског одсуства, дакле 45 дана пре поро-
ђаја, а обавезно 28 дана пре времена одређеног 
за порођај. Битно је да та врста боловања буде 

идентификована као „одржавање трудноће” јер 
је то по законским прописима специфичан основ 
за исплату накнаде зараде трудници. 

Обавеза плаћања доприноса за здравствено 
осигурање за пензионере који заснивају 
радни однос

Пензионери који заснују радни однос након 
11. 4. 2019. године не могу више да бирају по ком 
основу ће стицати својство осигураника на здрав-
ствено осигурање

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Методологија за утврђивање података 
о бонитету и давање оцена бонитета 
привредних друштава, задруга, 
предузетника и установа

На основу одредби Методологије за утврђи-
вање података о бонитету привредних друштава, 
задруга, установа и предузетника и давање оцена 
бонитета привредних друштава, коју је утврдио 
регистратор Регистра финансијских извештаја, у 
овом тексту биће приказани подаци и показате-
љи путем којих се утврђује бонитет.

Balanced Scorecard – систем за мерење 
учинака у једној организацији

Када говоримо о управљању бизнисом, први 
корак  је  свакако  предвиђање.  Бизнисмен  се 
налази  у  незавидној  ситуацији  да  гледањем  у 
будућност  открије  под  којим  околностима  ће 
се одвијати процеси његовог бизниса. Он нема 
значајнији утицај на динамику и интензитет окол-
ности,  међутим,  он  има  могућност  да  својим 
управљачким акцијама искористи повољна де-
ловања тих околности, односно ублажи њихова 
неповољна  деловања.  У  том  смислу,  он  после 
првог корака, односно предвиђања, прелази на 
планирање. Прво је потребно да дефинише стра-
тешке циљеве, а након тога и оперативне, након 
чега утврђује активности којима ће испунити те 
циљеве.

 
ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

На  крају  издања  налазе  се  Изводи  из  акту-
елних мишљења Министарства финансија и Ка-
лендар пореских и других обавеза за  јун 2019. 
године. П С
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Др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Пословање предузетника који се 
баве трговином на мало
Књижење пословних догађаја у трговини на мало специфично је као и та делат-
ност – од калкулација као исправа за књижење задужења продавнице, преко 
попуста датих на акцијама и распродајама, продаје на кредитне картице и ре-
шавања рекламација купаца у складу са одредбама Закона о заштити потро-
шача, до повраћаја робе добављачу или ПДВ-а страном држављанину и еви-
дентирања вишенаменских ваучера. У чланку су приказани примери књижења 
ових пословних догађаја, а посебан осврт дат је на обавезне пословне књиге и 
евиденције, организацију рачуноводства и фискализацију.

Увод – обављање делатности трговине
на мало

Уредбом о Класификацији делатности  („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/2010) трговина на мало свр-
стана је у сектор Г, грана 47: Трговина на мало, 
осим  трговине моторним возилима и мотоци-
клима, а обухвата препродају (продају без пре-
раде) нових и коришћених производа углавном 
за личну употребу и потрошњу у домаћинству, у 
продавницама, робним кућама, на тезгама, пре-
ко поште, преко уличних продаваца, аквизитера, 
потрошачких задруга и сл. Трговина на мало нај-
пре се разврстава према врсти продајног објекта 
(трговина на мало у продавницама: гране 47.1–
47.7; трговина на мало изван продавница: гране 
47.8 и 47.9). Трговина на мало у продавницама 
обухвата продају на мало коришћене робе (група 
47.79), у погледу које се разликује специјализова-
на продаја на мало (гране 47.2–47.7) и неспеција-
лизована продаја на мало (грана 47.1).

Наведене делатности даље су разврстане пре-
ма врсти производа који се продају.

Овај чланак обухвата рачуноводствено еви-
дентирање у трговини на мало у продавницама, 
а предмет посебног чланка биће продаја преко 
интернета.

¨Што се тиче начина вођења послов-
них књига, од ове године предузетник 

нема право избора између простог и двојног 

књиговодства. Предузетници који се баве де-
латношћу трговине на мало не могу да буду 
паушално опорезиви. 

У складу са чланом 40. Закона о порезу на до-
ходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… 
113/2017 – даље: ЗПДГ):

Обвезник пореза на приходе од самосталне 
делатности уписан у регистар код надлежног ор-
гана, односно организације, који с обзиром на окол-
ности није у стању да води пословне књиге, осим 
пословне књиге о оствареном промету, или коме 
њихово вођење отежава обављање делатности, 
има право да поднесе захтев да порез на приходе 
од самосталне делатности плаћа на паушално 
утврђен приход (у даљем тексту: паушално опо-
резивање). 

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



8 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

5) који је евидентиран као обвезник пореза на до-
дату вредност у складу са законом којим се уре-
ђује порез на додату вредност.

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

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

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

Законски оквир за обављање трговине 
на мало

У складу са чланом 14. Закона о трговини („Сл. 
гласник РС”, бр. 53/2010, 10/2013 и 44/2018 – дру-
ги закон) трговина на мало (малопродаја) пред-
ставља продају робе/услуга потрошачима ради 
задовољавања личних потреба или потреба до-
маћинства.

За исправност састављања обрачуна и евиден-
тирања  пословних  догађаја  код  предузетника 
који обављају делатност трговине на мало, осим 
одредаба Закона о рачуноводству („Сл. гласник 
РС”, бр. 62/2013 и 30/2018), Закона о порезу на до-
дату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2044… 
30/2018) и Закона о порезу на добит правних лица 
(„Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… 95/2018), треба се 
придржавати и одредаба које, између осталог, 
произлазе из следећих прописа значајних за по-
словање предузетника – трговаца на мало: 
● Закона  о  трговини  („Сл.  гласник  РС”,  бр. 
53/2010, 10/2013 и 44/2018 – други закон),
● Закона о електронској трговини („Сл. гласник 
РС”, бр. 41/2009 и 95/2013),
● Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС”, 
бр. 135/2004 и 93/2012),
● Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, 
бр. 62/2014, 6/2016 – други закон и 44/2018 – други 
закон),
● Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. 
гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 – други закон),
● Правилника о евиденцији промета  („Сл.  гла-
сник РС”, бр. 99/2015 и 44/2018 – други пропис),

● Правилника о класификацији трговинских фор-
мата („Сл. гласник РС”, бр. 47/2011),
● Правилника о начину и условима истицања је-
диничне цене за поједине врсте производа („Сл. 
гласник РС”, бр. 116/2014),
● Правилника  о  садржини  и  начину  евиденти-
рања  промета  издавањем  фискалног  рачуна, 
начину отклањања грешке у евидентирању про-
мета преко фискалне касе и о садржини и вођењу 
књиге дневних извештаја („Сл. гласник РС”, бр. 
140/2004 и 44/2018 – други пропис),
● Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар 
и лом) на који се не плаћа порез на додату вред-
ност („Сл. гласник РС”, бр. 124/2004).

Пословне књиге и евиденције

Евиденције које води предузетник трговац су:
● Главна књига и Дневник финансијског књиго-
водства;
● аналитичка евиденција (по количини и вредно-
сти) за сваку врсту трговачке робе у малопродај-
ном објекту – робно књиговодство;
● магацинска евиденција (по врсти и количини) 
за сваку врсту робе;
● КЕП књига за робу коју продаје у малопродај-
ном објекту.

Робно 
књиговодство 

=
аналитичка 
евиденција 
готових 
производа

У складу са чланом 11. Зако-
на о рачуноводству, пословне 
књиге су Дневник, Главна књи-
га и помоћне књиге. 

Помоћне књиге које се 
односе на имовину у матери-
јалном облику исказују се у 
количинама и новчаним изно-
сима. 

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

Трговинска и производна предузећа, поред 
финансијског, воде и посебно робно књиговод-
ство,  у  ком се води аналитичка евиденција по 
вредности и количини за сваки артикал. Сваки 
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артикал води се посебно, тако да у сваком тре-
нутку књиговођа може да из робног књиговод-
ства пружи информацију колико  је количински 
и вредносно неког артикла набављено, продато 
или колико га тренутно има на стању. 

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

Од почетка године претплатници се јављају са 
недоумицом да ли  је обавезно вођење робног 
књиговодства у малопродаји. Члан 11. ст. 8. и 9. 
Закона о рачуноводству наводи:

Помоћне књиге су аналитичке евиденције које 
се воде одвојено за нематеријална улагања, не-
кретнине, постројења и опрему, инвестиционе 
некретнине, дугорочне финансијске пласмане, за-
лихе, потраживања, обавезе и др.

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

Значи, роба и готови производи у малопрода-
ји су залихе, а залихе су имовина у материјалном 
облику. Дакле, помоћне књиге (аналитичке еви-
денције) за залихе у малопродаји исказују се у 
количинама и новчаним износима.

Ове одредбе постоје од 2013. године, када је 
донет нови Закон о рачуноводству. 

Нису нам познати случајеви да су инспектори 
до сада тумачили наведене одредбе Закона о ра-
чуноводству на начин који би захтевао обавезу 
вођења робног књиговодства у малопродаји. Та-
кође, ако се погледају контролне листе Пореске 
управе, једина листа која се тиче директно За-
кона о рачуноводству јесте она у вези са пописом 
(контроле листе доступне су на страници http://
www.poreskauprava.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo 
/3525/inspekcijski-nadzor---kontrolne-liste.html, а у 
тренутку објаве овог чланка датум објаве кон-
тролних листа је 26. 3. 2019. г.).

КЕП

У складу са чланом 2. Правилника о евиденцији 
промета, евиденција промета робе обухвата по-
датке о набавци, продаји и продајној цени робе. 
Евиденцију промета чине: Књига евиденције про-
мета, Пријемни лист комисионе робе, Евиденција 
продате, исплаћене и враћене комисионе робе, 

Дневни извештај о пријему робе на комисиону 
продају од комитената физичких лица, Дневни 
извештај исплаћене и враћене робе комитенти-
ма – физичким лицима и Дневни пумпни извештај. 
Евиденцију промета воде правна лица и преду-
зетници (даље: трговац) који обављају:
1) трговину на мало,
2) трговину на велико, а пословне књиге не воде 
по принципу двојног књиговодства,
3) комисионе услуге,
4) откуп пољопривредних производа и домаћих 
животиња на откупном месту.

Књига евиденције садржи колоне у које се упи-
сују подаци о:
1) редном броју евидентиране промене,
2) датуму евидентирања промене,
3) опису евидентиране промене,
4) износу задужења,
5) износу раздужења.

Књига евиденције води се посебно за свако 
велепродајно место, продајни објекат и друго 
продајно место на којем се обавља трговина на 
мало, пружају комисионе услуге и врши откуп по-
љопривредних производа и домаћих животиња.

Трговац који у оквиру продајног објекта има 
више  пословних  јединица  или  одељења може 
да води књигу евиденције за сваку пословну је-
диницу или одељење посебно, у складу са овим 
правилником.

Трговац  који  обавља  трговину  на мало  ван 
продајног објекта поменуту књигу води на нивоу 
целокупног свог промета у трговини ван продај-
ног објекта.

Трговац који не води евиденцију промета на 
потпун и прописан начин, у складу са чланом 37. 
Закона о трговини, односно Правилником, може 
да буде кажњен новчаном казном од 100.000,00 
до 1.000.000,00 динара ако је правно лице, а фи-
зичко лице или одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 ди-
нара, односно предузетник новчаном казном од 
10.000,00 до 100.000,00 динара.

Трговац који не води евиденцију промета у 
складу са чланом 37. Закона о трговини, односно 
Правилником, може да буде кажњен новчаном 
казном од  500.000,00 до  2.000.000,00 динара 
ако  је  правно  лице,  а  физичко  лице  или  одго-
ворно  лице  у  правном  лицу  новчаном  казном 
од  50.000,00  до  150.000,00  динара,  односно 
предузетник новчаном казном од 50.000,00 до 
500.000,00 динара. Уз прекршајну казну, прав-
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ном лицу може да се изрекне и заштитна мера 
обављања  одређене  делатности  у  трајању  од 
шест месеци до две године, као и заштитна мера 
јавног објављивања пресуде. Уз прекршајну ка-
зну, одговорном лицу у правном лицу може да 
се изрекне заштитна мера забране да врши одре-
ђене послове у трајању од три месеца до једне 
године. Уз прекршајну казну, предузетнику може 
да се изрекне и заштитна мера забране вршења 
одређене делатности у трајању од шест месеци 
до две године.

Организација рачуноводства

Независно од величине и врсте малопродај-
ног објекта, за сваки од њих треба организовати 
начин тока улазне и излазне документације како 
би с једне стране могла да се евидентира набавка 
трговачке робе, а с друге стране приходи од про-
даје робе и трошак, односно набавна вредност 
продате робе. 

Како би могло да се контролише пословање 
малопродајног објекта, у слици 1 дат је пример 
тока ула зне и излазне документације повезане с 
набавком, продајом робе и евентуалним повра-
ћајима робе добављачу.

Приликом организације рачуноводства неоп-
ходно је поштовати одредбе прописа из области 
рачуноводства, пореза и трговине, чиме се поста-
вља оквир за евидентирање пословних догађаја.

Закон о рачуноводству:
● вођење  пословних  књига:  Дневник,  Главна 
књига и помоћне књиге (помоћне књиге које се 
односе на имовину у материјалном облику иска-
зују се у количинама и новчаним износима),
● набавка  робе  –  калкулација  малопродајне 
цене, задужење залиха, 
● евидентирање прихода – раздуживање (излаз) 
залиха,
● евидентирање повраћаја робе услед реклама-
ција или повраћаја непродате робе,
● евидентирање мањка (лома), 
● евидентирање усклађивања вредности робе,
● спровођење годишњег пописа – инвентуре.

Закон о порезу на додату вредност:
● утврђивање промета добара,
● утврђивање пореске основице и пореске сто-
пе,
● евидентирање промета и контрола обавезних 
елемената рачуна,
● третман повраћаја робе добављачу услед ре-
кламације потрошача или повраћаја непродате 
робе,
● повраћај ПДВ-а купцу – физичком лицу страном 
држављанину,
● третман мањка (лома).

Закон о трговини:
● вођење обавезне евиденције промета.

Закон о фискалним касама:
● евиденција промета,

 

Добављачи 

Магацин 

Роба у промету на мало 

Купац 

Рачуни 
добављача 

Издатнице 

Рекламација 
Рачуни купцу 

Наплатити у: 
- готивини, 
- чековима, 
- картицама. 
 

Повраћај робе 

 
 

 

Слика 1: Ток документације



ЈУН 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 11

РАЧУНОВОДСТВО

● третман рекламација и повраћаја робе.
Закон о заштити потрошача:

● омогућавање рекламација.
Предузетник одлучује како ће организовати 

рачуноводство,  нарочито  са  аспекта  вођења 
финансијског  књиговодства  (Главне  књиге  и 
Дневника) и робног књиговодства (аналитичких 
евиденција). Све може да препусти књиговођи 
коме је поверио вођење пословних евиденција 
у складу са Законом о рачуноводству или може 
сам да води помоћне евиденције. Ако се послов-
не књиге воде помоћу књиговодственог софтве-
ра, уношењем података о продатим артиклима 
из дневног извештаја фискалне касе аутоматски 
се раскњижава продаја и смањење залиха поје-
диних артикала робе на робним картицама, а 
затим се опет по аутоматизму збирни износи 
књиже у Дневнику и Главној књизи. Приликом 
закључивања пословних књига на крају године 
усклађене  су  помоћне  евиденције  и  салда  на 
контима Главне књиге, што се проверава ана-
литичким контролама. 

У случају да књиговодствени програм не садр-
жи модул робног књиговодства, осим надоград-
ње  софтвера,  преостаје  опција  да  се  помоћне 
евиденције воде ручно, на пример коришћењем 
Excel-ових листова. У случају великог броја арти-
кала у малопродајном објекту, ово може да буде 
временски  захтеван посао. Ако  се раздужење 
залиха приликом продаје на аналитичким кар-
тицама води по просечној пондерисаној цени, а 
књижење у Главној књизи применом збирне реа-
лизоване разлике у цени, ствара се мала разлика 
између салда синтетичког конта 134 и вредности 
залиха у помоћној евиденцији, која се поништава 
када се стање залиха сведе на нулу. Разлика на-
стаје јер се збирна реализована разлика у цени 
разликује од појединачне реализоване разлике 
у цени разноврсних артикала. Наравно, разлика 
настаје уколико је стопа укалкулисане разлике у 
цени једнака за све артикле.

С обзиром на то да је усклађивање помоћних 
евиденција са Главном књигом обавезан корак 
приликом припрема за завршни рачун, у Главној 
књизи евидентирају се евентуалне разлике ста-
вом 1341/604. 

Фискализација

Фискалне касе – електронски регистри са фи-
скалном меморијом – уведене су пре петнаест 

година доношењем Закона о фискалним касама. 
Преко фискалне касе бележи се податак о сва-
ком  појединачном  промету  –  продаји  добара, 
односно пружању услуга физичким лицима. 

Из ове дефиниције може да се закључи да су 
фискалну касу обавезни да поседују и користе 
они субјекти који врше промет грађанима, потро-
шачима, док субјекти који врше продају другим 
привредним субјектима (предузетницима, при-
вредним друштвима) и другим правним лицима 
нису у обавези да региструју податке на каси.

Ово  је прецизирано чланом 3. Закона о фи-
скалним касама, који гласи:

Лице које је уписано у одговарајући регистар 
и које обавља промет добара на мало, односно 
пружа услуге физичким лицима, дужно је да врши 
евидентирање сваког појединачно оствареног 
промета преко фискалне касе.

Обавеза из става 1. овог члана постоји и у 
случају када се услуга пружа физичком лицу, а 
накнаду за пружене услуге сноси правно лице, 
односно предузетник, и то независно од начи-
на плаћања (готовина, чек, картица и безгото-
винско плаћање).

Евидентира се и промет услуга које се непо-
средно врше физичком лицу, који плаћа правно 
лице или предузетник.

У  Уредби  о  одређивању  делатности  код 
чијег обављања не постоји обавеза евиденти-
рања промета преко фискалне касе („Сл. гла-
сник РС”, бр. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 
59/2013 и 100/2014) дефинише се списак субје-
ката према делатностима које обављају, који 
нису у обавези да евидентирају промет преко 
фискалне касе иако робу и услуге продају фи-
зичким лицима. На том списку налазе се и неке 
подгрупе трговине на мало:

● делатности у оквиру групе 47.91: Тргови-
на на мало посредством поште или интернета;

● поједине  делатности  у  оквиру  групе 
47.99: Остала трговина на мало изван продав-
ница, тезги и пијаца: 

– продаја преко аутомата,
– продаја преко путујућих продаваца – ули-

чна продаја сладоледа, лозова, кокица и штам-
пе – колпортери.

Трговац на мало је, осим наведених изузетака, 
обвезник фискали зације без обзира на то да ли 
је или није обвезник пореза на додату вредност. 
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При уносу података у базу фискалне касе 
о добрима која се стављају у промет морају 
да се унесу недвосмислени називи и не по-
стоји могућност уопштавања (нпр. „жвакаће 
гуме”), већ мора да се означи тачан назив 
робе, у складу са чланом 2. став 5. Закона о 
фискалним касама: База података оператив-
не меморије из става 4. овог члана обавезно 
садржи једнозначно и недвосмислено иденти-
фикован назив добра или услуге, цену јединице 
мере, назив јединице мере и ознаку прописане 
пореске стопе.

Трговац на мало, као обвезник фискализације, 
треба да поседује: 
● Уговор о сервисирању, техничкој подршци и 
одржавању фискалног  уређаја  са овлашћеним 
сервисом,
● Решење о фискализацији фискалног уређаја,
● истакнут образац о обавези издавања фискал-
ног исечка (ОБ),
● истакнуто  обавештење  „УЗМИТЕ  РАЧУН” 
(ОБФМ),
● Књигу евиденције дневних извештаја (ЕДИ),
● блок налога за исправку (НИ),
● блок фискалних рачуна (ФР),
● блок евиденције о блоковима фискалних рачу-
на издатим у употребу (ЕФРУ).

Рекламација купца и повраћај робе

Са  аспекта фискализације,  код  трговаца  на 
мало потребно је нагласити и поступак (не)фи-
скализације у случају рекламација купаца, одно-
сно враћања робе.

Ако се купљено добро враћа или се на други 
начин врши рекламација добра после издавања 
фискалног исечка, односно фискалног рачуна, 
отклањање грешака у евидентирању промета 
добара и/или услуга преко фискалне касе врши 
се у складу са одредбама Правилника о садржи-
ни и начину евидентирања промета издавањем 
фискалног рачуна, начину отклањања грешке у 
евидентирању промета преко фискалне касе и 
о садржини и вођењу књиге дневних извештаја. 
Према одредби члана 5. тог правилника, исправ-
ка се врши налогом за исправку на обрасцу НИ 
– Налог за исправку. Исправка на обрасцу НИ 
врши се само на основу оригиналног фискалног 
исечка, односно фискалног рачуна на којем је 
евидентиран промет конкретног добра које се 
враћа или се на други начин врши рекламација 

тог добра (члан 6. Правилника). Према одред-
би истог члана Правилника, за сваки фискални 
исечак, односно фискални рачун на основу којег 
се врши исправка евидентираног промета по-
пуњава се посебан образац НИ истог дана када 
је добро враћено или на други начин реклами-
рано. Обвезник попуњава образац НИ у једном 
примерку и улаже у Књигу дневних извештаја. 

С друге стране, чланом 56. став 7. Закона о 
заштити потрошача дефинисано је да је прода-
вац дужан да најкасније у року од осам дана од 
дана пријема рекламације потрошачу одговори 
на изјављену рекламацију. С обзиром на то да 
се све до коначног решавања рекламације не 
зна да ли ће бити прихваћена, односно да ће 
због  прихватања  доћи  до  умањења  промета 
евидентираног у фискалном исечку, логично је 
да образац НИ треба попунити онда када је о 
рекламацији решено у корист купца, дакле онда 
када је познато да ће доћи до умањења промета 
евидентираног у фискалном исечку због заме-
не добра или због више наплаћеног износа за 
добро.

Изузетно од претходно наведеног, образац 
НИ не попуњава се ако се врши замена добра 
за добро исте врсте и вредности. Према томе, 
образац НИ не попуњава се ако се врши замена 
добра, под условом да је добро за које се мења 
исте врсте и исте вредности.

Исти поступак примењује се и у случају када 
купац није сачувао оригинални фискални рачун, 
о чему говори и дати извод из Мишљења Мини-
старства финансија број 110–00–00185/2017–04 од 
25. 5. 2017:

Када је у питању попуњавање обрасца НИ у слу-
чају оправдане рекламације од стране купца који 
не поседује оригинални фискални исечак, као што 
се наводи у допису, мишљења смо да се под ориги-
налним фискалним исечком, односно фискалним 
рачуном сматра и фискални исечак сачуван на 
контролној траци фискалне касе, као и приме-
рак фискалног рачуна који поседује продавац у 
својој евиденцији, тако да се на основу тих до-
кумената може вршити попуњавање налога за 
исправку. С тим у вези, фискални исечак, односно 
копија фискалног исечка сачуваног на контролној 
траци продавца или фискални рачун, односно фи-
скални рачун сачуван од стране продавца служи 
као доказ да је рекламирана роба купљена код 
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продавца где се врши рекламација добра. То значи 
да купац који поседује оригинални фискални исе-
чак може исти задржати после давања на увид 
приликом попуњавања обрасца НИ − Налога за 
исправку, и самим тим ако је на истом евиденти-
ран промет више артикала купац је у могућности 
да рекламира и други артикал, односно добро које 
је евидентирано на фискалном исечку, с обзиром 
на то да Законом и Правилником није прописано 
да се, приликом рекламације добра и попуњава-
ња обрасца НИ, оригинални фискални исечак или 
фискални рачун, на основу којег се врши исправка 
евидентираног промета, задржава од стране 
продавца.

Са аспекта примене одредби Закона о зашти-
ти  потрошача,  свакако  је  неопходно  да  купац 
приложи доказ да је добро које рекламира ње-
гово.

Према одредбама члана 7. став 1. Правилника, 
ако се за враћено добро купцу исплаћује готови-
на или се враћа више наплаћени износ готовине 
на  име  купљених  добара,  обвезник  на  основу 
података из обрасца НИ умањује евидентирани 
дневни промет за износ враћене готовине. Ако 
се купцу за враћено добро даје добро друге вр-
сте, исправка евидентираног промета врши се на 
обрасцу НИ на начин из члана 7. став 1. Правилни-
ка, а обвезник је дужан да промет добра које је 
дато у замену евидентира преко фискалне касе, 
односно преко фискалног рачуна (члан 7. став 2. 
Правилника).

Значи, ако се купцу за враћено добро даје 
добро друге врсте – независно од тога да ли 
је исте или различите вредности – трговац је 
дужан да промет добра које је дато у замену 
евидентира  преко  фискалне  касе,  односно 
преко фискалног рачуна. Дакле, једино прили-
ком замене добра за добро исте врсте и исте 
вредности не постоји обавеза евидентирања 
преко фискалне  касе  промета добра  које  је 
дато у замену. 

Независно од  претходно наведеног,  враћа-
ње непродате робе добављачу од стране тргов-
ца који се бави прометом на мало није предмет 
евидентирања промета преко фискалне касе и 
самим тим не подлеже претходно објашњеним 
правилима која се примењују у случају  замене 
добара.

Узимање добара у пословне сврхе
Када трговац из свог малопродајног објекта 

узима добра у пословне сврхе, односно у сврху 
обављања делатности,  такво  узимање  добара 
није дужан да евидентира преко фискалне касе. 
У вези са тим Министарство финансија дало  је 
Мишљење бр. 430-00-00312/2016-04 од 23. 9. 2016. 
године:

Међутим, када привредни субјект из свог 
малопродајног објекта узима добра (нафту и 
нафтне деривате) у пословне сврхе, односно у 
циљу обављања делатности, према мишљењу 
Министарства финансија такво узимање добара 
није дужан да евидентира преко фискалне касе, с 
обзиром да није извршен промет, односно не по-
стоји накнада за узета добра. 

Такође, из претходно наведеног произлази да 
је привредни субјект дужан да за тако узета до-
бра изврши раздужење малопродајног објекта и 
интерним рачуном задужи место трошка у при-
вредном субјекту по набавној цени, у складу са 
прописима који регулишу област рачуноводства 
и ревизије.

Продаја страном држављанину који има 
право на повраћај ПДВ-а

Приликом продаје робе страном држављани-
ну продавац је дужан да изда одговарајући рачун 
и да на захтев купца попуни образац ЗПППДВ – 
Захтев путника за повраћај ПДВ-а.

Од 1. јануара 2019. године обвезници ПДВ-а – 
продавци на захтев страних физичких лица тре-
ба да издају образац ЗПППДВ – Захтев путника 
за повраћај ПДВ-а. До 31. децембра 2018. године 
користио се образац РЕФ 4 – Захтев страног др-
жављанина за рефакцију.

Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај 
ПДВ-а – прописан је изменама и допунама Пра-
вилника о начину и поступку остваривања поре-
ских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак 
претходног пореза („Сл. гласник РС”, број 104 од 
28. 12. 2018. године).

Продаја страном држављанину евидентира се 
преко фискалне касе на исти начин као и свака 
друга продаја.

Одобравање попуста

Одобравање попуста у малопродајним објек-
тима  на укупан износ исказан на фискалном 
исечку није дозвољен. 
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Кроз промену цена – нивелацију обави се сни-
жење или повећање цене у меморији фискалне 
касе. Једноставније решење је да се за исти ар-
тикал доделе две шифре артикла у меморији фи-
скалне касе и да се за сваки унесе продајна цена. 
За артикал који се продаје по сниженој цени по-
требно је да се уз назив артикла унесе напомена 
да се продаје по цени са попустом.

Када се у оквиру акције купцу поклања неки 
артикал (без накнаде) приликом куповине неке 
друге робе, преко фискалне касе евидентира се 
само промет који се наплаћује, а за артикле који 
се поклањају не постоји обавеза да се промет 
евидентира преко фискалне касе. 

Набавка робе у промету на мало

Трговина на мало набавља робу од добавља-
ча (произвођача или велетрговца), директно је 
увози или је преноси из властитог велепродајног 
магацина. У малопродаји се роба води по продај-
ним ценама, са укалкулисаном разликом у цени 
и ПДВ-ом (тзв. малопродајна цена). Међутим, и 
овде мора бити задовољен захтев МРС 2, одно-
сно одељка 13 МСФИ за МСП, односно члана 18. 
Правилника о начину признавања, вредновања, 
презентације и обелодањивања позиција  у  по-
јединачним финансијским извештајима микро и 
других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/13 
и 95/14 – даље: Правилник) – да се залихе почетно 
вреднују по набавној цени. 

Зато се уз рачун 1340 – Роба у промету на мало, 
где је роба исказана по продајној цени с ПДВ-ом, 
увек воде и тзв. несамостални (корективни) ра-
чуни: 1341 – Укалкулисани ПДВ у промету на мало 
и 1349 – Разлика у цени робе у промету на мало. 
Приликом билансирања њихов потражни салдо 
исправља задужење продавнице (дуговни салдо 
рачуна  1340) и тако своди вредност трговачке 
робе у продавници на њену набавну цену.

Трговци који нису у систему ПДВ-а немају пра-
во  на  одбитак  претходног  пореза  по  улазним 
рачунима добављача, већ бруто износ рачуна за 
набавку робе и зависне трошкове укључују у на-
бавну цену. Међутим, као што немају право да 
искористе претходни порез, тако не смеју и да на 
своју продајну цену зарачунају ПДВ. Код њих се 
роба у продавници води по продајним ценама са 
укалкулисаном разликом у цени, али без ПДВ-а.

Књижење набавке робе у Дневнику спроводи 
се преко конта 130 – Обрачун набавке робе, ако 

су у поступку набавке настали и други трошкови 
који могу директно да се припишу прибављању 
робе, осим вредности робе на фактури добавља-
ча. Ако у поступку набавке нису настали други 
трошкови, набавка може директно да се спро-
веде преко рачуна 134. 

Када се у асортиману продавнице налази роба 
која се опорезују различитим стопама ПДВ-а (20% 
и 10%), потребно је да се већ при задужењу ова 
роба књижи одвојено. С тим у вези, рачун 1341 
рашчлањује се на аналитичке рачуне, нпр. 13410 
− Роба у промету на мало са 20% ПДВ-а и 13411 – 
Роба у промету на мало са 10% ПДВ-а.

Обрачун зависних трошкова
Трошак залиха робе обухвата трошкове ку-

повине, трошкове конверзије и друге трошкове 
настале у вези са довођењем залиха робе на са-
дашњу локацију и садашње стање.

Попусти (нпр. рабат) који су познати унапред 
и истакнути на улазном рачуну одузимају се при-
ликом утврђивања трошкова набавке. Проблем 
се јавља при накнадном одобравању попуста од 
стране добављача, као што је суперрабат и сл. Су-
перрабат који добављач најчешће одобрава ако 
је током једног периода код њега остварен већи 
промет јесте накнадни попуст који се књижи сма-
њењем набавне вредности продате робе. Роба 
на име на које се добија овај попуст од добављача 
по правилу је већ продата. 

Пример: Накнадно одобрени суперрабат

Добављач одобрава свом купцу суперрабат за 
испоручену робу за фебруар месец 2019. године 
и о томе доставља купцу књижно одобрење 12. 
априла 2019. године, уз обрачун суперрабата. У 
вези са добијеним књижним одобрењем купац 
доставља продавцу потврду о умањењу претход-
ног ПДВ-а. Накнадно одобрен суперрабат износи 
2,5% од бруто продајне вредности робе.

Ред. 
бр. Опис Износ

1. Продајна вредност робе 120.000

2. Обрачунати суперрабат (1 × 2,5%) 3.000

3. Свега за уплату (1 - 2) 117.000

4. ПДВ по стопи од 20% (3 × 16,6667%) 19.500

5. Основица за ПДВ (3 - 4) 97.500

6. Разлика ПДВ-а по одобреном 
суперрабату 500
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Купац није продао робу коју је набавио од тог 
добављача.
Књижење:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

270 Порез на додату вредност 
у примљеним фактурама 
по општој стопи (осим 
плаћених аванса) -500

501 Набавна вредност продате 
робе -2.500

435 Добављачи у земљи - 3.000

- за добијено књижно одобрење

Наравно, ако трговина набавља само једну вр-
сту робе и у вези са њеном набавком јављају се 
одређени зависни трошкови, нпр. трошкови пре-
воза, наведени трошак једноставно треба да ра-
спореди по јединици набављене робе. Међутим, 
зависни трошак најчешће се јавља у вези са набав-
ком више врста робе, фактурисаних на једном ра-
чуну. Тада је потребно изабрати једну од метода 
за распоред зависних трошкова, водећи притом 
рачуна о врсти робе и њеним карактеристикама:
а) Тежинска или пондерисана метода примерена 
је углавном за трошкове превоза када се истим 
транспортним средством превози роба која има 
битно различиту специфичну тежину или обим, 
па се као основица за распоред зависног трошка 
узима тежина робе. У ту сврху утврђује се тежин-
ски фактор.
б) Процентна метода или метода удела примере-
на је ако се ради о роби веће појединачне вредно-
сти, а сличних вањских карактеристика. Зависни 
трошкови набавке распоређују се на поједини 
артикал према вредности робе по рачуну доба-
вљача,  при  чему  се роби  веће  вредности  про-
порционално придружује и већи износ зависног 

трошка. Зато је потребно утврдити учешће вред-
ности поједине врсте робе у укупној вредности 
испоруке према рачуну добављача.

Пример: Распоред зависних трошкова

Предузетник Добривоје Радник је 16. 4. 2019. 
године набавио из дисконта „Коста Којот” 100 
комада кока-коле у лименци, 90 комада млека 
„Козица” и сунђере „Бриско”, укупне вредности 
8.305,00 динара плус ПДВ. Испоруку је извршио 
дисконт и за услугу зарачунао цену од 1.200,00 
динара плус ПДВ.

Распоред трошкова набавке на поједине арти-
кле приказан је у табели 1.

Калкулација

Предузетници који се баве трговином на мало 
дужни су да за робу коју продају на мало саставе 
калкулацију малопродајне цене, у коју уносе по-
датке који су неопходни да би се роба исправно 
евидентирала у пословним књигама. Калкулација 
се саставља на основу веродостојних исправа о 
набавци робе, као што су фактура, отпремница, 
пријемница, доставница и слично.

Да би се роба у промету на мало евидентира-
ла на исправан начин и да би калкулација, као ра-
чуноводствена исправа, обезбедила све податке 
ради задовољена прописа из области трговине и 
рачуноводствених прописа, потребно је да садр-
жи следеће елементе:
– назив и седиште привредног субјекта који врши 
промет робе на мало,
– назив, седиште и број продајног објекта,
– број и датум састављања калкулације,
– назив, седиште и ознаку добављача,
– назив, број и датум документа који прати робу 
(отпремница, доставница, пријемница),

Табела 1: Распоред зависних трошкова набавке
Распоређивање зависних трошкова на робу

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Колич.
НЦ по 

фактури 
добављ.

Вредн. по 
фактури

Проценат 
учешћа

Зависни 
трошак – 

укупно

Зависни 
трошак 
– по јед. 

мере

Набав-
на цена

Набавна 
вредност

1. Кока-кола лименка 
0,33 l ком. 100 25,55 2.555,00 30,77% 369,18 3,69 29,24 2.924,00

2. Млеко „Козица” 1 l 
2,8% m.m. ком. 90 55,00 4.950,00 59,60% 715,24 7,95 62,95 5.665,50

3. „Бриско” сунђер 
(паковање 3 ком.) ком. 20 40,00 800,00 9,63% 115,59 5,78 45,78 915,60
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– редни број, назив,  јединицу мере и количину 
робе,
– цену по јединици мере која је умањена за дате 
рабате у фактури добављача,
– вредност робе по фактури добављача и износ 
зависних трошкова набавке,
– износ разлике у цени и продајну вредност робе,
– стопу и износ ПДВ-а,
– продајну цену по јединици мере, са укалкулиса-
ним ПДВ-ом,
– укупну продајну вредност робе, са ПДВ-ом, и
– потпис лица одговорног за састављање калку-
лације.

Калкулација продајне цене робе представља 
важну рачуноводствену исправу са вишеструком 
наменом, која се користи и у поступку контроле и 
приликом инспекцијског надзора, на основу које 
се другим органима доказује исправност фор-
мирања малопродајне цене. Добро састављена 
калкулација  треба да пружи податке о основу 
пословне  промене  и  елементе  битне  за  њено 
евидентирање.

Предузетник сам одређује политику формира-
ња малопродајних цена, а притом користи тзв. зи-
дану калкулацију. Приликом зидања малопродајне 
цене може да пође од унапред утврђене стопе 
марже, односно разлике у цени, коју обрачунава 
на набавну вредност робе. Разлика у цени зависи 
од висине свих трошкова које трговац мора њоме 
да покрије и од његове планиране зараде. 

Ипак, у малопродаји се чешће полази од крај-
ње продајне цене са укалкулисаним ПДВ-ом од 
20%, из које се прерачунатом стопом пореза од 
16,66667% израчунава износ ПДВ-а, а затим се, 
као разлика између продајне цене без ПДВ-а и 
набавне цене, утврђује разлика у цени. Када су у 
питању производи који се опорезују са 10% ПДВ-а, 
полази се од крајње продајне цене са укалкулиса-
ним ПДВ-ом од 10%, из које се прерачунатом сто-
пом пореза од 0,0909% израчунава износ ПДВ-а.

Пример: Калкулација малопродајне цене и 
евидентирање набавке

На основу података из претходног примера и 
формираног распореда зависних трошкова на-
бавке на артикле Добривоје израђује калкулацију 
малопродајне цене као што је приказано у табели 
7 на крају чланка.

Књижење у Дневнику:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

130 Обрачун набавке робе 8.305,00  

270 Порез на додату вред-
ност у примљеним 
фактурама по општој 
стопи (осим плаћених 
аванса) 1.166,00  

435 Добављачи у земљи  9.471,00

- за обрачун набавке робе од добављача – дисконт Коста 
Којот

2.

130 Обрачун набавке робе 1.200,00  

270 Порез на додату вред-
ност у примљеним 
фактурама по општој 
стопи (осим плаћених 
аванса) 240,00  

435 Добављачи у земљи  1.440,00

- за обрачун зависних трошкова набавке – превоз

3.

1340 Роба у промету на 
мало 21.450,00  

130 Обрачун набавке робе  9.505,00

13410 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 20%  1.700,00

13411 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 10%  1.022,73

1349 Разлика у цени робе у 
промету на мало  9.222,27

- за пренос на робу у промету на мало по калкулацији ДКК 
бр. 111-11/19

Евидентирање на аналитичкој картици робе 
приказано је у табели 8 на крају чланка, под ред-
ним бројем 1.

У образац КЕП уносе се подаци о набавци:

Самостални предузетник  Добривоје Радник Образац КЕП
Пут којим се ређе иде бр. 1, Неки град
Продавница „Добар комшија”

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. 
бр.

Датум евиденције  
(дан и месец)

Опис евидентиране промене  
(назив, број и датум документа)

Износ динара

задужење раздужење

1 2 3 4 5

212 16. април Калкулација малопродајне цене по фактури добављача 
ДКК бр. 111-11/19 21.450,00  
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Држава је за неке производе ограничила мар-
жу (на пример за хлеб од брашна Т-500), а за дру-
ге малопродајну цену (на пример за цигарете) и 
ово су ретки артикли у односу на које постоји по-
себан утицај на формирање цене.

Док произвођачи и трговци на велико смеју 
да продају цигарете по ценама нижим од оних 
утиснутих на маркицама, малопродаја која ку-
пује дуванске прерађевине ради крајње продаје 
становништву за личну потрошњу не може да их 
продаје по ценама нижим од пријављених, одно-
сно истакнутих на маркицама. Укалкулисани ПДВ 
треба обрачунати  тако да  се на малопродајну 
цену, истакнуту на маркици, примени прерачу-
ната стопа ПДВ-а од 16,66667%. Из тога произла-
зи да у малопродаји за цигарете не може да се 
одобри готовински попуст јер би исти директно 
смањио пореску основицу, а тиме и износ ПДВ-а. 
Приликом израде калкулације цена цигарета у 
малопродаји потребно је прво израчунати нето 
набавну цену цигарета (умањену за рабат) без 
ПДВ-а, а затим кренути од крајње продајне цене 
са  урачунатим ПДВ-ом  (малопродајне  цене)  и 
прерачунатом стопом пореза (16,66667%) израчу-
нати износ ПДВ-а, одузети га од продајне цене с 
ПДВ-ом и тако утврдити продајну цену без ПДВ-а. 
Разлика између продајне цене без ПДВ-а и нето 
набавне цене чини остварену разлику у цени.

Пример: Калкулација цене цигарета

Добривоје  је  набавио  200  пакли  цигарета 
„Лула мира”, чија је малопродајна цена утисну-
та на маркици 250 динара за паклу. Произвођач 
одобрава Добривоју 11% рабата на малопродајну 
цену и издаје му рачун из кога користи податке за 
обрачун нето набавне вредности цигарета:

1. Продајна цена са ПДВ-ом  
    (означена на маркици) 50.000,00
2. Рабат (50.000 × 11%) - 5.500,00
3. За плаћање 44.500,00
4. 20% ПДВ-а (44.500 × 16,6667%) 7.416,67
5. Основица за обрачун 20% ПДВ-а  
    (44.500 - 7.416,67) 37.083,33

Добривоје саставља улазну калкулацију за на-
бављене цигарете:
1. Фактурна вредност са ПДВ-ом,   
    умањена за одобрени рабат 44.500,00
2. ПДВ исказан на рачуну добављача - 7.416,67
3. Нето набавна вредност (1 - 2) = 37.083,33
4. Разлика у цени (5 - 3) + 4.583,34
5. Продајна цена без ПДВ-а (7 - 6) = 41.666,67
6. 20% ПДВ-а  + 8.333,33
7. Унапред утврђена МПЦ са ПДВ-ом = 50.000,00

Продаја робе

У току једног радног дана роба може да се на-
плати на разне начине. Углавном је заступљена 
наплата путем платних картица и готовине, а и 
чековима грађана. Без обзира на начин плаћа-
ња, све то чини пазар трговца за одређени рад-
ни дан. На крају радног дана штампа се дневни 
извештај. На извештају је назначено који део је 
наплаћен готовином, који картицама, а који че-
ком. Приликом предаје у благајну или на теку-
ћи рачун пазар мора да се преконтролише, као 
и да се уради спецификација истог. Тај образац 
назива  се „Пријава дневног пазара” и  у њему 
се  јасно види колико  је од укупног пазара на-
плаћено готовином, колико чеком, картицом и 
вирманом. Збир свих тих колона наплате чини 
укупан дневни пазар, па стога мора бити једнак 
дневном извештају. Збир промета и обрачунатог 
ПДВ-а свих дневних извештаја у току одређеног 
периода мора да буде једнак укупном промету 
и обрачунатом ПДВ-у који је исказан на перио-
дичном рачуну  за  тај  период.  У финансијском 
књиговодству могу да се књиже дневни или пе-
риодични извештаји (месечни). У том смислу, на 
крају месеца потребно је да се из фискалне касе 
извуче месечни (периодични извештај) и сложи 
са дневним извештајима. 

У зависности од организације рачуноводства 
и ажурности самог књижења раздужење продав-
нице за продату робу спроводи се и на рачунима 
Главне књиге на основу података из рекапиту-
лације  дневног  промета.  Књижење  пословног 
догађаја у вези са продајом робе на мало у фи-
нансијском књиговодству обухвата:
1. признавање прихода од продаје робе на мало 
и евидентирање обавезе за ПДВ;
2.  раздужење продавнице за продату робу,  уз 
истовремено књижење набавне вредности про-
дате робе.

У пракси постоји више начина књижења ових 
пословних догађаја, али је резултат свих призна-
вање прихода (рачун 604) у висини продајне цене 
робе и признавање расхода (рачун 501) у висини 
набавне вредности продате робе.

Пренос набавне вредности продате робе на 
трошак периода (рачун 501) обавља се тако да 
се прво помоћу прерачунате стопе пореза из-
рачуна износ ПДВ-а за продату робу, а затим се 
израчуна део вредности укупно продате робе 
који се односи на укалкулисану разлику у цени. 
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При томе се примењује просечна реализована 
разлика у цени продавнице, која може да се из-
рачуна као:

Реализована 
разлика у цени =

Салдо рачуна 1349 × Износ продаје
Салдо рачуна 1340 пре продаје

Ово је техника одмеравања набавне вредно-
сти залиха трговачке робе по методи трговине 
на мало, која је, у складу са МРС 2 т. 21), допуште-
на ако су резултати приближно једнаки трошку. 
Тачка 22) МРС 2 гласи:

Метод продаје на мало често се користи у 
трговини на мало, за одмеравање залиха великог 
броја ставки које имају брз обрт, сличне марже 
и за које је неизводљиво користити друге мето-
де. Набавна цена/цена коштања залиха одређује 
се умањењем продајне вредности залиха за од-
говарајући проценат бруто марже. У проценат 
који се користи укључене су залихе чија је цена 
умањена испод њихове првобитне продајне цене. 
Обично се користи просечни проценат за свако 
малопродајно одељење.

Такође, одељком 13.16 МСФИ за МСП дефини-
сана је ова техника одмеравања набавне вредно-
сти залиха: Ентитет може да користи технике 
попут стандардног метода одређивања цена, 
метода малопродајне цене или метода послед-
ње набавне цене за одмеравање ако резултат 
приближно одражава набавну вредност/цену 
коштања залиха. Методом малопродајне цене, 
набавна вредност/цена коштања одмерава се 
смањењем продајне вредности залиха помоћу 
одговарајућег процента бруто марже.

Правилником за микро и друга правна лица 
залихе су дефинисане у члану 18, а у наведеним 
врстама  залиха  налазе  се  и  залихе  трговачке 
робе. Међутим, истим чланом НИСУ дефинисане 
„технике одмеравања набавне вредности”, него 
он само даје инструкције у вези са почетним ме-
рењем залиха и обрачуном излаза залиха. С об-
зиром на то, сматрамо да је приликом избора 
технике одмеравања набавне вредности залиха 
робе у малопродаји могуће применити одредбе 
одељка 13.16 МСФИ за МСП, у складу са чланом 6. 
став 3. Правилника: У случају када за конкретну 
ситуацију и трансакцију нису прописана одговара-
јућа начела и правила одредбама овог правилника, 
пословни субјект може применити критеријуме 
за признавање и вредновање имовине, обавеза, 
прихода и расхода и резултата пословања који 
су прописани МСФИ за МСП.

Ипак, Министарство финансија дало је друга-
чије мишљење у вези са тумачењем применљи-
вости одредби МСФИ за МСП за трговце на мало 
који раде по Правилнику, бр. 011-00-00128/2019-16 
од 1. 4. 2019. год:

Имајући у виду садржину достављеног захте-
ва, на основу члана 80. Закона о државној упра-
ви („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
47/18 и 30/18 – др. закон), Министарство даје сле-
деће мишљење:

Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, 
бр. 62/13 и 30/18 – у даљем тексту: Закон) уређују 
се обвезници примене овог закона, разврставање 
правних лица, организација рачуноводства и ра-
чуноводствене исправе, услови и начин вођења 
пословних књига, признавање и вредновање пози-
ција у финансијским извештајима, састављање, 
достављање и јавно објављивање финансијских 
извештаја и годишњег извештаја о пословању, 
Регистар финансијских извештаја, Национал-
на комисија за рачуноводство, као и надзор над 
спровођењем одредби овог закона.

Одредбама члана 11. став 8. Закона прописа-
но је да су помоћне књиге аналитичке евиденције 
које се воде одвојено за нематеријална улагања, 
некретнине, постројења и опрему, инвестицио-
не некретнине, дугорочне финансијске пласмане, 
залихе, потраживања, обавезе и др. Сагласно ста-
ву 9. овог члана дефинисано је да се помоћне књиге 
које се односе на имовину у материјалном облику 
исказују у количинама и новчаним износима.

Чланом 6. став 3. Правилника прописано је да 
у случају када за конкретну ситуацију и трансак-
цију нису прописана одговарајућа начела и прави-
ла одредбама овог правилника, пословни субјект 
може применити критеријуме за признавање и 
вредновање имовине, обавеза, прихода и расхода 
и резултата пословања који су прописани Међу-
народним стандардом финансијског извештава-
ња за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП).

Одредбама члана 18. став 14. Правилника о 
начину признавања, вредновања, презентације 
и обелодањивања позиција у појединачним фи-
нансијским извештајима микро и других правних 
лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/13 и 95/14) предвиђе-
но је да се обрачун излаза вредности залиха врши 
по следећим методама:
1) метод специфичне идентификације трошкова;
2) ФИФО метода („прва улазна једнака првој из-
лазној”);
3) метода пондерисаног просечног трошка.
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Министарство је предметно мишљење дало у 
складу са чланом 80. Закона о државној управи: 

На тражење физичких или правних лица, орга-
ни државне управе дужни су да дају мишљења о 
примени одредаба закона и других општих аката 
у року од 30 дана.

Мишљења органа државне управе нису обаве-
зујућа.

С обзиром на обавезу вођења залиха робе у 
промету на мало у финансијском књиговодству 
по малопродајним ценама (по основу калкулаци-
је, уз одвојено приказивање укалкулисане разли-
ке у цени и ПДВ-а), вредносно стање залиха на 
конту 134 (салдо укупног конта) у Главној књизи 
једнако је вредносном стању у помоћној књизи 
(робном) ако се залихе робе воде по набавној 
цени, а излаз по методи просечног трошка. Зна-
чи, чак и у случају да микро трговци на мало при-
мењују одредбе члана 18. Правилника директно, 
ефекат на финансијске извештаје је једнак. 

¨Без обзира на то који рачуноводствени 
оквир  примењују  за  одређивање  тех-

нике одмеравања набавне вредности залиха, 
обавеза вођења помоћних евиденција (робног 
књиговодства) и даље је неупитна са аспекта 
Закона о рачуноводству.

Пример: Евидентирање продаје робе
Добривојев дневни пазар за 16. април износи 

10.975,00 динара, а спецификација робе приказа-
на је у табели 2.

Одељком 13.16. МСФИ за МСП прописано је да 
ентитет може користи технике попут стан-
дардног метода одређивања цена, метода мало-
продајне цене или метода последње набавне цене 
за одмеравање ако резултат приближно одра-
жава набавну вредност/цену коштања залиха. 
Стандардне цене коштања узимају у обзир уоби-
чајени ниво коришћења основног и помоћног ма-
теријала, рада, ефикасности и капацитета. Оне 
се редовно проверавају и ако је неопходно мењају 
у складу са тренутним условима. Методом мало-
продајне цене, набавна вредност/цена коштања 
одмерава се смањењем продајне вредности зали-
ха помоћу одговарајућег процента бруто марже.

Имајући у виду све наведено, напомињемо да 
Закон прописује вођење помоћних књига које се 
односе на имовину у материјалном облику и њи-
хово исказивање у количинама и новчаним изно-
сима (тзв. робно-материјално књиговодство). 
Додатно указујемо на то да микро правна лица 
немају могућност примене одредбе члана 6. став 
3. Правилника јер су у конкретном случају Правил-
ником већ дефинисана правила за обрачун излаза 
вредности залиха.

С обзиром на горенаведено, мишљења смо да 
се обавеза вођења помоћних књига које се односе 
на имовину у материјалном облику и исказивање 
у количинама и новчаним износима (тзв. робно-
-материјално књиговодство) односи на сва прав-
на лица, односно предузетнике који су обвезници 
примене Закона, укључујући и предузетнике (ми-
кро правна лица) који се баве трговином на мало.

Табела 2: Дневни пазар продавнице „Добар комшија” за 16. април

Датум Артикли Јед. 
мере Колич. ПЦ Основица Стопа 

ПДВ-а ПДВ Продајна 
вредност

16. 4. 2019. Кока-кола лименка 0,33 l ком. 60 80,00 4.000,00 20% 800,00 4.800,00
Млеко „Козица” 1 l 2,8% m.m. ком. 45 125,00 5.113,64 10% 511,36 5.625,00
„Бриско” сунђер (паковање 3 ком.) ком. 5 110,00 458,33 20% 91,67 550,00

УКУПНО     9.571,97  1.403,03 10.975,00

Добривоје уноси продају у образац КЕП:

Самостални предузетник  Добривоје Радник Образац КЕП
Пут којим се ређе иде бр. 1, Неки град
Продавница „Добар комшија”

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. 
бр.

Датум евиденције  
(дан и месец)

Опис евидентиране промене  
(назив, број и датум документа)

Износ динара

задужење раздужење
1 2 3 4 5
212 16. април Калкулација малопродајне цене по фактури добављача 

ДКК бр. 111-11/19 21.450,00  

213 16. април Дневни извештај благајне бр. xxx/19 10.975,00
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На аналитичке картице робе уноси се податак о 
продатој количини као што је приказано на приме-
ру у табели 8 на крају чланка (на редном броју 2).

Затим се са робних аналитичких картица ауто-
матски повлачи у модул финансијског књиговод-
ства налог за књижење продаје:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

243 Благајна 10.975,00  

604 Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту  9.571,97

476 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу продаје за 
готовину  1.403,03

- за евидентирање прихода од продаје

2.

501 Набавна вредност 
продате робе 4.816,05  

13410 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 20% 891,67  

13411 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 10% 511,36  

1349 Разлика у цени робе у 
промету на мало 4.755,92  

1340 Роба у промету на 
мало  10.975,00

- за обухватање набавне вредности продате робе

Објашњење књижења:

Артикал Кол. Набавна 
вредност РУЦ ПДВ Продајна 

вредност

Податак 
из колоне 
аналитичке 
робне 
картице

 12 13 14 15

Кока-кола 
лименка 
0,33 l 60 1.754,40 2.245,60 800,00 4.800,00

Млеко 
„Козица” 1 
l 2,8% m.m. 45 2.832,75 2.280,89 511,36 5.625,00

„Бриско” 
сунђер 
(паковање 
3 ком.) 5 228,90 229,43 91,67 550,00

УКУПНО  4.816,05 4.755,92 1.403,03 10.975,00

Када би Добривоје књижење вршио уз помоћ 
технике малопродајне цене, израчунао би прво 

реализовану разлику у цени. Сви његови произво-
ди имају сличну стопу разлике у цени, тако да их 
није груписао, него збирно рачуна реализовану 
разлику у цени.

Салдо 1349 9.222,27

Салдо 1340 21.450,00

Износ продаје 10.975,00

Реализована РУЦ 4.718,62

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

243 Благајна 10.975,00  

604 Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту  10.975,00

- за пазар у благајни

2.

501 Набавна вредност 
продате робе 10.975,00  

1340 Роба у промету на 
мало  10.975,00

604 Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту  -1.403,03

476 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу продаје за 
готовину  1.403,03

- за обрачунати ПДВ у промету на мало 

3.

13410 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 20% 891,67  

13411 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 10% 511,36  

1349 Разлика у цени робе 
у промету на мало 4.718,62  

501 Набавна вредност 
продате робе -6.121,65  

- за обрачунату укалкулисану РУЦ и укалкулисани ПДВ

У случају да је Добривоје пазар наплатио у ра-
зличитим средствима плаћања, одвојено ће еви-
дентирати сваки од њих:

Ред. Средство 
наплате 

Износ ПДВ Укупно 

1. Чековима 
грађана 500,00 100,00 600,00

2. У готовини 6.958,33 991,67 7.950,00

3. Платним 
картицама 2.113,64 311,36 2.425,00

 Укупно: 9.571,97 1.403,03 10.975,00
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

240 Хартије од вредности – 
готовински еквиваленти 600,00  

243 Благајна 7.950,00  

228 Остала потраживања 2.425,00  

604 Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту  9.571,97

476 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу продаје за 
готовину  1.403,03

 - извештај о дневном промету робе у малопродајном 
објекту 

Приликом продаје робе помоћу кредитне кар-
тице трговац терети издаваоца платне картице 
за  укупан  износ  издатих  рачуна  корисницима 
његових картица који су њима плаћени. Његова 
дознака на текући рачун трговца биће умањена 
за уговорену провизију.

Закон о међубанкарским накнадама и по-
себним  правилима  пословања  код  платних 
трансакција на основу платних картица („Сл. 
гласник РС”, бр. 44/2018), који је ступио на сна-
гу 16. 6. 2018, а примењује се по истеку шест 
месеци од дана ступања на снагу  (осим чла-
на 9. закона, који се примењује по истеку два 
месеца од дана ступања на снагу овог зако-
на), смањује висину међубанкарских накнада 
приликом трансакција дебитном и кредитном 
картицом, што повољно утиче на пословање 
предузетника трговаца на мало.

Чланом 14. овог закона прописно је следеће:
Пружалац платне услуге може у року од шест 

месеци од почетка примене овог закона нудити и 
наплатити међубанкарску накнаду за трансакци-
је дебитном картицом у износу већем од износа 
прописаног у члану 3. став 1. овог закона, али не 
већем од 0,5% вредности извршене трансакције 
дебитном картицом.

Пружалац платне услуге може у року од шест 
месеци од почетка примене овог закона нудити и 
наплатити међубанкарску накнаду за трансакци-
је кредитном картицом у износу већем од износа 
прописаног у члану 3. став 2. овог закона, али не 
већем од 0,6% вредности извршене трансакције 
кредитном картицом.

Међубанкарска накнада приликом 
трансакције

дебитном 
картицом

кредитном 
картицом

До 16. 6. 2019. MAX 0,5% MAX 0,6%
Од 17. 6. 2019. MAX 0,2% MAX 0,3%

Продаја ваучера или поклон-бонова
Вредносни ваучер (купон/бон) представља ин-

струмент за који постоји обавеза да се прихвати 
као накнада или делимична накнада за испоруку 
добара или пружање услуга, при чему су роба или 
услуге који се испоручују или идентитет њихових 
потенцијалних добављача назначени или на самом 
инструменту или у повезаној документацији, укљу-
чујући и услове употребе таквог инструмента.

�Једнонаменски  вредносни  ваучер  је 
вредносни купон за који су место испору-

ке робе или услуга на које се тај купон односи и 
ПДВ који мора да се плати на ту робу или услуге 
познати у време издавања вредносног купона.           
       У случају вишенаменског ваучера у моменту 
издавања ваучера није познато место проме-
та, односно није познато која ће тачно добра 
бити испоручена, односно које ће услуге бити 
пружене.

Поклон-бонови су исправе које издаје трго-
вац. Купци их воле јер су практични и не морају 
се бринути да ли ће изабрати поклон који ће се 
свидети особи којој је намењен.

Издавање поклон-бона и његова продаја не 
представљају трансакцију која ствара приход с 
обзиром на то да није дошло до преноса односно 
испоруке робе. Финансијски прилив који настаје 
наплатом бона сматра се примљеним авансом, 
што значи да издавање поклон-бона за трговца 
представља одложени приход.

Према тренутно важећем Закону о порезу на 
додату вредност, пренос једнонаменског вауче-
ра има карактер промета. Посматрано из угла 
издаваоца ваучера који ће на крају и извршити 
промет, неспорно је да је реч о авансу за будући 
промет добра или услуге, у зависности од тога 
у које сврхе конкретни ваучер може да се иско-
ристи.

Из угла Закона о порезу на додату вредност, 
трговац који продаје или поклања вишенамен-
ске ваучере по утврђеној вредности, којима ће 
доносиоци ваучера плаћати накнаду за промет 
добара  односно  услуга,  нема обавезу да по 
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основу продаје ваучера обрачуна и плати ПДВ, 
с обзиром на то да приликом њихове продаје 
не долази до настанка пореске обавезе (прили-
ком продаје односно поклањања ваучера није 
познат купац добара, односно прималац услу-
га, није познато која ће добра односно услуге 
бити прометовани, по којој ће се пореској стопи 
опорезовати). На промет добара и услуга који 
трговац изврши доносиоцима ваучера ПДВ об-
рачунава се и плаћа у складу са Законом, неза-
висно од тога што се новчана средства на име 
накнаде за тај промет потражују и наплаћују од 
продавца ваучера. У вези са тим наведен је исе-
чак из Мишљења Министарства финансија број 
413–00–783/2011–04 од 2. 9. 2011: Обвезник ПДВ 
који продаје вредносне ваучере, односно кар-
тице за набавку добара или услуга код лица која 
врше промет добара или услуга у ТЦ „Ушће”, а 
којима доносиоци ваучера, односно картица 
плаћају накнаду за извршени промет добара 
или услуга, нема обавезу да по основу продаје 
предметних ваучера, односно картица обра-
чуна и плати ПДВ, с обзиром да по том основу 
не долази до настанка пореске обавезе. Наиме, 
у овом случају приликом продаје ваучера, одно-
сно картица није познат ни испоручилац добара 
или пружалац услуга нити прималац добара или 
услуга, није познато која ће конкретно добра 
бити испоручена, односно услуге пружене и по 
којој ће се пореској стопи опорезовати. На про-
мет добара и услуга који изврше обвезници ПДВ 
доносиоцима ваучера, односно картица, ПДВ се 
обрачунава и плаћа у складу са Законом, неза-
висно од тога што се новчана средства на име 
накнаде за тај промет потражују и наплаћују од 
обвезника ПДВ – продавца ваучера, односно кар-
тица. Поред тога указујемо, при потраживању 
и преносу предметних новчаних средстава не 
долази до обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ.

Одредбом члана 29. Правилника о рачунима 
прописано  је  да  обвезник  ПДВ-а  који  продаје 
ваучере, бонове, поклон-честитке и сл., којима 
њихов ималац плаћа вредност добара и услуга у 
моменту промета, при чему у моменту продаје 
ваучера, бонова, поклон-честитки и сл. није по-
знато која ће добра и услуге њима бити плаћени, 
по основу продаје тих ваучера, бонова, поклон-
-честитки и сл. не издаје рачун из члана 42. Зако-
на о ПДВ-у. 

У  тренутку  када  се  бон  искористи,  трговац 
признаје приходе од продаје, а укида одгођене 

приходе које је евидентирао у тренутку издавања 
поклон-бона.

У тренутку када трговац који  је издао по-
клон-бон  изврши  испоруку  добара  у  свом 
малопродајном објекту доносиоцима бона, у 
обавези  је да такав промет евидентира пре-
ко фискалне касе, при чему се као средство 
плаћања  наводи  готовина.  Суштина  је  да  се 
промет  преко  фискалне  касе  евидентира  у 
моменту реализације промета, а не у моменту 
издавања односно продаје поклон-бона.

Пример: Издавање и коришћење поклон- 
-бона – једнонаменски ваучер

1. У бутику „Ходам по облаку” издат је на захтев 
купца поклон-бон у вредности од 6.000 динара, 
на ком је наведен издавалац бона, датум и износ, 
као и напомена да се исти може искористити за 
куповину обуће у бутику „Ходам по облаку”, ули-
ца Шетачка бб., Град X, у року од 6 месеци од дана 
издавања.
2. У предвиђеном року Мица Цицић купила је чи-
зме „Бети Бу” у вредности од 13.500 динара, при 
чему је износ измирила коришћењем поклон-бо-
на, а остатак је платила готовином (7.500 динара).

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

243 Благајна 6.000,00  
472 Обавезе за ПДВ по 

примљеним авансима 
по општој стопи 1.000,00

4910 Одгођени приходи за 
издате поклон бонове 5.000,00

- за издати поклон-бон

2а

243 Благајна 7.500,00
2439 Благајна – поклон-

бонови 6.000,00
476 Обавезе за порез на 

додату вредност по 
основу продаје за 
готовину 2.250,00

604 Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту 11.250,00

- за продају чизми

2б

4910 Одгођени приходи за 
издате поклон-бонове 5.000,00

476 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу продаје за 
готовину -1.000,00

2439 Благајна – поклон-
бонови 6.000,00

- за укидање разграничених прихода
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2ц

501 Набавна вредност 
продате робе 8.000,00

13410 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 20% 2.250,00

1349 Разлика у цени робе у 
промету на мало 3.250,00

1340 Роба у промету на 
мало 13.500,00

- за обухватање набавне вредности продате робе

Пример: Издавање и коришћење поклон- 
-бона – вишенаменски ваучер

1. Добривоје је издао ваучере за куповину у њего-
вим продавницама. Ваучер може да се искористи 
у било којој од његове три радње и за плаћање 
било ког артикла из асортимана робе широке 
потрошње у радњама. Дана 22. априла продао је 
један ваучер у вредности од 3.000 динара. 
2. Комшиница Станка Клопић дошла је у набавку 
код „Доброг комшије” и пазарила робу у укупној 
вредности од 3.830 динара:

Артикал Кол. Цена са 
ПДВ-ом Укупно

Млеко „Козица” 1 l 2,8% m.m. 5 125,00 625,00
Кока-кола лименка 0,33 l 10 80,00 800,00
Хлеб бели 1 55,00 55,00
Павлака 20% m.m. 3 120,00 360,00
Прашак „Шмаријел” 8 kg 1 1.990,00 1.990,00
Укупно   3.830,00
ПДВ 10%   27,27
ПДВ 20%   345,00

Књижење:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.
243 Благајна 3.000,00  
4910 Одгођени приходи за 

издате поклон-бонове 3.000,00
- за издати поклон-бон

2а

243 Благајна 830,00
2439 Благајна – поклон-бонови 3.000,00
476 Обавезе за порез на 

додату вредност по 
основу продаје за 
готовину 372,27

604 Приходи од продаје робе 
на домаћем тржишту 3.457,73

- за продају различите робе Станки Клопић

2б
4910 Одгођени приходи за 

издате поклон-бонове 3.000,00
2439 Благајна – поклон-бонови 3.000,00

- за укидање разграничених прихода

У  случају  да  се  поклон-бон  не  искористи  у 
предвиђеном року, трговац ће укинути разгра-
ничени приход на рачун осталих прихода.

Евидентирање кеса за ношење

Рачуноводствено евидентирање кеса за но-
шење у трговини зависи од тога да ли ће трговац 
кесе ставити бесплатно на распо лагање купцима 
или ће их продавати. 

Кесе за ношење које ће се продавати у тргови-
ни на мало евидентирају се на рачунима Главне 
књиге у оквиру залиха. Кесе за ношење које се 
продају у малопродаји не разликују се према на-
чину евидентирања и праћења у односу на друге 
врсте роба.

Трговац може да, због рекламирања продав-
нице или робних марки производа, приликом про-
даје робе купцима у трговини на мало бесплатно 
да кесе за ношење. С обзиром на то да та кве кесе 
имају отиснут знак предузећа трговца или озна ку 
производа који продаје, ради се о кесама које ће 
се евидентирати као трошак рекламе. 

Пример: Набавка и утрошак кеса  
у рекламне сврхе 

Добривоје је набавио 1.000 комада папирна-
тих кеса на којима је отиснут лого продавнице 
„Добар комшија” у вредности од 6.000,00 ди-
нара (вредност 5.000,00 динара + 20% ПДВ-а од 
1.000,00 динара). Кесе ће се у малопродаји бес-
платно да вати купцима, па су одмах евидентира-
не као трошак рекламе.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

535 Трошкови рекламе и 
пропаганде 5.000,00

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по општој 
стопи 1.000,00

435 Добављачи у земљи 6.000,00
- за набавку и утрошак кеса са логом Доброг комшије

Да је Добривоје у једној наруџбини набавио 
веће ко личине кеса које ће постепено стављати у 
продавницу за потребе купаца, оне би прво биле 
евидентиране на залихама, а након тога као тро-
шак рекламе. Приликом давања кеса  купцима 
који су купили његову робу не долази до промета 
добара јер се ради о давању рекламног матери-
јала из члана 6. став 1. тачка 4) Закона о порезу на 
додату вредност. Рекламним материјалом сма-
трају се оловке, роковници, календари, нотеси, 
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привесци, качкети, мајице, комбинезони, кеце-
ље, ранчеви, торбе, упаљачи, отварачи за флаше, 
подметачи, послужавници, чаше, шоље, бокали, 
пепељаре, кесе и друга добра чија је поједина чна 
тржишна вредност мања од 2.000 динара, без 
ПДВ-а (Правилник о утврђивању шта се сматра 
узи мањем и употребом добара, другим проме-
том добара и пружањем услуга, без накнаде, о 
утврђивању  уобичајених  количина  пословних 
узорака, рекламним материјалом и другим по-
клонима мање вредности, „Сл. гласник РС”, бр. 
118/2012).

Танке  кесе,  које  у  продавницама  служе  на 
пример за вагање воћа, поврћа, меса и сл., ра-
чуноводствено се евидентирају као амбалажни 
материјал  јер по својој природи и представља-
ју облик додатне амбалаже за робу у ринфузи. 
Такве кесе се не напла ћују купцима, а приликом 
њихове набавке дозвољен је одбитак претход-
ног пореза. 

Пример: Набавка и утрошак танких кеса  
за ношење 

Добривоје  је  од  добављача  набавио  танке 
кесе које су паковане у ролне од по 100 комада. 
При мљен је рачун за 200 комада ролни у износу 
од 4.800,00 динара (вред ност 4.000,00 динара + 
20% ПДВ-а од 1.800,00 динара). Ролне кеса при-
мају се у магацин продавнице. У продавници је 
издато 10 ролни кеса (њихова набавна вредност 
износи 200 динара).
Књижење:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

1030 Залихе амбалаже 4.000,00

270
ПДВ у примљеним 
фактурама по општој 
стопи 800,00

435 Добављачи у земљи 4.800,00

- за набавку танких кеса

2.
5110 Трошкови амбалаже 200,00

1030 Залихе амбалаже 200,00

- за утрошак танких кеса

IСкупштина Града Београда је 25. 9. 2018. 
године донела Одлуку о условима кори-

шћења кеса за испоруку робе на месту продаје 
роба и услуга („Сл. лист Града Београда”, бр. 
85/2018 од 25. 9. 2018. године, ступила је на сна-
гу 3. 10. 2018), која се примењује од 1. 1. 2020. 
године.

Трговци су дужни да избаце из употребе пла-
стичне кесе на месту продаје у свим малопро-
дајним објектима, као и у услужним и другим 
делатностима на територији града Београда, у 
циљу спречавања односно смањења стварања 
комуналног отпада и услед њихове штетности 
по животну средину. Ове мере се не односе 
на производе који се пакују у амбалажу и ам-
балажни материјал са којим је производ у ди-
ректном  контакту,  а  изузетно  је  дозвољена 
употреба провидних пластичних кеса које се 
користе у услужним делатностима и малопро-
дајним објектима на аеродрому, ако је таква 
употреба неопходна из безбедносних разлога.

Пластична кеса је, у смислу ове одлуке, свака 
врста кесе израђена од пластичног материјала 
која није за вишекратну употребу, а коју трговац 
и потрошач користе на месту стављања робе на 
располагање потрошачу, осим амбалаже и ам-
балажног материјала у који је производ упако-
ван. Кесе које трговци стављају на располагање 
потрошачима на месту продаје робе могу бити 
папирне и могу се стављати на располагање по-
трошачима без накнаде и уз накнаду. Трговци 
за потребе куповине могу да обезбеде и ставе 
на располагање потрошачима торбе за купови-
ну, без накнаде и уз накнаду. 

Трговци који не избаце из употребе пласти-
чне кесе могу бити кажњени казном од 150.000 
динара (правно лице), одговорно лице казном 
од 75.000 динара, а физичко лице казном од 
25.000 динара.

Услуге умотавања робе у трговини

 Чест је случај да трговац малопродавац робе 
у свом простору пружа и услугу умотавања робе 
посебним (украсним) папиром. При томе је по-
требно разликовати да ли се ради о услузи која 
се наплаћује или о услузи која се бесплатно пружа 
купцима, и то уобичајено онима који су у тој про-
давници купили робу. 

Ако  се  ради  о  пружању  услуге  умотавања 
робе посеб ним папиром која се наплаћује, трго-
вац мора да поступи у складу са члановима 6. и 
7. Закона о заштити потрошача. Трговац је дужан 
да на недвосмислен, читак и лако уочљив начин 
истакне продајну, односно јединичну цену робе 
или услуге. Исто тако је дужан да сачини ценов-
ник или тарифник услуга, који је дужан да истакне 
у излогу, односно у пословним просторијама или 
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на другом месту на коме нуди вршење услуга. 
Ако трговац нуди вршење услуга у посебном оде-
љењу продајног објекта, ценовник или тарифник 
услуга може да истакне у том одељењу.

Чак и ако се услуга умотавања не наплаћује, 
обавештење о томе требало би да буде видљиво 
истакнуто. 

Пример: Услуга умотавања робе у трговини 
на мало 

Добривоје у својој продавници „Добар ком-
шија” пружа услуге умотавања поклона, односно 
робе која је купљена у продавници, али и робе 
коју купац донесе на умотавање. Од добављача 
Папирче д. о. о. купио је материјал и прибор који 
ће користити приликом умотавања робе у вред-
ности од 14.820,00 динара:

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Кол. Цена Вредност 
без ПДВ-а ПДВ Вредност

1. Украсни папир 50 m ком. 3 1.000,00 3.000,00 600,00 3.600,00
2. Украсне траке 100 m ком. 30 170,00 5.100,00 1.020,00 6.120,00
3. Поклон-картице са 

ковертом
ком. 100 20,00 2.000,00 400,00 2.400,00

4. Маказе за папир ком. 2 500,00 1.000,00 200,00 1.200,00
5. Селотејп ком. 10 55,00 550,00 110,00 660,00
6. Држач за селотејп ком. 2 350,00 700,00 140,00 840,00

УКУПНО    12.350,00 2.470,00 14.820,00

Маказе и држач за селотејп евидентирају се 
као ситан инвентар који се приликом стављања 
у употребу отписује у целости, а материјал за за-
мотавање евидентира се на залихама као амба-
лажни материјал. 

У току дана Добривоје је упаковао 10 поклона, 
што је наплатио 1.200,00 динара (вредност услуге 
1.000,00 динара + 20% ПДВ-а од 200,00 динара). 
Рачуне је наплатио у готовини, а услуге је евиден-
тирао преко фискалне касе.
Књижење: 
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

1030 Залихе амбалаже 10.650,00  
1033 Ситан инвентар 1.700,00  
270 Порез на додату 

вредност у примље-
ним фактурама по 
општој стопи (осим 
плаћених аванса) 2.470,00  

435 Добављачи у земљи  14.820,00
- за набавку материјала за умотавање

2.

515 Трошкови 
једнократног отписа 
алата и инвентара 1.700,00  

1033 Ситан инвентар  1.700,00
- за отпис ситног инвентара

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.
5110 Трошкови амбалаже 10.650,00  
1030 Залихе амбалаже  10.650,00

- за утрошен материјал за умотавање

4.

243 Благајна 1.200,00  
614 Приходи од продаје 

производа и услуга на 
домаћем тржишту  1.000,00

470 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи  200,00

- за пружене услуге умотавања

Добривоје је целокупан набављени материјал 
за умотавање књижио на трошак јер ће га утро-
шити у краћем року. У случају да га ипак не по-
троши, на крају године мора да попише колико 

је материјала остало неутро-
шено,  као  и  да  за  тај  износ 
смањи трошкове материјала 
на рачуну 5110 и евидентира 
амбалажни материјал на ра-
чуну 1030. 

Предузетник који је одлу-
чио да купцима у свом продај-
ном објекту нуди бесплатну 
услугу  умотавања  робе,  на-
бављени  материјал  и  ситан 

инвентар и њихов утрошак евидентирао би на 
једнак начин као што је приказано у претходном 
примеру. Набављени оби чан папир, прозирну фо-
лију или фолију са ваздушним мехурићима такође 
би евидентирао као трошак амбалажног матери-
јала на рачуну 5110.

Акције, снижења, распродаја

Чланом 44. Закона о трговини прописани су 
продајни подстицаји:

Трговац може да нуди робу/услуге са нарочи-
тим продајним подстицајима (акција, попуст, 
распродаја, промоција и сл.), односно под повољ-
нијим условима у односу на редовну или претход-
ну понуду, и то нарочито са сниженом ценом, 
посебним условима продаје, испоруке или другим 
погодностима, са обећањем награде, учешћем у 
наградној игри, пратећим поклонима, односно 
другим погодностима, у складу са законом.

Ако је разлог за продајни подстицај евентуал-
но умањење употребне вредности робе (роба са 
грешком, оштећењем, пред истеком рока траја-
ња и сл.), тај разлог се мора јасно истаћи.
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Забрањено је нуђење продајних подстицаја на 
робу које има у тако малој количини да је очи-
гледно да се тиме намерава привлачење купаца 
ради навођења на куповину друге робе.

Понуда продајног подстицаја мора да садржи:
1) одређивање врсте подстицаја (попуст, пра-
тећи поклон, учешће у наградној игри или друга 
погодност);
2) прецизно и јасно одређење робе/услуге на коју 
се односи;
3) период важења подстицаја, са назнаком дату-
ма почетка;
4) све евентуалне посебне услове везане за оства-
ривање права на подстицај;
5) укупне трошкове везане за добијање или преу-
зимање робе, укључујући испоруку, односно напо-
мену о трошковима на терет купца.

Ако се подстицај односи на попуст или други 
облик ценовне погодности, поред података из 
става 3. овог члана, понуда мора да садржи и упо-
ређење, односно приказивање продајне цене у 
односу на претходну продајну цену.

На услове из става 4. овог члана сходно се при-
мењују одредбе закона којим се уређује оглашава-
ње, које се односе на упоређивање и приказивање 
цена.

Ваучер, купон или друго легитимационо сред-
ство, које се издаје ради остваривања права на 
подстицај, поред података из става 3. овог члана, 

мора да садржи и податке о издаваоцу, као и нов-
чаној вредности или висини попуста.

Ако према природи ствари није могуће исто-
времено у понуди дати све податке из става 3. т. 
2) до 5) овог члана, трговац је дужан да пре купо-
вине робе из те понуде на други начин бесплатно 
пружи или обезбеди те податке.

Пре почињања распродаје,  акцијске продаје 
или  снижења  цена  појединих  производа,  прво 
треба направити попис тих производа и саставити 
записник о снижењу цена, на кома мора јасно да 
буде видљива стара цена, нова цена и разлика ис-
казана као снижење. Касније се приликом продаје 
на фискалним рачунима исписује нова – снижена 
цена, што значи да у фискалну касу морају да буду 
унете нове шифре за артикле са сниженом ценом.

Ако трговац продаје робу која има грешку, та-
кав производ мора физички да одвоји од остале 
робе, као и да јасно обележи на њој или на про-
дајном месту да се ради о продаји робе са гре-
шком и да обавести потрошача у чему се састоји 
грешка на роби.

Производи који су стављени на распродају јер 
им истиче рок употребе треба да имају и додатно 
јасно истакнут најмањи или крајњи рок употребе.

Пример: Снижење цена робе у продавници

У бутику „Ходам по облаку” од 1. марта 2019. 
године врши се распродаја обуће из зимске ко-

Табела 3: Записник о промени цена у малопродаји због распродаје
У Драгограду, 1. марта 2019. године

Записник о промени цене бр. 208

 Стара Нова Износ

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Кол. Цена Вредност Цена Вредност Разлика 
у цени

Повећање 
(улаз)

Снижење 
(излаз)

1 Женске ципеле 
„Љапавица” ком. 20 5.500,00 110.000,00 3.300,00 66.000,00 2.200,00  44.000,00

2 Мушке ципеле 
„Гојзерице” ком. 10 8.900,00 89.000,00 5.500,00 55.000,00 3.400,00  34.000,00

3 Женске чизме 
„Бети Бу” ком. 15 13.500,00 202.500,00 9.900,00 148.500,00 3.600,00  54.000,00

УКУПНО са ПДВ-ом 401.500,00  269.500,00 132.000,00
Износ ПДВ-а 22.000,00
Износ без ПДВ-а 110.000,00

Књижење:

1340 – Роба у промету на мало 1341 – Укалкулисани ПДВ 1349 – Укалкулисана РУЦ

С0 401.500,00  66.916,67 С0  119.583,33 С0

1) -132.000,00  -22.000,00 1)  -110.000,00 1)
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лекције, на основу чега је урађен записник о про-
мени цена, приказан у табели 3.

Снижењем  малопродајне  цене  смањује  се 
укалкулисана разлика у цени – зарада трговца. У 
примеру бутика „Ходам по облаку” износ сниже-
ња без ПДВ-а износи 110.000 динара и то је смање-
ње укалкулисане разлике у цени. 

Са билансног аспекта, у овом случају није се 
ништа  променило  јер  се  роба  у  продавници и 
даље води по набавној цени. Међутим, ако из-
нос укалкулисане разлике у цени није довољан 
да „прогута” снижење, њиме се задире у набавну 

цену робе, због чега мора да се изврши вредно-
сно усклађивање залиха.

У  КЕП  књигу  у  колону  5  уноси  се  износ  од 
-132.000 динара.

Пример: Распродаја робе по цени која је 
нижа од набавне цене

Претпоставља  се  да  су  у  бутику  „Ходам  по 
облаку” приликом распродаје зимске обуће ма-
лопродајне цене спуштене још више него у прет-
ходном примеру, као што показује записник о 
промени цена у табели 4.

Табела 4: Записник о промени цена у малопродаји због распродаје – 2 

У Драгограду, 1. марта 2019. године

Записник о промени цене бр. 208А

 Стара Нова Износ

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Кол. Цена Вредност Цена Вредност Разлика 
у цени

Повећање 
(улаз)

Снижење 
(излаз)

1 Женске ципеле 
„Љапавица” ком. 20 5.500,00 110.000,00 3.000,00 60.000,00 2.500,00  50.000,00

2 Мушке ципеле 
„Гојзерице” ком. 10 8.900,00 89.000,00 5.050,00 50.500,00 3.850,00  38.500,00

3 Женске чизме 
„Бети Бу” ком. 15 13.500,00 202.500,00 8.100,00 121.500,00 5.400,00  81.000,00

УКУПНО са ПДВ-ом 401.500,00  232.000,00 169.500,00
Износ ПДВ-а 66.916,67 38.666,67 28.250,00
Износ без ПДВ-а 334.583,33 193.333,33 141.250,00

У обрачуну се може уочити да је набавна вредност робе била 215.000 динара (401.500 - 66.916,67 
- 119.583,33), а после снижења цене продајна вредност без ПДВ-а износи 193.333,33 динара. Разлика у 
цени, која је била намењена за покривање трошкова пословања и предузетникову добит, више не по-
стоји, а разлика између набавне цене и продајне цене без ПДВ-а у износу од 21.666,67 динара резултат 
је обезвређења залиха трговачке робе, које се кроз продају неће надокнадити и због тога се књижи 
на терет расхода. Залихе које су набављене у вредности од 215.000 динара продају се за 193.333,33 
динара + ПДВ.

Књижење:
1340 – Роба у промету 

на мало 1341 – Укалкулисани ПДВ 1349 – Укалкулисана РУЦ 584 – Обезвређење 
залиха материјала и робе

С0 401.500,00  66.916,67 С0  119.583,33 С0  
1) -169.500,00  -28.250,00 1)  -119.583,33 1) 21.666,67

У складу са МРС 2.9, одељком 13.4 МСФИ за МСП или чланом 18. став 2. Правилника, ова роба је сада 
одмерена по нето остваривој вредности, која је нижа од набавне вредности. 

У складу са чланом 22в. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/01… 
95/2018), овај расход по основу обезвређења вредности залиха робе биће порески признат расход 
само ако се ове залихе продају до краја године (пореског периода). Ако се не продају, износ расхода 
по основу обезвређења биће приказан у пореском билансу на позицији 35.

У КЕП књигу у колону 4 уноси се износ -169.500 динара (роба која је приликом набавке задужена у 
вредности од 401.500 динара, након нивелације продаје се за 232.000 динара).
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Претпоставља се даље да је у бутику „Ходам по облаку” распродата сва обућа. 
Књижење је следеће:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.
243 Благајна 232.000,00  
604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  193.333,33
476 Обавезе за порез на додату вредност по основу продаје за готовину  38.666,67

- за евидентирање прихода од продаје

2.
501 Набавна вредност продате робе 193.333,33  
13410 Укалкулисани ПДВ у промету на мало 20% 38.666,67  
1340 Роба у промету на мало  232.000,00

- за обухватање набавне вредности продате робе

У КЕП књигу у колону 5 уноси се вредност продаје 232.000 динара.
На контима Главне књиге након нивелације и продаје робе стање је следеће:

1340 – Роба у промету 
на мало

1341 – Укалкулисани 
ПДВ

1349 – Укалкулисана 
РУЦ

584 – Обезвређење 
залиха материјала и 

робе
С0 401.500,00  66.916,67 С0  119.583,33 С0  
1) -169.500,00  -28.250,00 1)  -119.583,33 1) 21.666,67

 232.000,00 2а) 38.666,67   
Салдо 
рачуна 0,00 0,00 0,00 21.666,67

604 – Приходи од 
продаје робе на 
домаћем тржишту

476 – Обавезе за ПДВ 
по основу продаје за 

готовину
243 – Благајна 501 – Набавна вредност 

продате робе

 193.333,33 2)  38.666,67 2) 232.000,00 2а) 193.333,33
    
    

Салдо 
рачуна -193.333,33 -38.666,67 232.000,00 193.333,33

Пошто је сва обезвређена роба продата у ис-
том пореском периоду, овај расход је порески 
признат у пореском билансу.

Неке рачуновође приликом књижења ниве-
лације цена,  којом  се  продајна цена  своди ис-
под набавне, користе посебан аналитички конто 
13491 – Негативна разлика у цени у трговини на 
мало. У том случају износ снижења испод набав-
не вредности књижи се на дуговној страни тог 
конта  (уместо на 584). Приликом продаје  сни-
жене робе, на трошак набавне вредности про-
дате робе (рачун 501) књижи се стварна набавна 
вредност (у нашем примеру 215.000 динара), а на 
приходе 193.333,33, чиме се види продаја испод 
набавне вредности услед нивелације. Уколико 
се сва снижена роба не прода, на дан биланса 
потребно је прокњижити обезвређење робе, од-
носно свођење преосталих залиха робе на нето 
продајну вредности (ставом 584/13491).

Ефекат оба начина књижења на финансијски 
резултат је исти.

Повраћај робе добављачу

Повраћај добара је релативно чест догађај у 
пракси, а разлози могу бити различити, при чему 
је најчешћи то што испоручена роба не одговара 
квалитету који је уговорен (поручен) или се роба 
враћа као непродата.

Повраћај добара услед материјалног недо-
статка  (рекламација),  као  право  трговца  на 
мало на рекламацију, уређен је Законом о обли-
гационим односима (у наставку текста: ЗОО). 
Суштина је у томе да продавац одговара за ма-
теријалне недостатке робе које је она имала у 
тренутку преласка ризика на купца, без обзира 
на то да ли му је то било познато. Продавац од-
говара и за оне материјалне недостатке који се 
појаве после преласка ризика на купца ако су 
они последица узрока који је постојао пре тога, 
осим  у  случају  незнатног материјалног  недо-
статка. Према члану 479.  ЗОО-а, материјални 
недостатак постоји: 



ЈУН 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 29

РАЧУНОВОДСТВО

1) ако ствар нема потребна својства за редовну 
употребу или за промет; 
2) ако ствар нема потребна својства за нарочиту 
употребу за коју је купац набавља, која је била по-
зната продавцу или му је морала бити позната;
3) ако ствар нема својства и одлике које су изричи-
то или прећутно уговорене, односно прописане;
4) кад је продавац предао ствар која није саобра-
зна узорку или моделу, осим ако су узорак или 
модел показани само ради обавештења.

Према члану 484. ЗОО-а, купац треба да оба-
вести продавца о недостацима. У том обавеште-
њу купац је дужан да ближе опише недостатак и 
позове продавца да прегледа ствар. Према члану 
488. ЗОО-а, купац који је благовремено и уредно 
обавестио продавца о недостатку, од њега може 
да захтева да недостатак уклони или да му преда 
другу ствар без недостатка (испуњење уговора), 
као и да захтева снижење цене или да изјави да 
раскида уговор.

Посматрано са аспекта ПДВ-а, у случају повра-
ћаја добара услед рекламације, односно несао-
бразности испоручених добара (уз поседовање 
одговарајуће документације којом може да се 
потврди да је то био разлог повраћаја), не посто-
ји друга могућност осим да се сходно примене 
правила прописана за измену пореске основице 
из чл. 21. и 31. Закона о порезу на додату вредност.

Понекад се између продавца и купца уговара 
право купца да изврши повраћај добара уколико 
после извесног времена остану непродата (нпр. 
по  истеку  сезоне  и  сл.).  У  таквим  случајевима 
нема раскида уговора због неиспуњења обавеза 
једне уговорне стране, као ни рекламације, већ 
се ради о споразуму купца и продавца који под-
разумева право купца да врати робу уколико не 
буде успео да је прода у одређеном временском 
периоду. Суштински, овакав однос значи да про-
давац задржава ризик продаје, што је околност 
која може да утиче на начин књижења. 

Посматрано  са  аспекта  ПДВ-а,  а  имајући  у 
виду да трговац на мало има право располагања 
добрима као власник,  свакако се сматра да  је 
иницијално промет добара извршен. Ако после 
извесног времена дође до повраћаја добара због 
тога што није било успеха при продаји, настаје 
нови промет добара у смислу Закона о порезу 
на додату вредност. У складу са тим, трговац на 
мало издаје рачун за промет као продавац, док 
његов иницијални добављач постаје купац. Зна-
чи, имајући у виду да трговац на мало право рас-

полагања добрима преноси на добављача, нема 
основа да се примене правила која су прописа-
на за измену накнаде (пореске основице) јер се 
накнада није ни променила, већ је дошло до нове 
испоруке добара. 

У вези са тим дат је и исечак из Мишљења Ми-
нистарства финансија, бр. 011-00-01309/2015-04 од 
25. 11. 2015. године:

1. Када обвезник ПДВ - малопродавац врати 
непродата добра обвезнику ПДВ – велепродавцу, 
са аспекта Закона о порезу на додату вредност 
(„Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 83/15, у да-
љем тексту: Закон) сматра се да је обвезник ПДВ 
– малопродавац извршио нови промет тих доба-
ра обвезнику ПДВ – велепродавцу, а што значи да, 
по том основу, обвезник ПДВ – велепродавац нема 
право да смањи пореску основицу за промет који 
је извршио обвезнику ПДВ – малопродавцу, осим 
у прописаним случајевима. С тим у вези, а у кон-
кретном случају, када обвезник ПДВ – малопро-
давац врати обвезнику ПДВ – велепродавцу добра 
којима је период уобичајене употребе протекао 
(ремитенда), и то: дневну и повремену штампу, 
сматра се да је за промет дневне и повремене 
штампе који је обвезник ПДВ – велепродавац из-
вршио обвезнику ПДВ – малопродавцу дошло до 
смањења пореске основице. Међутим, када обве-
зник ПДВ – малопродавац врати обвезнику ПДВ 
– велепродавцу непродате књиге, сликовнице, 
албуме и планове града, обвезник ПДВ – малопро-
давац дужан је да за тај промет обрачуна ПДВ и 
да обрачунати ПДВ плати, у складу са Законом.

Одредбом члана 4. став 6. Правилника пропи-
сано је да се, изузетно од става 5. овог члана, сма-
тра да је дошло до смањења основице у случају 
враћања добара: 1) којима је период уобичајене 
употребе протекао (ремитенда), односно који-
ма је истекао или истиче рок трајања одређен од 
стране произвођача, ако је враћање добара пред-
виђено прописом или уговором између обвезника 
ПДВ који је извршио промет добара и лица којем 
је тај промет извршен; 2) које се врши у складу са 
законом којим се уређује заштита потрошача; 
3) због раскида уговора у складу са законом, под 
условом да обвезник ПДВ који је извршио промет 
добара поседује о томе неспорне доказе.

Поред тога, Министарство финансија указује 
да промет непродатих добара – књига, сликов-
ница, албума и планова града, која обвезник ПДВ 
– малопродавац враћа обвезнику ПДВ – велепро-
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давцу (правном лицу), не евидентира се преко 
фискалне касе у складу са Законом о фискалним 
касама („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12).

За разлику од пореског третмана, који се ра-
зликује у зависности од тога да ли се роба доба-
вљачу враћа због рекламације на производ или у 
складу са уговором, јер роба није продата, рачу-
новодствено евидентирање врши се углавном на 
исти начин, с тим да постоје одређене специфи-
чности у зависности од тога да ли су испорука и 
повраћај извршени у истом обрачунском перио-
ду, да ли су међусобне обавезе и потраживања 
по основу иницијалне испоруке измирена и сл. 

Уколико је до повраћаја дошло услед рекла-
мације, трговац на мало врши следећа књижења: 
● сторнира залихе робе (или други облик имо-
вине, у зависности од намене добра);
● врши исправку одбитка претходног пореза у 
складу са чланом 31. Закона о порезу на додату 
вредност и о томе обавештава продавца (ако је 
остварио право на одбитак претходног пореза 
при набавци); 
● сторнира обавезу према добављачу уколико 
није извршио плаћање (у супротном, признаје 
потраживање од продавца). 

Пример: Књижење поврата робе добављачу 
због рекламације

Бутик „Ходам по облаку” набавио је од доба-
вљача ципела „Бржи од муње” почетком марта 
8 пари женских, 6 пари дечјих и 6 пари мушких 
ципела, укупне вредности 79.848 динара.
1. Приликом набавке бутик „Ходам по облаку” 
направио је калкулацију малопродајне цене (при-
казану у табели 5), на основу чега је извршио књи-
жење у робном и финансијском књиговодству и 
у КЕП обрасцу.
2. Обавеза према „Бржем од муње” плаћена је са 
текућег рачуна.
3. Ранко Педантић је 22. априла у бутику „Ходам 
по облаку” купио мушке ципеле „Мачо” и за њих 
платио 8.700 динара. Сутрадан их је вратио и ре-
кламирао јер је ђон отпао. „Ходам по облаку” је 
прихватио рекламацију и по том основу вратио 
новац Ранку, испунивши образац НИ.
4.  „Ходам  по  облаку”  је  рекламирао  враћене 
ципеле добављачу „Брже од муње” и вратио му 
рекламирани пар ципела.

Табела 5: Калкулација малопродајне цене „Ходам 
по облаку”

Калкулација малопродајне цене по фактури добављача бр. 124/45-58
 По јединици мере За укупну количину

Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Кол. Набавна 
цена

Укалк. 
РУЦ

Укалк. 
ПДВ

Продајна 
цена

Набавна 
вредност

Укалк. 
РУЦ

Укалк. 
ПДВ

Продајна 
вредност

1. Ципеле женске „Ледy 
ДиДи” ком. 8 3.300 2.450 1.150 6.900 26.400 19.600 9.200 55.200

2. Ципеле дечје 
„Потрчко” ком. 6 1.990 1.010 600 3.600 11.940 6.060 3.600 21.600

3. Ципеле мушке „Мачо” ком. 6 4.700 2.550 1.450 8.700 28.200 15.300 8.700 52.200
4. УКУПНО       66.540 40.960 21.500 129.000

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

1340 Роба у промету на мало 129.000  
270 Порез на додату вред-

ност у примљеним фак-
турама по општој стопи 
(осим плаћених аванса) 13.308  

435 Добављачи у земљи   79.848
1341 Укалкулисани ПДВ у 

промету на мало  21.500
1349 Разлика у цени робе у 

промету на мало  40.960
- за обрачун набавке робе по калкулацији бр. 120 (124/45-58)

2.
435 Добављачи у земљи  79.848  
241 Текући рачун  79.848

- за уплату добављачу по рачуну 124/45-58

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

4.

204 Купци у земљи 5.640  
1341 Укалкулисани ПДВ у 

промету на мало  -1.450
1349 Разлика у цени робе у 

промету на мало  -2.550
270 Порез на додату вред-

ност у примљеним фак-
турама по општој стопи 
(осим плаћених аванса) -940  

1340 Роба у промету на мало -8.700  
- за враћану робу добављачу – рекламацију за ципеле 
„Мачо”

У КЕП књигу у колону 4 уноси се износ -8.700,00 
динара.
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У  случају  када  трговац  на  мало  враћа  не-
продату робу, независно од тога што се ради 
о  новом  промету  у  смислу  Закона  о  порезу 
на додату вредност, нема основа да се врши 
признавање прихода по том основу, већ треба 
сторнирати (смањити) залихе робе. У супрот-
ном,  приходи  од  продаје  били  би  вештачки 
увећани.

Пример: Књижење повраћаја непродате 
робе добављачу

Продавница „Добар  комшија” од добавља-
ча сладоледа „Смрзнути” набавила је почетком 

априла  сладоледе  укупне  набавне  вредности 
72.960 динара.
1. Приликом набавке наведена продавница на-
правила је калкулацију малопродајне цене (при-
казану у табели 6), на основу чега је извршила 
књижење у робном и финансијском књиговод-
ству и у КЕП обрасцу.
2. Обавеза према „Смрзнутом” плаћена је са те-
кућег рачуна.
3. У октобру је продавница „Добар комшија”, у 
складу са уговором, извршила повраћај 80 ко-
мада непродатог сладоледа „Лизуљко” и за то 
„Смрзнутом” испоставила фактуру.

Табела 6: Калкулација малопродајне цене „Доброг комшије”

Калкулација малопродајне цене по фактури добављача бр. С-214/18

 По јединици мере За укупну количину
Ред. 
бр. Назив робе Јед. 

мере Кол. Набавна 
цена

Укалк. 
РУЦ

Укалк. 
ПДВ

Продајна 
цена

Набавна 
вредност

Укалк. 
РУЦ

Укалк. 
ПДВ

Продајна 
вредност

1. Сладолед „Руменко” ком. 500 45 5 10 60 22.500 2.500 5.000 30.000
2. Сладолед „Сјајко” ком. 400 42 12 11 65 16.800 4.867 4.333 26.000
3. Сладолед „Лизуљко” ком. 500 43 15 12 70 21.500 7.667 5.833 35.000
4. УКУПНО       60.800 15.033 15.167 91.000

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

1340 Роба у промету на 
мало 91.000  

270 Порез на додату вред-
ност у примљеним 
фактурама по општој 
стопи (осим плаћених 
аванса) 12.160  

435 Добављачи у земљи   72.960
1341 Укалкулисани ПДВ у 

промету на мало  15.167
1349 Разлика у цени робе у 

промету на мало  15.033
- за обрачун набавке робе по калкулацији бр. 20 (С-214/18)

2.
435 Добављачи у земљи  72.960  
241 Текући рачун  72.960

- за уплату добављачу по рачуну С-214/18

3.

204 Купци у земљи 4.128  
1341 Укалкулисани ПДВ у 

промету на мало  -933
1349 Разлика у цени робе у 

промету на мало  -1.227
470 Обавезе за ПДВ по 

издатим фактурама по 
општој стопи 688

1340 Роба у промету на 
мало -5.600  

- за враћену непродату робу – сладолед „Потрчко”

Повраћај ПДВ-а страном држављанину

Приликом продаје робе страном држављани-
ну продавац је дужан да изда одговарајући рачун 
и да на захтев купца попуни образац ЗПППДВ – 
Захтев путника за повраћај ПДВ-а.

Од 1. јануара 2019. године обвезници ПДВ-а – 
продавци на захтев страних физичких лица тре-
ба да издају образац ЗПППДВ – Захтев путника 
за повраћај ПДВ-а. До 31. децембра 2018. године 
користио се образац РЕФ 4 – Захтев страног др-
жављанина за рефакцију.

Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повра-
ћај ПДВ-а – прописан је изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку остваривања 
пореских ослобођења код ПДВ са правом на 
одбитак претходног пореза („Сл. гласник РС”, 
број 104 од 28. 12. 2018. године).

Купљена добра страни држављанин мора да из-
несе из Србије најкасније у року од три календар-
ска месеца од дана куповине, а повраћај ПДВ-а, уз 
испуњавање прописаних услова, мора да се изврши 
најкасније у року од шест месеци од дана издавања 
рачуна о продаји добра.
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Рефакција ПДВ-а врши се у динарима, гото-
винском исплатом или уплатом на рачун у банци 
који наведе купац или подносилац захтева (члан 
5г став 4. истог правилника).

У случају да се повраћај врши готовинском 
исплатом, исплата се врши одмах, а у случају 
исплате на рачун купца, у року од 15 дана од 
дана пријема захтева. Из члана 5. став 2. Пра-
вилника  о  условима  и  начину  плаћања  у  го-
товом новцу у динарима за правна лица и за 
физичка  лица  која обављају делатност  („Сл. 
гласник РС”, бр. 77/2011) произлази да трговци 
који имају случајеве повраћаја ПДВ-а страним 
држављанима могу да подижу готов новац и 
за ове намене, као и да га држе у продајним 
објектима. Наравно, морају да имају адекват-
ну документацију на основу које је вршена ис-
плата готовог новца, а сав неутрошени новац 
мора да се налази на одговарајућем месту у 
продавници.

Након извршеног повраћаја ПДВ-а трговац је 
у обавези да спроведе књижења у финансијском 
књиговодству. 

Иако  је  Контним  планом  предвиђен  рачун 
277 – Накнадно враћен порез купцима – страним 
држављанима, враћени порез не третира се као 
претходни порез, већ као пореско ослобођење 
и треба га књижити на дуговној страни рачуна 
470.

Продавац је дужан да води посебну евиден-
цију о промету добара за која  је издао захтев 
путника за повраћај ПДВ-а на обрасцу ЕЗПППДВ 
– Евиденција захтева путника за повраћај ПДВ-а, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Образац ЕЗПППДВ садржи нарочито следеће 
податке:
1) датум пријема овереног оригинала захтева пут-
ника за повраћај ПДВ-а;
2) евиденциони број и датум издавања захтева 
путника за повраћај ПДВ-а;
3) број и датум издавања рачуна из захтева пут-
ника за повраћај ПДВ-а;
4) износ накнаде за испоручена добра, без ПДВ-а;
5) износ ПДВ-а садржаног у накнади за испору-
чена добра;
6) износ ПДВ-а који је враћен;
7) датум повраћаја ПДВ-а.

Пример: Повраћај ПДВ-а страном 
држављанину

Страном  држављанину  је  издат  рачун 
0012/2019 на износ од 60.000 динара за купље-
не женске чизме „Бур-Пра-Мис” (50.000 динара 
плус 20% ПДВ-а). Трговац је промет евидентирао 
преко фискалне касе, док су подаци о остваре-
ном промету евидентирани заједно са осталим 
дневним прометом у обрасцу КЕП, а књижење 
продаје и раздужење робе на уобичајен начин.

Трговац је следећег месеца извршио повраћај 
од 10.000 динара пореза страном држављанину 
у готовини, након што је купац приложио све по-
требне документе. За потребе повраћаја пореза 
трговац је тачан износ подигао са текућег рачуна.
Књижење:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.
243 Благајна 10.000 

241 Текући рачун  10.000

- за подизање готовине за повраћај ПДВ-а

2.
470 Обавезе за ПДВ по издатим 

фактурама по општој стопи 10.000

243 Благајна 10.000

- за подизање готовине за повраћај

У случају да је повраћај извршен уплатом на 
рачун  купца,  ставови  за  књижење  обавезе  за 
повраћај су 470/469, а затим приликом исплате 
469/241.

Евидентирање мањка у малопродаји

Сваки мањак треба документовати на одгова-
рајући начин. Записник о мањку сачињава се на 
лицу места у моменту утврђивања мањка. Мањак 
може да се утврди редовним или ванредним по-
писом. Уз записник се саставља и одговарајућа 
пописна  листа.  Записник  сачињава  овлашћено 
лице или пописна комисија.

Порески третман расхода зависи од узрока 
настанка и количине.

Да ли ће утврђени мањак бити опорезован по-
резом на додату вредност, утврђено је Уредбом 
о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на 
који се не плаћа порез на додату вредност („Сл. 
гласник РС” бр. 124). У овој уредби дефинисане су 
количине као проценти референтних вредности 
(укупна вредност набавке, продаје, производње 
у пореском периоду) које су неопорезиве, по вр-
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стама робе. Посебно се наводи норма за прои-
зводњу, а посебно за трговину добрима.

Уколико се нека врста робе не наводи у пра-
вилнику, привредни субјекти треба да уреде сто-
пу расхода својим актима. Ова стопа треба да 
буде разумна и у складу са природом делатно-
сти, пословних процеса и врстом добра.

Уколико се у пореском периоду утврди рас-
ход већи од оног уређеног Уредбом, на вредност 
мањка обрачунава се ПДВ. За датум промета узи-
ма се датум констатовања расхода, односно дан 
сачињавања записника и пописне листе.

Нормативом из Уредбе прописан је проценат 
за утврђивање расхода добара који није предмет 
опорезивања ПДВ-ом. За добра која нису обу-
хваћена Нормативом количина „дозвољеног” 
расхода утврђује се нормативом обвезника ако 
надлежни порески орган не утврди другу коли-
чину (нпр. у поступку контроле). То значи да об-
везник мора да има акт о дозвољеном расходу. 
Када је у питању трговачка роба, Норматив обу-
хвата 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 продавници, без об-
зира на то да ли је вршио један или више пописа 
у току пореског периода. 

Обвезници ПДВ-а који током године у окви-
ру пореског периода НИСУ утврђивали расход 
на наведени начин, обавезни су да на укупан 
расход по годишњем попису обрачунају и пла-
те ПДВ, осим за расход добара за последњи 
порески  период  за  који  имају могућност  да 
примене проценат из Норматива расхода, од-
носно норматива обвезника, на количину робе 
(добара) која је у том пореском периоду наба-
вљена, прерађена, произведена или продата.

ПДВ  не  обрачунава  се  ни  на  расход  настао 
због протека рока трајања добра. Тај рок мора 
да буде на производу утиснут, 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 утврђе-
ни расход тих добара. За признавање дозвољеног 
расхода на добрима којима је пописом утврђен 
истек рока трајања, порески период пописа не 
мора да се поклапа са пореским периодом у којем 
је протекао рок трајања. У вези са тим наведен је 
исечак из Мишљења Министарства финансија, бр. 
413-00-678/2011-04 од 1. 9. 2011. године:

На расход настао због протека рока трајања 
добара ПДВ се не обрачунава и не плаћа под сле-
дећим условима: да је рок трајања утиснут од-
штампавањем на добрима или је на други начин 
одређен од стране произвођача и да је утврђи-
вању расхода био присутан представник Пореске 
управе. С тим у вези, у пореском периоду у којем је 
обвезник ПДВ утврдио да је одређеним добрима 
протекао рок трајања (непосредно по протеку 
рока трајања, односно редовним или ванредним 
пописом добара), при чему тај порески период 
не мора да се подудара са пореским периодом 
у којем је протекао рок трајања добара, обве-
зник ПДВ треба да поднесе захтев надлежном 
пореском органу да упути представника који ће 
присуствовати утврђивању расхода добара на-
сталог због протека рока трајања. Ако се у року 
од пет дана од дана подношења предметног за-
хтева представник Пореске управе не одазове 
позиву обвезника ПДВ, у том случају признају се 
утврђене количине расхода исказане у записнику 
обвезника ПДВ.

Мањак утврђен пописом може да се покри-
је на терет правног лица (на терет рачуна 574 – 
Мањкови), на терет одговорног лица, односно 
запослених (преко рачуна 221 – Потраживања од 
запослених) или на терет осигурања, ако је имо-
вина била осигурана (преко рачуна 228 – Остала 
потраживања). У случају мањака услед кала, лома 
и растура, књижење се врши на терет рачуна 577 
– Расходи по основу расходовања залиха мате-
ријала и робе.

Сваки мањак робе евидентира се у обрасцу 
КЕП. На основу извршеног пописа, односно одго-
варајуће књиговодствене исправе, за износ којим 
се увећава вредност робе врши се књижење као 
и при набавци робе, а у случају смањења вредно-
сти робе, врши се сторнирање црвеним сторном 
(исписивање износа који се заокружује). Прили-
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ком сабирања износ црвеног сторна одузима се 
од укупног збира.

Стање утврђено пописом робе упоређује се са 
стањем које се добија салдирањем колона 4 и 5 
у обрасцу КЕП.

Пример: Евидентирање лома у продавници

У малопродајном објекту запосленом је испа-
ла гајба сокова пакованих у стаклену амбалажу. 
Разбили су се сокови продајне вредности 36.000 
динара (набавна вредност сокова је 20.000 дина-
ра, укалкулисана разлика у цени 10.000 динара, а 
укалкулисани ПДВ 6.000 динара). Ради се о до-
звољеном лому робе (укупна вредност лома без-
алкохолних пића пакованих у стаклену амбалажу 
мања је од 0,7% годишњег прихода од продаје тих 
сокова).

Конто Опис Дуг. Потр.

1341 Укалкулисани ПДВ 20% у 
промету на мало 6.000 

5770 Расходи по основу 
расходовања залиха робе  20.000

1349 Укалкулисана разлика у цени 
робе у промету на мало 10.000

1340 Роба у промету на мало 36.000
- за утврђени лом по записнику

Пример: Мањак робе у продавници

1. Утврђен  је мањак робе у продавници, чија  је 
набавна вредност 10.000 динара, укалкулисани 
ПДВ 3.000 динара, а укалкулисана разлика у цени 
5.000 динара. Овај мањак пада на терет одговор-
ног лица – запосленог. 
2. У продавници је настао и мањак робе чија  је 
набавна вредности 5.000 динара и на коју се об-
рачунава ПДВ по стопи од 10%. Укалкулисани ПДВ 
износи  600  динара,  а  укалкулисана  разлика  у 
цени 1.000 динара. Мањак пада на терет друштва.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

1341 Укалкулисани ПДВ 20% у 
промету на мало 3.000

1349 Укалкулисана разлика у цени 
робе у промету на мало 5.000

221 Потраживања од запослених 18.000
1340 Роба у промету на мало 18.000
474 Обавезе за порез на 

додату вредност по основу 
сопствене потрошње по 
општој стопи 3.000

679 Остали непоменути приходи 5.000
- за утврђени мањак по попису на терет запосленог

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2.

1341 Укалкулисани ПДВ 10% у 
промету на мало 600

1349 Укалкулисана разлика у цени 
робе у промету на мало 1.000

574 Мањкови 6.600
1340 Роба у промету на мало 6.600
475 Обавезе за порез на 

додату вредност по основу 
сопствене потрошње по 
посебној стопи 600

679 Остали непоменути приходи 1.000
- за утврђени мањак по попису на терет запосленог

Пример: Отпис робе у малопродајном 
објекту

Пописом је утврђено да се у малопродајном 
објекту налази роба чији је рок употребе истекао 
и исту треба отписати. Набавна вредност робе је 
10.000 динара, разлика у цени 8.000 динара и ПДВ 
3.600 динара, што значи да је продајна вредност 
21.600 динара. Трговац је поднео захтев надле-
жном пореском органу да упути представника 
који ће присуствовати утврђивању расхода до-
бара насталог због протека рока трајања. Пошто 
се у року од пет дана од дана подношења пред-
метног захтева представник Пореске управе није 
одазвао позиву, трговац књижи утврђене количи-
не расхода по записнику:

Конто Опис Дуг. Потр.

1341 Укалкулисани ПДВ 20% у 
промету на мало 6.000 

5770 Расходи по основу 
расходовања залиха робе  20.000

1349 Укалкулисана разлика у цени 
робе у промету на мало 10.000

1340 Роба у промету на мало 36.000
- за отпис робе са истеклим роком употребе

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

Рачуноводство у грађевинској 
делатности
Рачуноводствено обухватање грађевинске делатности зависи првенствено од 
врсте учесника у промету, а она одређује и МРС који ће се примењивати. Из-
вођачи радова највећу пажњу треба да посвете признавању прихода, односно 
одређивању степена довршености изведених радова. С друге стране, инвести-
тори пажњу посвећују признавању трошкова и обрачуну недовршене прои-
зводње на дан билансирања. Осим тога, у чланку је обрађено и рачуноводстве-
но обухватање резервисања за задржане кауције и депозите, уговорне казне, 
као и уговори о заједничкој изградњи, трошкови финансирања и случајеви 
промене намене станова изграђених за тржиште.

Увод – законодавни оквир за 
грађевинску делатност

Уредбом о Класификацији делатности („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/2010) грађевинарство је кла-
сификовано у сектор Ф, а области, гране и групе 
приказује табела 3 на крају чланка.

Према Закону о планирању и изградњи („Сл. 
гласник  РС”,  бр.  72/2009,  81/2009,  64/2010  – 
Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука 
УС РС, 50/2013 – Одлука УС РС, 98/2013 – Одлу-
ка  УС РС,  132/2014,  145/2014,  83/2018 и  31/2019; 
види Решење УС РС – 54/2013; види Одлуку УС 
РС – 65/2017 – даље: ЗПИ) грађење је извођење 
грађевинских и грађевинско-занатских радова, 
уградња грађевинских производа, постројења и 
опреме. Инвеститор је лице за чије потребе се 
гради објекат и на чије име гласи грађевинска 
дозвола. Изградња објекта је скуп радњи који 
обухвата: претходне радове, израду и контро-
лу техничке документације, припремне радове 
за грађење, грађење објекта и стручни надзор у 
току грађења објекта. Финансијер је лице које по 
основу закљученог и овереног уговора са инве-
ститором финансира односно суфинансира из-
градњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, 
санацију  или  извођење  других  грађевинских 
односно  инвестиционих  радова  предвиђених 
овим  законом  и  на  основу  тог  уговора  стиче 
одређена права и обавезе које су овим законом 
прописане за инвеститора у складу са помену-

тим уговором, осим стицања права својине на 
објекту који је предмет изградње.

У грађевинској делатности разликују се два 
типа учесника (правних лица или предузетника):

1. Инвеститори су они који граде уз ангажова-
ње других извођача и финансирају изградњу обје-
ката различите намене у циљу њихове продаје. 
У неким случајевима објекти се преносе на соп-
ствене некретнине ради употребе за обављање 
делатности или на инвестиционе некретнине за 
потребе издавања у закуп, ако основна делат-
ност предузећа није издавање некретнина. Код 
ових  предузећа  залиха  недовршене  изградње 
може бити билансна ситуација на 31. децембар, 
ако нису испуњени услови за испоруку радова 
(обрачунска ситуација није довршена), односно 
ако радни налог није довршен.

2. Извођачи радова услужно обављају посло-
ве одређене фазе изградње или завршне радове 
у својству даваоца услуга. У овим предузећима 
на дан биланса може да настане нефактурисани 
приход према степену довршености радова на 
пројекту, који није предат до тог дана као при-
времена или коначна ситуација.

Уговор о грађењу

Уговор о грађењу је уговор о делу којим се 
извођач обавезује да према одређеном пројек-
ту у уговореном року сагради одређену грађе-
вину на одређеном земљишту или да на таквом 
земљишту, односно на већ постојећем објекту 
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изврши какве друге грађевинске радове, а на-
ручилац се обавезује да му за то исплати одре-
ђену  цену  (члан  630.  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. 1/03 – Уставна пове-
ља). Уговором о грађењу ствара се основна оба-
веза једне уговорне стране – извођача радова, 
грађевинара, да изгради одређени грађевински 
објекат или да изврши одређене грађевинске 
радове  другој  уговорној  страни,  а  друга  уго-
ворна страна, наручилац градње (инвеститор), 
обавезује се да обави све радње којима се омо-
гућава извршење грађевинских радова, као и 
да за извршене грађевинске радове плати из-
вођачу  радова  одређену  цену.  Према  Закону 
о  облигационим односима  (даље:  ЗОО),  члан 
631, предмет уговора о грађењу је „грађевина”, 
под којом се подразумевају зграде, бране, мо-
стови, тунели, водоводи, канализације, путеви, 
железничке пруге, бунари и остали грађевински 
објекти чија изградња захтева веће и сложени-
је радове, а према ЗПИ-у под појмом „објекат” 
подразумева се грађевина спојена са тлом, која 
представља физичку, функционалну, техничко-
-технолошку или биотехничку целину, а може да 
буде подземна или надземна.

Пре закључења наведеног уговора о грађењу 
неопходно је израдити техничку документацију 
и прибавити грађевинску дозволу за изградњу 
објекта. Техничка документација израђује се као 
генерални пројекат, идејно решење, идејни про-
јекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат 
за извођење и пројекат изведеног стања (ЗПИ, 
члан 116). Грађевинску дозволу издаје решењем 
надлежни државни орган, при чему се она издаје 
за цео објекат, а може и за део објекта који пред-
ставља техничку и функционалну целину (ЗПИ, 
члан 137). Према нашим прописима Уговор о гра-
ђењу мора да буде закључен у писменој форми 
(ЗОО, члан 630).

По завршетку извођења радова, односно по 
завршетку објекта извођач предаје објекат на 
коришћење и употребу наручиоцу. Уобичајен на-
зив за овај поступак је примопредаја. Поступак 
примопредаје  започиње  одмах  по  завршетку 
радова, када извођач обавештава наручиоца да 
су радови из Уговора о грађењу завршени. Како 
од завршетка радова до почетка примопредаје 
протекне одређено време, тај период обично се 
искористи за технички преглед објекта.

Технички преглед обухвата контролу ускла-
ђености изведених радова са грађевинском до-
зволом и техничком документацијом на основу 
које  се  објекат  градио.  Техничким  прегледом 
утврђује се подобност објекта за употребу. На-
длежни орган у року од пет радних дана од дана 
подношења захтева решењем издаје употребну 
дозволу. Поступак примопредаје спроводи коми-
сија, која о томе саставља записник. Записником 
се констатује да ли су радови изведени по уго-
вору,  техничкој документацији, прописима, да 
ли постоје недостаци и мане које извођач о свом 
трошку треба да уради, у ком року ће то учини-
ти и друге важне чињенице везане за квалитет 
изведених радова и уграђеног материјала. Када 
се утврди да изграђени објекат у свему одгова-
ра уговореним условима, наручилац преузима 
објекат, односно уводи се у посед. Записник о 
примопредаји сматра се потврдом о преузима-
њу.  Сматра  се да  је  примопредаја  извршена и 
када је наручилац објекат почео да користи пре 
примопредаје. У том случају сматра се да је при-
мопредаја извршена даном почетка коришћења 
објекта.

Најчешћи начин престанка поменутог уговора 
о грађењу остварује се завршетком изграђеног 
објекта  или  извођењем  уговорених  грађевин-
ских радова, односно испуњењем уговора. Ван-
редни догађаји, економске сметње или забрана 
градње од стране државних органа могу да до-
веду до престанка Уговора о грађењу. До тога 
може да дође и раскидом уговора, али у погледу 
овог уговора то се врло ретко догађа јер уговор-
не стране због природе посла настоје да пронађу 
решење које задовољава обе стране. Раскид уго-
вора споразумом странака може да се догоди у 
свим фазама извођења радова, без последица о 
којима би се уговорне стране спориле. Питање 
једностраног раскида много је сложеније. Право 
на раскид уговора има свака страна уколико дру-
га страна не испуњава своје обавезе, а код Уго-
вора о грађењу поменуто неиспуњавање обавеза 
мора да буде теже природе. Наручилац све до 
завршетка посла има право да раскине уговор по 
својој вољи, а да о разлозима због којих то чини 
није дужан да обавести извршиоца, с тим да је 
дужан да извршиоцу плати накнаду умањену за 
трошкове који нису учињени, али које би изво-
ђач учинио да уговор није раскинут. Уговорена 
накнада у том случају умањује се извршиоцу и за 
зараду остварену негде другде или ако је намер-
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но пропустио да оствари ту зараду. Извођач има 
право на раскид уговора ако га наручилац омета 
или спречава у извођењу радова у дужем времен-
ском периоду. Уколико до раскида уговора дође 
због одговорности наручиоца, извођач има пра-
во на накнаду штете.

Рачуноводствени оквир у 
грађевинарству

Предузећа  која  пружају  грађевинске  услуге 
на основу уговора о изградњи другим особама 
у рачуноводственом поступању  с  трошковима 
и приходима примењују захтеве МРС 11 – Угово-
ри о изградњи, који дефинише критеријуме за 
признавање прихода и расхода, што је нарочито 
важно када се изградња обавља током два или 
више обра чунских периода. Ако се ради о пре-
дузећима која користе МСФИ за МСП, одељком 
23 – Приход – дефинисани су критеријуми за при-
знавање прихода по основу уговора о изградњи. 
Правилником о начину признавања, вреднова-
ња, презентације и обелодањивања позиција у 
појединачним финансијским извештајима микро 
и  других  правних  лица  („Сл.  гласник  РС”,  бр. 
118/2013 и 95/2014 – даље: Правилник за микро и 
друга правна лица) нису прописана правила за 
конкретну ситуацију уговора о изградњи, па се у 
предузећима која користе овај рачуноводствени 
оквир примењују правила дефинисана МСФИ за 
МСП, у складу са чланом 6. став 3. Правилника за 
микро и друга правна лица.

Грађевинари који су уједно и инвести тори при 
обрачуну трошкова за грађевине које граде за тр-
жиште у рачуноводственом поступању с трошко-
вима примењују захтеве МРС 2 – Залихе, односно 
одељка 13 – Залихе МСФИ за МСП, односно члана 
18. Правилника за микро и друга правна лица.

Наведено приказује табела 1.
Табела 1: Рачуноводствени оквир у грађевинарству

Врста МСФИ/
МРС МСФИ за МСП

Правилник за 
микро и друга 

правна лица

Извођачи 
радова МСР 11 Одељак 23

Инвеститори МРС 2 Одељак 13 Члан 18.

Ваља напоменути да се на међународном ни-
воу од 1. јануара 2018. године примењује МСФИ 
15 – Уговори са купцима – који, између осталог, 
замењује и МРС 11.  У Републици Србији МСФИ 15 

још увек није објављен, а нема ни најава када би 
се то могло догодити. Ипак, то није препрека за 
његову примену. Наиме, Министарство финан-
сија  издало  је Мишљење број  011-00-1051/2016-
16 од 23. 11. 2016. године, у којем је наведено да 
уколико у конкретном случају правна лица имају 
могућност и неопходне капацитете да приликом 
састављања финансијских извештаја примене 
нове/ревидиране МСФИ, који још увек нису обја-
вљени у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
мишљења смо да приликом састављања ових фи-
нансијских извештаја могу применити наведене 
стандарде.

Рачуноводство код извођача радова 

Грађевинске услуге се пружају на основу уго-
вора  о  изградњи  које  грађевинско  предузеће 
склапа с наручиоцем или инвеститором. У нашој 
пословној пракси обављени радови обрачунавају 
се путем привремених ситуација, које се издају 
по истеку сваког уговореног обрачунског перио-
да (најчешће месечно или троме сечно), а овера-
ва их надзорни орган. Стручни надзор грађења 
спроводи се приликом грађења свих грађеви-
на и извођења свих радова за које се издаје 
грађевин ска дозвола и/или употребна дозвола, 
осим ако ЗПИ  не  прописује  друкчије.  Стручни  
надзор спроводи надзорни инжењер чију улогу 
прописује ЗПИ у члану 153.

Уговор по фиксној цени је уговор о изградњи по 
коме извођач радова прихвата фиксну уговорну 
цену или фиксну стопу по јединици учинка, која је 
у неким случајевима предмет клаузула о повећа-
њу трошкова.

Уговор са накнадним увећањем трошка је уго-
вор о изградњи према коме се извођачу радова 
надокнађују одобрени или другачије дефинисани 
трошкови, увећани за проценат ових трошкова 
или фиксну накнаду.

Ако уговорени радови које извођачи радова 
обављају за наручиоца запо чињу и завршавају у 
истом  обрачунском  периоду,  утврђени  прихо-
ди и припадајући расходи евидентирају се у том 
обрачун ском периоду  у  износима испоручених 
радова и припадајућих трошкова. Међу тим, ако 
радови започињу у једном обрачунском периоду 
и настављају се у следећем обрачунском перио-
ду, као што је то случај приликом изградње већих 
гра ђевинских објеката  (нпр.  пословних  згра да, 
фабрика и сл.), приходи се утврђују у зависности 
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Слика 1: Признавање прихода и расхода код извођача радова

од процене исхода уговора. Ако је исход одређе-
ног уговора могуће поуздано проценити, извођач 
радова треба да у приходе обрачунског раздобља 
укључи износе обављених радова према степену 
извршења уговора, у складу с т. 22) МРС 11.

У случају уговора са фиксном ценом, исход 
уговора о изградњи поуздано може да се проце-
ни када су задовољени сви следећи услови:
(а) укупан приход по основу уговора може поу-
здано да се одмери,
(б) вероватно је да ће економске користи од уго-
вора приспети у ентитет,
(ц) трошкови извршавања уговорних радова и 
степен завршености радова на крају извештајног 
периода могу поуздано да се одмере и
(д) уговорни трошкови приписиви уговору могу 
јасно  да  се  утврде  и  поуздано  одмере  да  би 
стварни трошкови по основу уговора могли да 
се пореде са ранијим проценама.

У случају уговора са накнадним увећањем тро-
шка, исход уговора о изградњи поуздано може 
да се процењује када су задовољени сви следећи 
услови:
(а) вероватно је да ће економске користи од уго-
вора приспети у ентитет и
(б) уговорни трошкови приписиви уговору, без 
обзира на то да ли се посебно накнађују или не, 
могу јасно да се утврде и поуздано одмере.

Признавање  прихода  и  расхода  упућива-
њем на фазу у извршењу уговора до које се 
дошло,  често  се  назива метод  процента  из-
вршења. Према тој методи, приход по основу 

уговора усклађен је са трошковима по основу 
уговора  насталим  током долажења до дате 
фазе извршења радова, што резултује изве-
штавањем  о  приходу,  расходима  и  добити, 
који могу да се припишу сразмерно завршеним 
радовима. Овом методом пружају се корисне 
информације о обиму извршења активности и 
учинка током одређеног периода.

Методом  процента  извршења  приход  по 
основу уговора признаје се као приход у гу-
битку или добитку у обрачунским периодима 
у којима је посао обављен. Трошкови по осно-
ву уговора обично се признају као расход у гу-
битку или добитку у обрачунским периодима у 
којима је обављен посао са којим су повезани. 
Међутим, свако очекивано прекорачење укуп-
них трошкова по основу уговора у односу на 
укупни приход по основу датог уговора исто-
времено се признаје као расход.

Када исход уговора о изградњи не може поузда-
но да се процени, према захтевима т. 32) МРС 11:
а) приход се признаје само за оне настале тро-
шкове по основу уговора за које је вероватно да 
ће се надокнадити и
б) трошкови по основу уговора признају се као 
расход у периоду у ком су настали.

Очекивани губитак од уговора о изградњи ис-
товремено се признаје као расход у сагласности 
са параграфом 36.

До овог случаја може да дође у првим фазама 
обав љених радова, па се приходи признају само 
до виси не насталих расхода. 

 
 
 

Признавање 
прихода и расхода 
према МРС 11 

Исход уговора о 
изградњи могуће је 
поуздано проценити 

Исход уговора о 
изградњи није 
могуће поуздано 

проценити 

Приходи и расходи признају се 
према степену извршења у 

обрачунском периоду у ком су 
радови извршени 

Приходи се признају до висине 
насталих трошкова, а трошкови 
као расход периода у коме су 

настали 
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Извођач радова у трошкове може да урачуна, 
односно калкулативно да обухвати, у складу са 
МРС 11, т. од 16) до 21):
1. трошкове рада и управника градилишта;
2. трошкове коришћеног материјала у изградњи 
и услуга других подизвођача који су изводили ра-
дове према његовом налогу;
3. трошкове амортизације постројења и опреме 
који се користе у изградњи према поједином уго-
вору;
4. трошкове превоза постројења, опреме и мате-
ријала на градилиште и с градилишта;
5. трошкове најмова постројења и опреме (скеле, 
пумпе и др.);
6. трошкове израде пројекта за извођење и тех-
ничке помоћи који се односе директно на поједи-
ни објекат грађења;
7. трошкове одржавања грађевине у гарантном 
року;
8. трошкове резервација за очекиване поправке 
у гарантном року (процењене);
9.  трошкове  осигурања  градилишта  (за штете 
код осигуравајућег друштва и заштитаре који чу-
вају градилиште);
10. опште трошкове изградње (пословођа, одр-
жавање, камате на зајмове и сл.);
11. остале директне трошкове градилишта  (те-
ренски додаци и др.);
12. посебно уговорене трошкове који терете на-
ручиоца.

Извођач  радова  у  финансијском  књиговод-
ству све трошкове који се односе на одређени 
уговор прво исказује према природним вр стама 
трошкова (трошкове материјала и енергије на 
рачунима групе 51, трошкове зарада и накнада 
зарада на рачунима групе 52, итд.), а паралелно 
са тим преузима трошкове на рачуне класе 9 (по-
гонско књиговодство).

У случају да у току обрачунског периода нису 
издате све привремене ситуације (односно ко-
начна ситуација), на дан биланса стања утврђује 
се степен довршености радова и признају се не-
фактурисани приходи.

Ако исход уговора није могуће поуздано одре-
дити, на дан биланса стања признају се приходи 
до висине насталих трошкова у обрачунском пе-
риоду.

О томе припада ли неки уговор о изградњи 
под дело круг МРС 11 или МРС 18, одговор тре-
ба потражити у ИФРИЦ Тумачењу 15 – Уго вори 

о изградњи. У т. 11) ИФРИЦ 15 дефинисано  је 
да се МРС 11 примењује када уговор испуњава 
дефиницију уговора о изградњи из т. 3) МРС 11 
(уговор о изградњи је уговор посебно закључен 
за изградњу једног средства или комбинације 
средстава која су тесно међусобно повезана 
или међузависна у смислу њиховог пројектова-
ња, технологије и функције или крајње намене 
или употребе), односно када купац може да 
наведе  главне  структурне  елементе  нацрта 
некретнине пре него што започне изградња и/
или главне структурне про мене након што је 
изградња већ у току (без обзира на то да ли 
дату могућност и користи).

Ако  уговор  о  изградњи  не  испуњава  све 
предвиђене захтеве из МРС 11, ради се о уго-
вору о продаји робе или услуга, а признавање 
прихода дефинише МРС 18.

Са аспекта пореза на додату вредност, даном 
овере привремене ситуације од стране надзор-
ног органа извршена је делимична испорука гра-
ђевинског објекта (у случају када извођач радова 
врши изградњу грађевинског објекта од свог ма-
теријала), односно делимична грађевинска услу-
га (у случају када извођач радова врши изградњу 
грађевинског објеката од материјала наручиоца, 
тј. инвеститора). Даном овере коначне ситуаци-
је од стране надзорног органа извршена  је ис-
порука  грађевинског објекта, односно промет 
грађевинске услуге. Међутим, када уговором о 
грађењу грађевинског објекта није предвиђено 
издавање ситуација, што значи да у току грађења 
објекта не долази до делимичне испоруке добра 
односно услуге, већ је предвиђено извођење ра-
дова по тзв. принципу „кључ у руке”, сматра се 
да  је даном завршетка изградње објекта извр-
шен промет, тј. испорука грађевинског објекта, 
односно услуга грађења објекта (Мишљење Ми-
нистарства финансија бр. 011-00-1043/2016-04 од 
23. 11. 2016).

Пример: Евидентирање изведених радова 
код извођача радова

Извођач радова Боб градитељ д. о. о. на осно-
ву склопљеног Уговора о изградњи пословног 
објекта са инвеститором Газда д. о. о. започео 
је изградњу објекта у августу 2017. године. Обо-
јица су обвезници ПДВ-а. Уговорена  је фиксна 
цена за изградњу објекта у износу од 30 мили-
она динара.
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1. Приликом склапања уговора Газда је упла-
тио Бобу градитељу аванс у висини од 15 милиона 
динара, за шта је Боб издао авански рачун, уз пре-
нос пореске обавезе у складу са чланом 10. став 
2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност. 
У складу са Уговором, 1. привремена ситуација у 
целости и део 2. привремене ситуације биће из-
мирени из датог аванса.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

241 Текући рачун 15.000.000  

430 Примљени аванси, 
депозити и кауције

 15.000.000

- за примљени аванс 

2. У децембру 2017. године Боб је издао 1. при-
времену ситуацију на износ од 10 милиона дина-
ра, уз пренос пореске обавезе. Надзорни орган 
је 1. привремену ситуацију оверио 10. децембра 
2017. године.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2.

204 Купци у земљи 10.000.000  

6141 Приходи од 
продаје производа

 10.000.000

- за издату 1. привремену ситуацију

2а. У периоду до 31. 12. настали су следећи тро-
шкови у вези са извођењем прве ситуације: тро-
шкови материјала 5 милиона динара, трошкови 
бруто зарада 2.987.325 динара, трошкови услуга 
на изради учинака 812.675 динара и  трошкови 
амортизације грађевинских машина 200.000 ди-
нара.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2а

510 Трошкови 
материјала 5.000.000  

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 1000000  

435 Добављачи у земљи  6.000.000
- за трошкове утрошеног материјала у финансијском 
књиговодству

2а

520 Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(бруто) 2.550.000  

521 Трошкови пореза и 
доприноса на терет 
послодавца 437.325  

450 Обавезе за нето 
зараде  1.867.875

451 Обавезе за порез 
на зараде на терет 
запосленог  174.675

452 Обавезе за 
доприносе на терет 
запосленог  507.450

453 Обавезе за порезе 
и доприносе на 
зараде на терет 
послодавца  437.325

- за бруто трошкове зарада радника на градилишту

2а

530 Трошкови услуга на 
изради учинака 812.675  

435 Добављачи у земљи 812.675  
270 ПДВ у примљеним 

фактурама по 
општој стопи 162.535  

470 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи  162.535

- за трошкове грађевинских услуга коопераната и 
интерни обрачун ПДВ-а по њиховим фактурама

2а

540 Трошкови 
амортизације 200.000  

0294 Исправка вредности 
– амортизација 
машина  200.000

- за трошкове амортизације грађевинских машина на 
градилишту

3. Боб из примљеног аванса затвара потражи-
вање од инвеститора за 1. привремену ситуацију.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.
430 Примљени аванси, 

депозити и кауције 10.000.000  

204 Купци у земљи  10.000.000

- за затварање потраживања од инвеститора из 
примљеног аванса

4. У периоду од издавања прве ситуације до 
31. 12. 2017. године настали су следећи трошкови 
у вези са израдом друге ситуације: трошкови ма-
теријала у износу од милион динара, трошкови 

3
DECENIJE
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бруто зарада у износу од 746.831 динар, трошко-
ви услуга на изради учинака од 328.168 динара и 
трошкови амортизације од 50.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

4.

510 Трошкови 
материјала 1.000.000  

520 Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(бруто) 637.500  

521 Трошкови пореза и 
доприноса на терет 
послодавца 109.331  

530 Трошкови услуга на 
изради учинака 328.169  

540 Трошкови 
амортизације 50.000  

4 или 
029

Одговарајући рачун 
обавеза, односно 
исправке вредности 2.125.000

- за трошкове настале у периоду, по природним врстама

4а. На основу прегледа радова и поређења са 
спецификацијом уговорених радова Боб утврђује 
да је степен довршености посла из 2. ситуације 
25%. Сачинио је интерни документ – Записник о 
изведеним радовима, на основу којег је утврђено 
да треба признати приход у износу од 2.500.000 
динара (25% од 10.000.000). Услови за признава-
ње прихода су испуњени јер су окончање посла и 
наплата извесни.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

4а

281 Потраживања за 
нефактурисани 
приход 2.500.000  

6141 Приходи од продаје 
производа  2.500.000

- за признавање прихода по основу степена довршености 
посла 31. 12. 2017. г.

5. У марту 2018. године Боб издаје 2. привре-
мену ситуацију, уз пренос пореске обавезе. Над-
зорни орган је 2. привремену ситуацију оверио 15. 
марта 2018. године.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5.

204 Купци у земљи 10.000.000  

281 Потраживања за 
нефактурисани 
приход  7.500.000

6141 Приходи од продаје 
производа  2.500.000

- за издату 2. привремену ситуацију

6. Од 1. 1. 2018. године до дана испоруке дру-
ге  привремене  ситуације  настали  су  следећи 
трошкови у вези са њом: трошкови материјала 
у износу од 3 милиона динара, трошкови бруто 
зарада од 2,24 милиона динара, трошкови услуга 
на изради учинака од 984.506 динара и трошкови 
амортизације од 150.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

6.

510 Трошкови 
материјала 3.000.000  

520 Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(бруто) 1.912.500  

521 Трошкови пореза и 
доприноса на терет 
послодавца 327.994  

530 Трошкови услуга на 
изради учинака 984.506  

540 Трошкови 
амортизације 150.000  

4 или 
029

Одговарајући рачун 
обавеза, односно 
исправке вредности  6.375.000

- за трошкове настале у периоду, по природним врстама

7. Боб из примљеног аванса делимично затва-
ра и потраживање према инвеститору за другу 
привремену  ситуацију,  а  инвеститор  у  априлу 
2018. године плаћа разлику.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

7.

430 Примљени аванси, 
депозити и кауције 5.000.000  

204 Купци у земљи  5.000.000

241 Текући рачун 5.000.000  

204 Купци у земљи  5.000.000

- за затварање дела потраживања од инвеститора за 
испоручену другу привремену ситуацију из примљеног 
аванса и евидентирање уплате инвеститора за остатак

8. Боб у јуну 2018. године издаје коначну ситуа-
цију, уз пренос пореске обавезе, коју је надзорни 
орган оверио 10. јула 2018. године. 

Ред. 
бр.

Конто Опис Дуг. Потр.

8. 204 Купци у земљи 10.000.000  

6141 Приходи од 
продаје производа  10.000.000

- за издату коначну ситуацију
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C 

Из  приказаног  књижења  видљиво  је 
да су у приходе 2017. године укључени 

приходи по предатој 1. привременој ситуацији, 
односно сви радови до 31. 12. 2017. године према 
степену довршености, који се односе на другу 
привремену ситуацију. Исто тако, Боб градитељ 
је у расходе 2017. године укључио све трошкове 
који су настали приликом извођења радова.

У случају да је Боб градитељ уговорио испо-
руку објекта по систему „кључ у руке”,  у  току 
изградње  објекта  не  испоставља  привремене 
ситуације,  а реализација прихода остварује  се 
на крају изградње, приликом предаје изграђеног 
објекта инвеститору. Као у претходном примеру, 
на дан биланса признаје приходе према степену 
довршености радова.

Пример: Евидентирање изведених радова 
код извођача радова – испорука објекта по 

систему „кључ у руке”

Извођач радова Боб градитељ д. о. о. на осно-
ву  склопљеног  Уговора о  изградњи  пословног 
објекта са инвеститором Газда д. о. о. почео је 
изградњу објекта у августу 2017. године. Обојица 
су обвезници ПДВ-а. Уговорена је фиксна цена за 
изградњу објекта у износу од 30 милиона динара, 
а објекат се испоручује инвеститору по систему 
„кључ у руке”.

1. Приликом склапања уговора Газда је упла-
тио Бобу градитељу аванс у висини од 15 милиона 
динара, за шта је Боб издао авански рачун, уз пре-
нос пореске обавезе у складу са чланом 10. став 
2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

2. У периоду од почетка изградње до 31.  12. 
2017. године настали су следећи трошкови у вези 
са изградњом објекта:

Трошкови материјала 6.000.000

Трошкови бруто зарада и накнада зарада 
радника на градилишту 3.734.156

Трошкови производних услуга 1.140.844

Трошкови амортизације грађевинских 
машина на градилишту 250.000

УКУПНО 11.125.000

3. На основу прегледа радова и поређењем 
са спецификацијом уговорених радова на 31. 12. 
2017. године Боб утврђује да је степен довршено-
сти посла 44%. Сачинио је интерни документ – За-
писник о изведеним радовима, на основу којег је 
утврђено да треба признати приход у износу од 

13.200.000 динара (44% од 30.000.000). Услови за 
признавање прихода су испуњени јер су оконча-
ње посла и наплата извесни.

Степен довршености је рачунао као пропор-
цију трошкова по основу уговора направљених 
за посао обављен до датог датума у односу на 
процењене укупне уговорне трошкове.

4. У 2018. години су до завршетка изградње 
објекта настали следећи трошкови у вези са из-
градњом објекта:

Трошкови материјала 7.200.000

Трошкови бруто зарада и накнада зарада 
радника на градилишту 4.740.494

Трошкови производних услуга 2.084.506

Трошкови амортизације грађевинских 
машина на градилишту 350.000

УКУПНО 14.375.000

5. Боб у јуну 2018. године издаје коначну ситуа-
цију, уз пренос пореске обавезе, коју је надзорни 
орган оверио 10. јула 2018. године.

6. Из примљеног аванса затвара део вредно-
сти испорученог објекта, а остатак инвеститор 
уплаћује до краја јула 2018. године.

Књижење код Боба градитеља у 2017. години:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.
241 Текући рачун 15.000.000  
430 Примљени аванси, 

депозити и кауције  15.000.000
- за примљени аванс 

2.

510 Трошкови 
материјала 6.000.000  

520 Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(бруто) 3.187.500  

521 Трошкови пореза 
и доприноса на 
терет послодавца 546.656  

530 Трошкови услуга 
на изради учинака 1.140.844  

540 Трошкови 
амортизације 250.000  

4…
0…

Одговарајући 
рачуни обавеза 
или исправке 
вредности 11.125.000

- за трошкове по природним врстама

3.

281 Потраживања за 
нефактурисани 
приход 13.200.000  

6141 Приходи од 
продаје производа  13.200.000

- за признавање прихода по основу степена довршености 
посла 31. 12. 2017. г.
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Књижење код Боба градитеља у 2018. години:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

4.

510 Трошкови 
материјала 7.200.000  

520 Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(бруто) 4.046.520  

521 Трошкови пореза 
и доприноса на 
терет послодавца 693.974  

530 Трошкови 
услуга на изради 
учинака 2.084.506  

540 Трошкови 
амортизације 350.000  

4…
0…

Одговарајући 
рачуни обавеза 
или исправке 
вредности  14.375.000

- за трошкове по природним врстама у 2018. години у 
вези са изградњом објекта

5.

204 Купци у земљи 30.000.000  

281 Потраживања за 
нефактурисани 
приход  13.200.000

6141 Приходи 
од продаје 
производа  16.800.000

- за издату коначну ситуацију и предају објекта

6.

430 Примљени 
аванси, депозити 
и кауције 15.000.000  

204 Купци у земљи  15.000.000

241 Текући рачун 15.000.000  

204 Купци у земљи  15.000.000

- за затварање дела потраживања од инвеститора за 
испоручени објекат из примљеног аванса и евидентирање 
уплате инвеститора за остатак

Рачуноводство код извођача радова који 
врше испоруку грађевинских услуга

Према већ споменутом тумачењу ИФРИЦ-а 15 
– Уговори о изградњи некретнина – ако извођач 
радова нема обавезу да прибавља грађевински 
материјал којим се гради објекат, него користи 
материјал који је набавио инвеститор, ради се о 
пружању грађевинских услуга. Приходи од пру-
жања услуга обрачунавају се у складу с т. 20) МРС 
18 – Приходи. У тачки 21) МРС 18 наведено је:

Признавање прихода према степену довр-
шености неке трансакције често се наводи као 

метод процентуалне довршености. По овом 
методу, приход се признаје у обрачунским пери-
одима у којима су те услуге пружене. Признавање 
прихода на тој основи пружа корисне информа-
ције о обиму активности услуга и учинку током 
периода. МРС 11 такође захтева признавање 
прихода на тој основи. Захтеви тог стандарда 
су начелно примењиви на признавање прихода и 
повезаних расхода за трансакцију која укључује 
пружање услуга.

То значи да се, у случају могућности поуздане 
процене резултата трансакције, за обрачун при-
хода примењује метода процентуалне доврше-
ности. 

Обично  се  сматра  да  резултат  трансакције 
може поуздано да се процени након што  је са 
другим учесницима у трансакцији договорено:
● оствариво  право  сваког  учесника  у  погледу 
услуге која се међу тим учесницима пружа и при-
ма,
● накнаде које ће се разменити и
● начин и услови измирења обавезе.

Степен довршености неке трансакције може 
да  буде  утврђен  разним  методама.  Извођач 
радова који пружа грађевинске услуге користи 
методу која поуздано мери пружене услуге. У за-
висности од природе дате услуге, те методе могу 
се заснивати на:
● прегледу извршеног рада;
● услугама које су пружене до одређеног датума 
као проценат укупних услуга које треба пружити 
или
● пропорцији у којој трошкови настали до одре-
ђеног датума терете укупни процењени трошак 
те  трансакције, при чему су  само они трошко-
ви који одражавају пружене услуге укључени у 
трошкове настале до  тог датума, док  се  само 
трошкови који одражавају услуге које су већ пру-
жене или које треба да буду пружене, укључују у 
укупне процењене трошкове дате трансакције.

Када резултат трансакције која укључује пру-
жање услуга не може поуздано да се процени, 
приход се признаје само до висине признатих 
расхода који могу да се надокнаде.

Пример: Пружање грађевинске услуге

Наручилац посла је са Митом Мацолом д. о. 
о. уговорио извршење услуга припреме гради-
лишта: рашчишћавање, насипање и нивелисање 
терена. Вредност грађевинске услуге припреме 
градилишта је 2 милиона динара. 
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Мита Мацола је започео са рашчишћавањем 
терена у новембру 2018. године, а завршио у ја-
нуару 2019. године. 

За одвожење шута и непотребног материјала 
Мита је ангажовао транспортно предузеће Еуста-
хије Брзић по цени од 100.000 динара.

1. Наручилац посла је Мити Мацоли уплатио 
аванс у износу од 800.000 динара, а након при-
мљеног  аванса Мита  је  издао авансни рачун  у 
складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о по-
резу на додату вредност.

2. У периоду од почетка изградње до 31.  12. 
2018. године настали су следећи трошкови у вези 
са пружањем услуга грађења:

Трошкови бруто зарада и накнада зарада 
радника на градилишту 771.485

Трошкови производних услуга 100.000

Трошкови амортизације грађевинских 
машина на градилишту 200.000

УКУПНО 1.071.485

3. На основу прегледа радова и поређењем са 
спецификацијом уговорених услуга Мита утврђу-
је да је степен довршености посла 54%. Сачинио 
је  интерни  документ  –  Записник  о  изведеним 
радовима, на основу којег је утврђено да треба 
признати приход у износу од 1.080.000 динара 
(54% од 2.000.000). Услови за признавање прихо-
да су испуњени јер су окончање посла и наплата 
извесни.

4. У 2019. години су до завршетка изградње 
објекта настали следећи трошкови у вези са пру-
жањем услуга грађења:

Трошкови бруто зарада и накнада зарада 
радника на градилишту 321.452

Трошкови амортизације грађевинских 
машина на градилишту 100.000

УКУПНО 421.452

5. Мита је завршио уговорене радове у скла-
ду са Уговором, а надзорни орган је 31. јануара 
2019. оверио и потписао Грађевински дневник, 
након чега је Мита фактурисао услуге наручиоцу 
посла.

6. Део потраживања од наручиоца посла за-
творен је из примљеног аванса, а остатак је на-
ручилац платио у року од 10 дана од завршетка 
посла.

Књижење код Мите Мацоле:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.
241 Текући рачун 800.000  
430 Примљени аванси, 

депозити и кауције  800.000
- за примљени аванс 

2.

520 Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(бруто) 658.545  

521 Трошкови пореза и 
доприноса на терет 
послодавца 112.940  

530 Трошкови услуга на 
изради учинака 100.000  

540 Трошкови 
амортизације 200.000  

4…
0…

Одговарајући 
рачуни обавеза или 
исправке вредности  1.071.485

- за трошкове по природним врстама

3.

281 Потраживања за 
нефактурисани 
приход 1.080.000  

6141 Приходи од продаје 
производа  1.080.000

- за признавање прихода по основу степена довршености 
посла 31. 12. 2018. г.

4.

520 Трошкови зарада 
и накнада зарада 
(бруто) 274.394  

521 Трошкови пореза и 
доприноса на терет 
послодавца 47.059  

540 Трошкови 
амортизације 100.000  

4…
0…

Одговарајући 
рачуни обавеза или 
исправке вредности  100.000

- за трошкове по природним врстама у 2019. години 

5.

204 Купци у земљи 2.000.000  
281 Потраживања за 

нефактурисани 
приход  1.080.000

6141 Приходи од продаје 
производа  920.000

- за завршетак испоруке услуге и фактурисање наручиоцу 
посла

6.

430 Примљени аванси, 
депозити и кауције 800.000  

204 Купци у земљи  800.000
241 Текући рачун 1.200.000  
204 Купци у земљи  1.200.000

- за затварање дела потраживања од наручиоца посла за 
извршену грађевинску услугу и уплату наручиоца посла за 
остатак
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Резервисања за задржане кауције и депозите
МРС 11 даје основу за увођење резервисања за 

задржане кауције и депозите. Задржани депози-
ти су, у складу са МРС 11, износи испостављених 
рачуна који неће бити исплаћени до испуњења 
уговором дефинисаних услова за исплату таквих 
износа или док се не исправе недостаци. Износ 
задржаних исплата (депозита) обелодањује се у 
Напоменама уз финансијске извештаје.

Дугорочна резервисања за трошкове који ће 
се с великом вероватноћом јавити у наредним го-
динама по основу задржаних кауција и депозита 
за посао извршен квалитетно и у року, за који је 
остварен приход у пуном износу, евидентирају се 
на рачуну 402 – Резервисања за задржане кауције 
и депозите. Резервисања се евидентирају преко 
рачуна 543 – Резервисања за задржане кауције и 
депозите. Укидање резервисања евидентира се 
на рачуну 678 – Приходи од укидања дугорочних 
и  краткорочних  резервисања  у  чију  корист  се 
евидентира неискоришћени износ резервисања, 
а на терет рачуна 402.

Евидентирање ове врсте резервисања углав-
ном се  јавља код уговора о изградњи када ин-
веститор, у складу са тим уговором, задржава 
одређени износ као кауцију или депозит из ког 
ће надокнадити трошкове који ће настати у га-
рантном року ако недостатке не отклони извођач 
радова, односно произвођач опреме.

Суштина је да инвеститор не исплаћује укупан 
износ накнаде за извршени посао извођачу, већ 
износ умањен за уговорени проценат депозита. 
Резервисање ће се постепено укидати када и ако 
настану издаци по основу  конкретних поправ-
ки.  По  истеку  уговореног  рока  за  отклањање 
могућих недостатака на објектима или опреми, 
односно по извршењу радова на отклањању уо-
чених недостатака, задржане кауције и депозити 
исплаћују се извођачу радова, односно испору-
чиоцу опреме, који тада гаси уведено дугорочно 
резервисање.

Пример: Задржани депозити

1. По Уговору о изградњи извођач радова је ис-
поставио рачун (коначну ситуацију) инвеститору 
на износ од 12.000.000 динара. Инвеститор је за-
држао 5% депозита у односу на уговорену вред-
ност, што износи 600.000 динара.

2.  Инвеститор  је  платио  уговорену  накнаду 
умањену за 5% на име депозита за евентуалне не-
достатке који могу настати у наредне две године.

3. Извођач радова процењује да ће целокупни 
износ задржане кауције бити искоришћен и врши 
резервисање по том основу у износу од 600.000 
динара.

4. У периоду од две године, на који је дата кау-
ција, настали су трошкови по основу задржане ка-
уције јер су се јавили одређени недостаци који су 
исправљени, а извршена је и замена једног дела 
који је оштећен. Инвеститор је тај део набавио 
од другог добављача у износу од 300.000 динара. 
Остале недостатке отклонио је извођач и по том 
основу настали су трошкови материјала у износу 
од 100.000 динара и трошкови рада у износу од 
50.000 динара.

5.  По истеку  периода од две  године напра-
вљен је обрачун и признато је задржавање кауци-
је од 300.000 динара на име набавке оштећеног 
дела од другог добављача, а остатак депозита од 
300.000 враћен је извођачу.

6. Извођач радова је укинуо преостали износ 
резервисања.
Књижење резервисања у књигама извођача ра-
дова:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

204 Купци у земљи 11.400.000

048 Остали дугорочни 
финансијски 
пласмани 600.000

614 Приходи од 
продаје производа 
и услуга на 
домаћем тржишту 12.000.000

- по коначној ситуацији

2.
241 Текући (пословни) 

рачуни 11.400.000

204 Купци у земљи 11.400.000

- за уплату уговорене накнаде по Уговору о изградњи

3.

543 Резервисања за 
задржане кауције и 
депозите 600.000

402 Резервисања за 
задржане кауције и 
депозите 600.000

- за формирање резервисања

4а

402 Резервисања за 
задржане кауције и 
депозите 300.000

048 Остали дугорочни 
финансијски 
пласмани 300.000

- по обавештењу инвеститора о замени дела
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

4б

402 Резервисања за 
задржане кауције и 
депозите 150.000

101 Материјал 100.000

621 Приходи од 
активирања 
или потрошње 
производа и услуга 
за сопствене 
потребе 50.000

- за извршене поправке у сопственој режији

5.

241 Текући (пословни) 
рачуни 300.000

048 Остали дугорочни 
финансијски 
пласмани 300.000

- за уплату (повраћај) остатка депозита од 
инвеститора

6.

402 Резервисања за 
задржане кауције и 
депозите 150.000

678 Приходи 
од укидања 
дугорочних и 
краткорочних 
резервисања 150.000

- за укидање неискоришћених резервисања

У складу са чланом 22б Закона о порезу на до-
бит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… 
95/2018), на терет расхода у пореском билансу 
признају се извршена дугорочна резервисања за 
задржане кауције и депозите.

Уговорне казне

Уговорна казна као средство обезбеђења има 
двоструку улогу и има казнену функцију, односно 
одштетну функцију. Уговара се за случај потпуног 
неизвршења, непотпуног извршења или задоц-
њења у испуњавању уговорних обавеза. После-
дице уговарања уговорне казне нису исте у свим 
наведеним случајевима. Уговорна казна је акце-
сорне природе и дели судбину главне обавезе. 
Може да се примени ако је до неиспуњења или 
задоцњења дошло из узрока за које  је дужник 
одговоран. Уговорне стране висину и облик уго-
ворне казне слободно уговарају, при чему у јед-
ном укупном износу за цео период неоправданог 
закашњења може да се одреди одређени износ 
за сваки дан закашњења или на неки други начин.

Уговорна казна се обрачунава од момента па-
дања дужника у доцњу, па до испуњења главне 

обавезе. Право на уговорну казну поверилац сти-
че самим падањем дужника у доцњу. Међутим, 
поверилац  је  приликом прихватања испуњења 
обавезан да дужнику без одлагања или у приме-
реном року саопшти да задржава право на уго-
ворну казну. Поред уговорне казне, наручилац 
може да захтева и износ штете који прелази ви-
сину уговорне казне. Наручилац може да захтева 
обичну штету и измаклу добит. Извођач није ду-
жан да плати ни уговорну казну ни штету ако је до 
неиспуњења или задоцњења дошло из разлога за 
које он није одговоран.

У складу са чланом 270. став 1. ЗОО-а, повери-
лац и дужник могу да уговоре да ће дужник да 
плати повериоцу одређени новчани износ или 
прибави неку другу материјалну корист ако не 
испуни своју обавезу или ако задоцни са њеним 
испуњењем (уговорна казна).

На новчани износ уговорне казне који обве-
зник ПДВ-а – инвеститор потражује од обвезни-
ка ПДВ-а – извођача радова због неиспуњења или 
неоправданог закашњења са испуњењем обаве-
зе, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања 
ПДВ-а, с обзиром на то да се не ради о накнади 
за промет добара или услуга који је предмет опо-
резивања ПДВ-ом. Важно је напоменути да обве-
зник ПДВ-а – извођач радова који врши промет 
добара и услуга обвезнику ПДВ-а – инвеститору, 
нема право да по основу плаћања уговорне казне 
умањи износ основице за обрачунавање ПДВ-а за 
извршени промет, нити износ обрачунатог ПДВ-а 
за тај промет (Мишљење Министарства финанси-
ја бр. 413-00-00089/2015-04 од 29. 6. 2015).

Расходи настали на основу уговорних казни 
нису признати у пореском билансу у складу са 
чланом  7а  тачка  6)  Закона  о  порезу  на  добит 
правних лица. У случају да се накнадно у судском 
поступку пресуди у корист извођача радова (због 
неосновано наплаћене уговорне казне), извођач 
радова  по  том основу  признаје  приход.  Такав 
приход – који је настао у вези са расходима који 
у пореском периоду нису били признати у складу 
са чланом 7а Закона о порезу на добит правних 
лица – не улазе у пореску основицу у пореском 
периоду у коме су исказани, у складу са чланом 
25а Закона о порезу на добит правних лица.

Пример: Евидентирање уговорне казне

Предузеће Гради-гради д. о. о.,  као извођач 
радова, уговорило је у Уговору о грађењу са нару-
чиоцем радова, инвеститором Брже-брже д. о. о., 
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уговорну  казну  ако  извођач  радова  не  за врши 
уговорене радове до 19. децембра 2018. године у 
висини од 1% од уговорених радова, што предста-
вља износ од 1.000.000,00 динара (100.000.000,00 
динара × 1 %). С обзиром на то да друштво Гради-
-гради д. о. о. није у уговореном року завршило 
уговорене радове, надокнадило је уговорну казну 
инвеститору. 

Књижење: 

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

5793 Расходи по основу 
уговорених казни и 
пенала 1.000.000

2410 Текући рачун 1.000.000

- за трошак уговорне казне

Уговорна казна представља за инвеститора 
приход обрачунског периода у ком је утврђен, а 
за извођача радова то је трошак, као што је пока-
зано у примеру. 

Рачуноводство код инвеститора

Рачуноводствено поступање у  грађевинској 
де латности за инвеститоре који граде грађевине 
за тржиште (стамбене зграде, пословне зграде, 
куће и сл.) одре ђује МРС 2, односно одељак 13 
МСФИ за МСП или члан 18. Правилника за микро 
и друга правна лица, у зависности од тога који ра-
чуноводствени оквир се примењује. 

Према за хтевима МРС 2, трошкови који ди-
ректно могу да се припишу вредности земљишта 
и грађевине кумулирају се у оквиру недовршене 
производње до тренутка изградње или преноса 
на залихе готових про извода. У тим случајевима 
приходи се евидентирају тек у тренутку испоруке 
некретнине или дела некретнине купцу. Инвести-
тори који граде грађевине за обавља ње своје ре-
довне активности (нпр. пословне зграде, зграде 
трговине, складишта и сл.) при рачуноводстве-
ном праћењу изградње и накнадном утврђивању 
вред ности примењују захтеве МРС 16 – Некрет-
нине, постројења и опреме, односно одељка 17 
МСФИ за МСП или члана 14. Правилника за микро 
и друга правна лица, у зависности од тога који се 
рачуноводствени оквир примењује.

Вредност производње грађевине за тржиште 
може да садржи, према МРС 2, следеће трошкове:
● наднице (бруто зараде) директног рада рад-
ника,

● трошкове материјала за грађење и земљишта 
на којем се објекат гради,
● трошкове вањских услуга коришћених на из-
градњи грађевине,
● фиксне трошкове (амортизација, одржавање),
● трошкове накнада за прикључке на комуналну 
инфраструктуру, трошкове грађевинске дозволе 
и сл.,
● трошкове погонске режије (индиректни рад и 
индиректни материјал, интерни транспорт).

Оно што се не урачунава у производњу грађе-
вине према т. 14) МРС 2 јесу: неуобичајени износи 
квара, лома и отпада материјала или других тро-
шкова, трошкови складиштења, административ-
ни општи трошкови управе (набавка, канцеларија 
директора, остала администрација) и трошкови 
продаје (особље, маркетинг, адвокатске услуге).

Осим цене извођења радова, у цену изграђе-
ног објекта улазе и трошкови:
● накнада за прибављање локације,
● накнаде за уређење градског грађевинског зе-
мљишта,
● накнаде за обезбеђење електричне енергије, 
даљинског грејања и телефонског саобраћаја,
● припремања локације,
● опремања локације,
● израде и овере техничке документације и
● остали пратећи трошкови.

Структуру цене једног објекта чине трошкови:
А. прибављања локације;
Б. партиципације/накнаде јавним предузећима за 
уређење грађевинског земљишта;
В. припреме изградње инфраструктуре и објекта 
на локацији на којој се гради објекат;
Г. изградње инфраструктурних објеката на лока-
цији;
Д. пројектовања и изградње објекта;
Ђ. остали (пратећи) трошкови (трошкови упра-
вљања  пројектом/трошкови  пословања,  као 
и  административни  трошкови  по  појединим 
компонентама, као што су трошкови техничког 
прегледа, прибављања употребне дозволе и са-
гласности на изведено стање). 

У  складу  са наведеним,  сви  трошкови прво 
се  исказу ју  према  природној  врсти  (трошкови 
припреме градилишта, ископ за темељ, исколчи-
вање, геодетске услуге, трошкови грађења, изве-
дене инсталације и уређење окружења објекта, 
трош кови надзора, опремање грађевинске једи-
нице, куповна цена земљишта и остали трошко-
ви земљишта), а након тога преносе се на рачуне 
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1100 – Недовршена производња – зе мљиште и 
1101 – Недовршена производња – грађевина. 

На кон завршетка изградње наведени износи 
преносе се на рачун 1200 – Готови производи – 
земљиште и рачун 1201 – Готови производи – гра-
ђевина. 

Приликом продаје објекта одобрава се рачун 
631 – Смањење вредности залиха готових прои-
звода.

Одредбама члана 3. став 1. Закона о промету 
непокретности  („Сл.  гласник  РС”,  бр.  93/2014, 
121/2014 и 6/2015) прописано  је да се преносом 
права својине на згради, односно другом грађе-
винском објекту, истовремено преноси и право 
својине на земљишту на којем се зграда налази, 
као и на земљишту које служи за редовну упо-
требу зграде.

Уколико се у конкретном случају ради о зе-
мљишту које служи редовној употреби објекта, 
промет земљишта сматра се споредним проме-
том који се врши уз промет објекта. Дакле, у том 
случају  на  промет  земљишта  не  примењује  се 
пореско ослобођење прописано одредбом чла-
на 25. став 2. тачка 2) Закона о порезу на додату 
вредност. У вези са тим Министарство финансија 
издало је Мишљење бр. 413-00-112/2018-04 од 4. 7. 
2018. године, у ком је наведено следеће:

Промет земљишта на којем се налази послов-
ни објекат – тржни центар и земљишта које 
служи редовној употреби пословног објекта – 
тржног центра сматра се споредним прометом 
који се врши уз промет тог објекта. Такође, када 
се уз испоруку пословног објекта – тржног цен-
тра изврши и испорука других добара која су се 
користила за потребе  функционисања пословног 
објекта – тржног центра (нпр. светлеће табле, 
стубови за заставе, опрема за тоалет – фено-
мат, канте и др., метални ормари за чување хи-
дрантске опреме, мини-кухиња са елементима, 
терминал за контролу приступа, камере, мони-
тори и дисплеј, пултови, опрема за ресторан, 
противпожарни ормари и пратећа опрема, но-
вогодишња декорација, полице за излагање робе, 
касе итд.), реч је о споредном промету који се 
врши уз промет пословног објекта – тржног цен-
тра.

Према томе, а у конкретном случају, обвезник 
ПДВ – купац пословног објекта – тржног центра 
дужан је да на укупан износ накнаде за изврше-
ни промет пословног објекта – тржног центра 
са припадајућим земљиштем и другим добрима 

која су се користила за потребе функциониса-
ња пословног објекта – тржног центра пре ку-
повине, обрачуна ПДВ по пореској стопи од 20%. 
Обрачунати ПДВ обвезник ПДВ – купац пословног 
објекта – тржног центра има право да одбије као 
претходни порез у складу са Законом.

Ако се делу грађевине (или целој грађеви-
ни) која је првобитно била намењена за продају 
промени намена у сопствену некретнину, тада 
долази до поступка раздвајања некретнине на 
део који се односи на вредност земљишта и 
на део који ће се амортизовати – грађевина. 
Другим  речима,  приликом  изградње  нових 
грађевина за тржиште, са пореског аспекта, 
предмет опорезивања и пореска основица је 
некретнина у својој укупној вредности, а не по-
себно земљиште, а посебно грађевина. 

Пример: Рачуноводствено праћење 
изградње пословног објекта за тржиште 
1. Инвеститор Газда д. о. о. крајем 2016. годи-

не купио је грађевинско земљиште у вредности 
од 10 милиона динара и платио порез на пренос 
250.000 динара.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

ПС 1100 Недовршена прои-
зводња – земљиште 10.250.000  

- за почетно стање 1. 1. 2017. године

ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

ПС

9501 Носилац трошкова 
– земљиште 
пословне зграде А 10.250.000  

900 Преузимање залиха  10.250.000

- за почетно стање 1. 1. 2017. године

2. У 2017. години урађен је идејни и главни про-
јекат изградње пословног објекта на том земљи-
шту, за који је Газда платио 1,5 милиона динара.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2.

530 Трошкови услуга на 
изради учинака 1.500.000  

270
ПДВ у улазним 
фактурама по 
општој стопи 300.000  

435 Добављачи у земљи  1.800.000

- за испоручен идејни и главни пројекат
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ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2.

9500 Носилац трошкова – 
пословна зграда А 1.500.000  

902 Преузимање 
трошкова услуга на 
изради учинака  1.500.000

- за преузимање трошкова идејног и главног пројекта

3. Газда је извршио прикључење на комуналну 
инфраструктуру, за шта је платио 500.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

530 Трошкови услуга на 
изради учинака 500.000  

270 ПДВ у улазним 
фактурама по општој 
стопи 100.000  

435 Добављачи у земљи  600.000

- за комуналну инфраструктуру

ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

9500 Носилац трошкова – 
пословна зграда А 500.000  

902 Преузимање трошкова 
услуга на изради 
учинака  500.000

- за преузимање трошкова комуналне инфраструктуре

4. У јулу 2017. године Газда је склопио Уговор 
о изградњи пословног објекта са извођачем ра-
дова Бобом градитељем, који је почео изградњу 
објекта у августу 2017. године. Обојица су обве-
зници ПДВ-а. Уговорена је фиксна цена за изград-
њу објекта у износу од 30 милиона динара.

Приликом склапања уговора Газда је уплатио 
Бобу градитељу аванс у висини од 15 милиона ди-
нара, за шта је Боб издао авански рачун у складу 
са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на 
додату вредност. У складу са Уговором, 1. при-
времена ситуација у целости и део 2. привремене 
ситуације биће измирене из датог аванса.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

4.

154 Плаћени аванси за 
услуге у земљи 15.000.000  

241 Текући рачун  15.000.000

272 ПДВ у датим 
авансима по 
општој стопи 3.000.000  

472 Обавезе за ПДВ 
по примљеним 
авансима по 
општој стопи  3.000.000

- за дати аванс и интерни обрачун ПДВ-а

5. У децембру 2017. године Боб је издао 1. при-
времену ситуацију на износ од 10 милиона дина-
ра. Надзорни орган  је  1. привремену ситуацију 
оверио 10. децембра 2018. године.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5.

530 Трошкови услуга 
на изради учинака 10.000.000  

435 Добављачи у 
земљи  10.000.000

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 2.000.000  

470 Обавезе за ПДВ 
по издатим 
фактурама по 
општој стопи  2.000.000

272 ПДВ у датим 
авансима по 
општој стопи -2.000.000  

472 Обавезе за ПДВ 
по примљеним 
авансима по 
општој стопи  -2.000.000

- за примљену 1. привремену ситуацију и интерни обрачун 
ПДВ-а

ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5.

9500 Носилац трошкова 
– пословна зграда А 10.000.000  

902 Преузимање 
трошкова услуга на 
изради учинака  10.000.000

- за преузимање трошкова по основу примљене 1. 
привремене ситуације

5а. На 31. 12. 2017. године Газда обрачунава не-
довршену производњу.

Часопис
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

препоручите и другима!
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5а
 

1101 Недовршена 
производња – 
објекат 12.000.000  

630 Повећање 
вредности залиха 
недовршених и 
готових производа  12.000.000

- за обухватање залиха недовршене производње на 31. 12. 
2017. г.

Вредност недовршене производње обухвата 
износ трошкова пројекта – 1.500.000 динара, ко-
муналних накнада – 500.000 динара и трошкова 
услуга из примљене прве привремене ситуације 
– 10.000.000 динара.

5б. У погонском књиговодству Газда отвара 
почетно стање са 1. 1. 2018. године.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

ПС

9501 Носилац трошкова 
– земљиште 
пословне зграде А 10.250.000  

900 Преузимање залиха  10.250.000

9500 Носилац трошкова 
– пословна зграда А 12.000.000  

900 Преузимање залиха  12.000.000

- за почетно стање 1. 1. 2018. године

6. У марту 2018. године Боб издаје 2. привре-
мену ситуацију, коју је Надзорни орган оверио 15. 
марта 2018. године.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

6.

530 Трошкови услуга 
на изради учинака 10.000.000  

435 Добављачи у 
земљи  10.000.000

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 2.000.000  

470 Обавезе за ПДВ 
по издатим 
фактурама по 
општој стопи  2.000.000

272 ПДВ у датим 
авансима по 
општој стопи -1.000.000  

472 Обавезе за ПДВ 
по примљеним 
авансима по 
општој стопи  -1.000.000

- за примљену 2. привремену ситуацију и интерни 
обрачун ПДВ-а

ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

6.

9500 Носилац трошкова 
– пословна зграда А 10.000.000  

902 Преузимање 
трошкова услуга на 
изради учинака  10.000.000

- за преузимање трошкова по основу примљене 2. 
привремене ситуације

7.  Газда плаћа  у  априлу разлику  за  предату 
другу привремену ситуацију која није измирена 
из аванса.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

7.
435 Добављачи у земљи 5.000.000  

241 Текући рачун  5.000.000

- за уплату након друге привремене ситуације у складу са 
уговором

8. Боб у јуну 2018. године издаје коначну ситу-
ацију, коју је надзорни орган оверио 10. јула 2018. 
године.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

8.

530 Трошкови услуга на 
изради учинака 10.000.000  

435 Добављачи у земљи  10.000.000

2709 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи – 
разграничени ПДВ 2.000.000  

4709 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи 
– разграничене 
обавезе за ПДВ  2.000.000

- за примљену грађевинску ситуацију која још није оверена 
од стране надзорног органа

ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

8.

9500 Носилац 
трошкова – 
пословна зграда А 10.000.000  

902 Преузимање 
трошкова услуга 
на изради учинака  10.000.000

- за преузимање трошкова по основу примљене коначне 
ситуације
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

8а

2701 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 2.000.000  

2709 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи – 
разграничени ПДВ  2.000.000

4709 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи 
– разграничене 
обавезе за ПДВ 2.000.000  

4701 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи  2.000.000

- за обрачун ПДВ-а као порески дужник по пореској 
пријави за јул 2018. године 

9. Газда је у августу 2018. године добио упо-
требну дозволу за објекат.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

9.

1200 Готов производ 
– земљиште 
објекта А 10.250.000  

1201 Готов производ – 
објекат А 32.000.000  

1100 Недовршена 
производња – 
земљиште  10.250.000

1101 Недовршена 
производња – 
објекат  12.000.000

630 Повећање 
вредности залиха 
недовршених 
и готових 
производа  20.000.000

- за пренос објекта и земљишта у магацин готових 
производа након добијања употребне дозволе

ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

9.

9500 Носилац 
трошкова – 
пословна зграда А 32.000.000

9501 Носилац 
трошкова – 
земљиште 
пословне зграде А 10.250.000

9600 Грађевински 
готови производи 
– пословна зграда 32.000.000

9601 Грађевински 
готови производи 
– земљиште 10.250.000

- за евидентирање завршетка производње и примање 
готових грађевинских производа на залихе готових 
производа

10. Објекат и припадајуће земљиште Газда је 
продао у октобру 2018. године за 50 милиона ди-
нара, од чега објекат за 35 милиона и земљиште 
за 15 милиона динара.
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

10.

204 Купци у земљи 60.000.000  

470 Обавеза за ПДВ 
по издатим 
фактурама по 
општој стопи  10.000.000

614 Приходи од про-
даје производа и 
услуга на дома-
ћем тржишту  50.000.000

- за продају пословног објекта са припадајућим 
земљиштем

10а

631 Смањење вредно-
сти залиха недо-
вршених и гото-
вих производа 42.250.000  

1200 Готов производ – 
земљиште  10.250.000

1201 Готов производ – 
објекат А  32.000.000

- за евидентирање смањење залиха готових производа 
услед продаје

ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

10.

903 Преузимање 
прихода 50.000.000  

986 Приходи по 
основу продатих 
производа  50.000.000

- за продате готове грађевинске производе

10а

9600 Грађевински 
готови производи 
– пословна 
зграда  32.000.000

9601 Грађевински 
готови производи 
– земљиште  10.250.000

980 Трошкови 
продатих 
производа 42.250.000  

- за трошкове продатих производа 

Уговор о заједничкој изградњи

Уговор  о  заједничком  улагању  закључује 
више власника појединих непокретности у циљу 
изградње једног или више објекта. Најчешће се 
ради  о  старим  непокретностима  изграђеним 
на мањим земљишним парцелама, чијим се спа-
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јањем добија нова парцела на којој може да се 
изгради већи објекат. У том случају врши се пре-
парцелација земљишта према прописима о пла-
нирању и изградњи, како би се створили услови 
за изградњу већег објекта. Осим тога, чести су 
и случајеви када обвезник ПДВ-а финансира из-
градњу  грађевинског  објекта  (финансијер)  на 
основу уговора о заједничкој изградњи закљу-
ченог са инвеститорима, физичким лицима која 
су власници грађевинског земљишта на којем се 
објекат гради и на чија имена гласи одобрење за 
изградњу. Финансијер се тим уговором обавезује 
да инвеститору испоручи део саграђеног објекта. 

C 

ПДВ третман промета из уговора о за-
једничкој изградњи зависи од угово-

рене сразмере удела на земљишту у односу на 
сразмеру у подели изграђеног објекта. Дакле, 
полази се од претпоставке да сразмера власни-
штва на земљишту опредељује сразмеру вла-
сништва на изграђеном објекту. Свака деоба 
објекта након изградње у другачијој сразмери 
у односу на сразмеру власништва над земљи-
штем има карактер промета у складу са Зако-
ном о порезу на додату вредност.

Са аспекта рачуноводства „унето” земљи-
ште евидентира се као део недовршене прои-
зводње, односно као саставни део трошковног 
места грађевинског објекта и то по цени ко-
штања дела објекта који се гради, а који ће се 
испоручити власницима земљишта. 

Пример: Уговор о заједничкој изградњи

1.  Ранко Парцела,  власник  грађевинског  зе-
мљишта  (Инвеститор  1)  и  Грађевинац  д.  о.  о. 
(Инвеститор 2) склапају Уговор о заједничкој из-
градњи којим је дефинисано да ће уговорне стра-
не заједнички изградити новопланирани објекат 
тако што ће Инвеститор 1 у заједнички посао уне-
ти грађевинско земљиште, док ће Инвеститор 2 
у потпуности финансирати припрему и изградњу 
објекта и извести грађевинске, грађевинско-за-
натске и инсталатерске радове на изградњи но-
вог стамбеног објекта.

2. Уговором је дефинисано да Ранко Парцела 
добија 25% новопланираног објекта, који према 
нацрту чине стан А и стан Б.

3. Грађевинац је направио инвестициони план 
и калкулацију цене коштања стамбеног објекта 
који је предмет изградње:

Опис Цена ЕУР Цена (РСД) Проце-
нат

Партиципације 160.000 18.880.000 20%

Пројектовање и 
припрема локације 80.000 9.440.000 10%

Трошкови изградње 
објекта 488.000 57.584.000 61%

Трошкови финансирања 72.000 8.496.000 9%

Укупно производна цена  
грађевинског објекта 800.000 94.400.000  

Укупно m2 800  

Цена по m2 1.000 118.000  

4. Грађевинац књижи земљиште (преко тро-
шкова, као што је приказано у претходном при-
меру) на  залихама недовршене производње у 
износу од 23.600.000 динара, што  је 25% прои-
зводне цене грађевинског објекта.

Конто Опис Дуг. Потр.

1100 Недовршена прои-
зводња – земљиште 23.600.000  

4390 Обавезе по основу 
Уговора о заједничкој 
изградњи  23.600.000

- за књижење земљишта као саставног дела недовршене 
производње – грађевинског објекта

5. Након завршетка изградње и добијања упо-
требне дозволе Грађевинац на конту 120 – Готови 
производи – има следеће стање:

1200 – Готов производ – стамбена зграда „Безбрига”

Стан А 12.980.000

Стан Б 10.620.000

Стан Ц 5.310.000

Стан Д 10.030.000

Стан Е 6.490.000

Стан Ф 7.080.000

Стан Г 15.340.000

Стан Х 6.844.000

Стан И 7.316.000

Стан Ј 12.390.000

Напомена: Пренос на  залихе  готових про-
извода у пракси ће се извршити након што се 
у  оквиру  недовршене  производње,  у  склопу 
цене коштања евидентирају и дажбине, одно-
сно трошкови пореза који не могу касније да 
се поврате од пореских власти (т. 11) МРС 2), а 
настају у процесу преноса права својине изме-
ђу инвеститора, као што ће бити напоменуто у 
наставку.

П С
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6. Грађевинац преноси на Ранка Парцелу ста-
нове А и Б у складу са Уговором.

Конто Опис Дуг. Потр.

4390 Обавезе по основу 
Уговора о заједничкој 
изградњи 23.600.000  

1200 Готови производи 
– стамбена зграда 
„Безбрига”  23.600.000

- за пренос станова А и Б на Ранка Парцелу у складу са 
Уговором

Порески третман овог посла зависи од угово-
рене сразмере власништва на земљишту и сра-
змере власништва на новопланираном објекту. 
У наставку ће бити размотрене две варијанте: 
сразмере су различите и сразмере су једнаке.

А: Сразмера власништва на земљишту и 
објекту није једнака

Ранко Парцела је 100% власник земљишта на 
коме се гради стамбени објекат „Безбрига”. На-
кон завршетка објекта у размену за земљиште 
Грађевинац му преноси 25% стамбеног објекта.

У овом случају постоје два промета:
Први промет врши Грађевинац – промет из-

градње стамбеног објекта за рачун суинвестито-
ра Ранка Парцеле. Накнада за овај промет није 
изражена у новцу, него у квадратима (делу објек-
та) које Ранко треба да пренесе на Грађевинца. 

У складу са Уговором, ради се о преносу 75% 
објекта, односно 600 m2. Ако  је тржишна цена 
1.500  еура  по  m2,  укупна  накнада  коју  добија 
Грађевинац износила би 900.000 евра, односно 
106.200.000 динара.

С обзиром на то да Ранко Парцела није обве-
зник ПДВ-а, наведени износ има карактер бру-
то накнаде, а износ ПДВ-а обрачунат применом 
прерачунате пореске стопе од 16,6667% износи 
17.700.000 динара.

Насталу обавезу за ПДВ Грађевинац књижи у 
оквиру цене коштања готових производа (стано-
ва), у складу са МРС 2 тачка 11): Трошкови набавке 
залиха обухватају набавну цену, увозне царине и 
друге дажбине (осим оних које ентитет може 
касније да поврати од пореских власти) и тро-
шкове превоза, манипулативне и друге трошкове 
који се могу директно приписати стицању гото-
вих производа, материјала и услуга. 

Грађевинац прво књижи настао трошак пре-
ма природној врсти, а затим преузима трошкове 

у погонском књиговодству на носиоца трошкова 
– поједине станове у оквиру стамбеног објекта.

У финансијском књиговодству евидентира се 
повећање вредности готових производа.

Конто Опис Дуг. Потр.

5559 Остали трошкови пореза 17.700.000  

4700 Обавезе за ПДВ по 
излазним фактурама по 
општој стопи  17.700.000

- за обрачун ПДВ-а на пренос дела објекта са Ранка на 
Грађевинца

Други промет врши Ранко Парцела – пренос 
75% објекта на Грађевинца. Овај пренос није опо-
резив ПДВ-ом, већ порезом на пренос апсолут-
них права по стопи од 2,5%. Пореску основицу 
утврђује надлежни орган. Ако се претпостави да 
је тржишна цена 106.200.000 динара, обавеза по 
основу пореза на пренос апсолутних права изно-
си 2.655.000 динара.

Конто Опис Дуг. Потр.

5559 Остали трошкови пореза 2.655.000  

4899 Остале обавезе за 
порезе – пренос 
апсолутних права  2.655.000

- за обрачун пореза на пренос апсолутних права за пренос 
дела објекта на Грађевинца

Важно: Преносом 75% објекта на Грађевинца 
извршен је први промет некретнине. То значи да, 
када Грађевинац буде даље продавао те делове 
објекта, на тржишту настаје други промет који је 
ослобођен ПДВ-а, а с обзиром на то да се ради о 
становима, уговарање преноса уз обрачун ПДВ-а 
није могуће. Приликом тих преноса плаћа се по-
рез на пренос апсолутних права по стопи од 2,5%.

С обзиром на то да Грађевинац врши други 
промет  станова,  који  је  ослобођен  ПДВ-а  без 
права на одбитак претходног пореза (у складу 
са чланом 25. став 2. тачка 3) Закона о порезу на 
додату вредност), мора да примени правила о 
подели претходног пореза у складу са чланом 30. 
Закона о порезу на додату вредност. То значи да 
мора да исправи одбитак претходног пореза по 
улазним рачунима који се односе на ових 75% гра-
ђевине који ће у прометовању подлећи порезу на 
пренос апсолутних права.

Грађевинац врши поделу претходног пореза 
како би израчунао део за који не постоји пра-
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во одбитка, тако да од укупног улазног ПДВ-а 
у износу од 11.170.669 динара издваја део који 
се односи на директне и индиректне радове у 
вези са изградњом и стицањем предметних ста-
нова које је на њега пренео Ранко Парцела (75% 
станова): 

ОПИС Улазни ПДВ Без права

Пројектовање и припрема 
локације 1.573.334 1.180.000

Трошкови изградње објекта 9.597.335 7.198.000

Укупно искоришћени 
претходни порез 11.170.669 8.378.000

Конто Опис Дуг. Потр.

5559 Остали трошкови пореза 8.378.000  

2700 ПДВ у примљеним 
фактурама по општој 
стопи -8.378.000  

- за исправку одбитка претходног пореза по основу 
промета станова који не подлежу обрачуну ПДВ-а

На  грађевинску  цену  коштања  објекта  од 
94.400.000 динара Грађевинац је, дакле, додао 
још  17.700.000  динара  трошкова  ПДВ-а,  који 
неће бити наплаћени од купца готовог произво-
да, 2.655.000 динара трошкова пореза на пренос 
апсолутних права и 8.378.000 динара трошкова 
ПДВ-а који није имао право да одбије као прет-
ходни порез, нити ће тај ПДВ наплатити од крај-
њих купаца станова. То је повећало цену коштања 
појединачног стана у оквиру изграђеног стамбе-
ног објекта, а самим тим смањило очекивану до-
бит од продаје (разлику у цени):

1200 – Готов производ – стамбена зграда „Безбрига”

Стан А 12.980.000 12.980.000 6)

Стан Б 10.620.000 10.620.000 6)

Стан Ц 7.464.975

Стан Д 14.100.509

Стан Е 9.123.859

Стан Ф 9.953.300

Стан Г 21.565.484

Стан Х 9.621.524

Стан И 10.285.077

Стан Ј 17.418.276

Салдо 123.133.004 23.600.000

7. Грађевинац продаје стан Ц купцу, физичком 
лицу за потребе становања:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

204 Купци у земљи 7.965.000  

6140 Приходи од продаје 
производа  7.965.000

- за продају стана Ц

2.

631 Смањење залиха 
недовршених и  
готових производа 7.464.975  

1200 Готови производи 
– стамбена зграда 
„Безбрига”  7.464.975

- за раскњижавање залиха готових производа за продати 
стан Ц

Б: Сразмера власништва на земљишту и 
објекту је једнака

Ранко Парцела је пре почетка изградње пре-
нео  на  Грађевинца  25%  земљишта,  чиме  је  из-
једначена размера власништва на земљишту и 
новопланираном објекту.

Накнада за пренос није изражена у новцу, него 
у обавези Грађевинца да за Ранков рачун сагради 
његов део објекта.

Претпоставимо да је тржишна вредност земљи-
шта које се преноси 100.000 евра или 11.800.000 
динара.

На тржишну вредност земљишта које се пре-
носи уз накнаду обрачунава се порез на пренос 
апсолутних права по стопи од 2,5%.

Конто Опис Дуг. Потр.

5559 Остали трошкови пореза 295.000  

4899 Остале обавезе за порезе – 
пренос апсолутних права  295.000

- за обрачун пореза на пренос апсолутних права, на 
пренос земљишта

Грађевинац обрачунава ПДВ-а за остварени 
промет – изградњу дела објекта за рачун Ранка 
Парцеле. Основица за обрачун ПДВ-а је тржишна 
вредност земљишта, што представља примљену 
накнаду за градњу дела објекта (станова А и Б) 
за рачун Ранка Парцеле, у складу са чланом 17. 
став 5. Закона о порезу на додату вредност: Ако 
се накнада или део накнаде не остварује у новцу, 
већ у облику промета добара и услуга, основи-
цом се сматра тржишна вредност тих добара 
и услуга на дан њихове испоруке, у коју није укљу-
чен ПДВ.
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Конто Опис Дуг. Потр.

5559 Остали трошкови пореза 1.966.671  

4700 Обавезе за ПДВ по 
излазним фактурама по 
општој стопи  1.966.671

- за обрачун ПДВ-а за изградњу дела објекта за рачун 
Ранка Парцеле

Рачун: Тржишна вредност земље 11.800.000 × 
16,6667%.

Важно:  Грађевинац продаје остале  станове 
уз обрачун ПДВ-а јер се ради о првом промету 
некретнина.

На  грађевинску  цену  коштања  објекта  од 
94.400.000 динара Грађевинац је, дакле, додао 
још 1.966.671 динара трошкова ПДВ-а, који неће 
бити наплаћени од купца готовог производа, као 
и 295.000 динара трошкова пореза на пренос ап-
солутних права. То је повећало цену коштања по-
јединачног стана у оквиру изграђеног стамбеног 
објекта:

1200 – Готов производ – стамбена зграда „Безбрига”
Стан А 12.980.000 12.980.000 6)
Стан Б 10.620.000 10.620.000 6)
Стан Ц 5.479.625
Стан Д 10.350.403
Стан Е 6.697.320
Стан Ф 7.306.167
Стан Г 15.830.029
Стан Х 7.062.628
Стан И 7.549.706
Стан Ј 12.785.792   
Салдо 96.661.671 23.600.000

7. Грађевинац продаје стан Ц купцу, физичком 
лицу за потребе становања:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

204 Купци у земљи 7.965.000  

6140 Приходи од продаје 
производа  7.965.000

- за продају стана Ц

2.

631 Смањење залиха 
недовршених и  
готових производа 5.479.625  

1200 Готови производи 
- стамбена зграда 
„Безбрига”  5.479.625

- за раскњижавање залиха готових производа за продати 
стан Ц

Рачуноводство трошкова грађевина за 
сопствену некретнину

Према захтевима МРС 16, земљиште и зграда 
су одвојена имовина, која се обра чунава и исказу-
је одвојено чак и ако се заједно набав љају (т. 58) 
МРС 16). Тај рачуноводствени захтев налаже да 
вредност земљишта код друштава која некретни-
не набављају за обављање редовне делатности 
треба да се евидентира одвојено од вредности 
грађевин ског дела некретнине. Разлог за то је у 
амортизацији – земљиште не подлеже обрачуну 
амортизације, док се грађевински део амортизу-
је кроз процењени век трајања. У табели 2 дати 
су примери трошкова који се укључују у набавну 
вредност, односно цену коштања земљишта и не-
кретнине, који се стичу са наменом коришћења у 
оквиру основне делатности.

Инвеститори који граде некретнине за оба-
вљање редовне делатно сти (рачун 022 – Грађе-
вински објекти) или за издавање у закуп (рачун 
024  –  Инвестиционе  некретнине)  приликом 
евидентирања  трошкова  који  се  укључују  у 
вредност грађења све трошкове евидентира-
ју преко конта 026 – Некретнине, постројења и 
опрема у припреми, односно на аналитичком 
конту у оквиру рачуна 024 ако се ради о изград-
њи некретнине са наменом издавања у закуп.

Пример: Изградња сопствене некретнине за 
обављање редовне делатности

Друштво Новица д. о. о. уговорило је у 2018. го-
дини изградњу пословног простора. Новица има 
у  власништву  грађевинско  земљиште  набавне 
вредности 3.000.000 динара, које је већ стављено 
у припрему. Склопљен је уговор с извођачем ра-
дова Багер д. о. о. на укупну предрачунску вред-
ност од 10.000.000 динара. С обзиром на то да су 
инвеститор и извођач радова обвезници ПДВ-а, 
на наведену  испоруку примењује се интерни об-
рачун ПДВ-а у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) 
Закона о порезу на додату вредност.

1. По Уговору је извођачу радова у децембру 
2018. године уплаћен аванс у износу од 1.500.000 
динара. Багер је издао авансни рачун, а Новица је 
извршио интерни обрачун ПДВ-а.

2. Трошкови пројектне документације по об-
рачуну добављача износе 400.000 динара. Рачун 
је плаћен са текућег рачуна.

3. Дана 31. децембра 2018. године примљена је 
1. привремена ситуација у износу од 4.400.000 ди-
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нара. Надзорни орган је на тај дан оверио грађе-
винску ситуацију. Наведено је подмирила банка 
из одобреног кредита. Новица обрачунава ПДВ 
на примљене грађевинске услуге.

4. Дана 30. априла 2019. године примљена је 
коначна ситуација. Део коначне ситуације плаћа 
се из датог аванса, а остатак подмирује банка из 
одобреног кредита. Банка доставља каматни ра-
чун за период финансирања од 1. јануара до 30. 
априла 2019. године.

5. Новица ставља пословни простор у употре-
бу 1. јуна 2019. године.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

ПС 021 Грађевинско 
земљиште 3.000.000  

- за почетно стање

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

0280 Дати аванс за 
некретнину 1.500.000  

241 Текући рачун  1.500.000

272 ПДВ у датим 
авансима по 
општој стопи 300.000  

472 Обавезе за ПДВ 
по примљеним 
авансима по 
општој стопи  300.000

- за плаћени аванс 

2.

0260 Пословни простор 
у припреми 400.000  

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 80.000  

435 Добављачи у 
земљи  480.000

435 Добављачи у 
земљи 480.000  

241 Текући рачун  480.000

- за примљени рачун за израду пројектне документације 
и плаћање по рачуну

Табела 2: Трошкови који се укључују у вредност земљишта и некретнине

021 – Грађевинско земљиште 026 – Некретнина у припреми

● куповна цена земљишта,
● порез на пренос апсолутних права,
● трошкови адвоката, нотара,
● трошкови геодета и уписа у земљишне књиге,
● трошкови посредника приликом куповине, 
● трошкови изградње приступног пута до грађевинске 
парцеле, 
● трошкови остале вањске инфраструктуре (довод 
воде, електричне енергије, плина) до грађевинске 
парцеле. 

Напомена: Наведени трошкови по правилу настају пре 
изградње објекта. Посматрано из тог угла, носилац 
трошкова је земљиште, али ако радови (издаци) настају 
у фази довршења грађевине, као трошкови прикључка 
могу да се урачунају у вредност грађевина. Изузетак 
је приступни пут који може да се урачуна у вредност 
објекта нискоградње (паркиралиште, двориште).

● пројекат (идејни и главни),
● трошкови доприноса за комунално уређење (на основу 
издатог решења о грађењу), 
● трошкови партиципација за одобрење прикључка објекта 
на комуналну инфраструктуру, 
● трошкови промене намене земљишта (на пример из 
пољопривредног у грађевинско земљиште), 
● припреме градилишта, ископ за темељ, исколчење, 
геодетске услуге, одвоз материјала од уклањања старе 
грађевине, 
● трошкови надзора, услуге саветника и консултантске 
услуге у изградњи, 
● трошкови грађења, изведене инсталације и уређење 
околине (стазе, расвета, паркиралиште, зеленило и сл.), 
● трошак повећања прикључне снаге у КW који се плаћа уз 
прикључак за ел. енергију, 
● опремање грађевинске јединице (лифтови, котловница 
и друга опрема за грање, клима-уређаји) – ако се ради 
о имовини за обављање делатности евидентирају се на 
рачунима опреме, а амортизација се обрачунава посебно, а 
не у оквиру грађевинског објекта,
● трошкови финансирања који се односе на грађевински 
објект (само за кориснике пуних МРС/МСФИ), 
● изградња ограде, потпорних зидова и сл.,
● трошкови техничког пријема, 
● остале накнаде по решењу локалне самоуправе или града 
у вези с грађевином и сл.,
● отклањање недостатака током изградње и одмах након 
стављања у употребу ако се не покривају из гаранција. 

Одговарамо на питања претплатника!
Поставите нам питање  

путем обрасца на страници

poslovnisavetnik.net????????
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Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

0260 Пословни простор 
у припреми 4.400.000  

435 Добављачи у 
земљи  4.400.000

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 880.000  

470 Обавезе за ПДВ 
по издатим 
фактурама по 
општој стопи  880.000

- за примљену прву привремену ситуацију

3а

435 Добављачи у 
земљи 4.400.000  

414 Дугорочни кредити 
и зајмови у земљи  4.400.000

- за активирање одобреног дугорочног кредита и 
затварање обавезе према извођачу радова за прву 
привремену ситуацију

4.

0260 Пословни простор 
у припреми 5.600.000  

435 Добављачи у 
земљи  5.600.000

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 1.120.000  

470 Обавезе за ПДВ 
по издатим 
фактурама по 
општој стопи  1.120.000

272 ПДВ у датим 
авансима по 
општој стопи -300.000  

472 Обавезе за ПДВ 
по примљеним 
авансима по 
општој стопи  -300.000

- за примљену коначну ситуацију

4а

435 Добављачи у 
земљи 5.600.000  

0280 Дати аванс за 
некретнину  1.500.000

414 Дугорочни кредити 
и зајмови у земљи  4.100.000

- за измирење обавеза према извођачу радова по коначној 
ситуацији

4б
0260 Пословни простор 

у припреми 88.000  
4600 Обавезе за камате  88.000

- за капитализацију трошкова финансирања у периоду 
изградње 

5.

0220 Пословни простор 
у употреби 10.488.000  

0260 Пословни простор 
у припреми  10.488.000

- за стављање пословног простора у употребу

Напомена: Новица примењује пуне МРС/МСФИ.

Укључивање трошкова камата по кредитима 
у вредност изградње

ëТрошкови  камата  на  примљене  кре-
дите за градњу, док траје изградња, у 

предузећима која примењују пуне МРС/МСФИ, 
у складу са одредбама МРС 23 приписују се из-
градњи некретнине ако се ради о квалифико-
ваном средству по МРС 23. За разлику од њих, 
предузећа која примењују МСФИ за МСП или 
Правилник за микро и друга правна лица НЕ 
укључују трошкове позајмљивања у цену ко-
штања изграђеног објекта. 

Капитализација трошкова камата, у складу с 
МРС 23, почиње у тренутку обављања техничких 
и административних послова,  пре почетка фи-
зичке изградње, као што су послови прибављања 
дозвола. Капитализација се привремено преки-
да у периоду у ком је обустављен активан развој 
квалификованог средства на које се односи. То 
може бити када се изградња грађевинског објек-
та обуставља у дужем периоду због недостатка 
финан сијских средстава. 

Трошкови камата престају да се капитализују у 
тренут ку када су довршене све важне активности 
потребне за припрему квалификованог средства 
за намера вану употребу или продају. То је најче-
шће тренутак у ком је довршена физичка изград-
ња грађевине. Ако су још преостале само мање 
дораде на тим средствима, као што је на пример 
уређење имовине по жељи купца, сматра се да 
су све активности потребне за продају поменуте 
имовине завршене, као и да трошкови финанси-
рања престају да се капитализују.

Промена намене станова изграђених за 
тржиште

У случају да инвеститор након изградње ста-
нова за тржиште одлучи да им промени наме-
ну, односно да их издаје у закуп, неопходно је 
исправити одбијени претходни порез у току из-
градње објекта јер је издавање станова који се 
користе за стамбене потребе промет на који се 
не плаћа ПДВ, али без права одбитка претход-
ног пореза. 

Право на одбитак претходног пореза, у скла-
ду са чланом 28. став 5. тачка 1) Закона о порезу 
на додату вредност, инвеститор је стекао јер је 
градио објекат који је намењен за промет који је 
опорезив ПДВ-ом. 
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Пример: Промена намене изграђених 
станова 

Предузеће Јуриш д. о. о. изградило је стамбе-
ну зграду са 15 станова. Десет станова је продало, 
али пет станова не може да прода већ дуже вре-
ме, па се одлучује да те станове изда грађанима 
за потребе становања.

Са Лепосавом Кирија склапа Уговор о закупу 
стана број 5 на трећем спрату, површине 50 m2, 
на период од 5 година.

1.  Јуриш обрачунава  претходни  порез,  који 
због промењених околности нема право да оста-
не признат (а настао је у време стицања некрет-
нине са наменом продаје на тржишту):

Ред. 
бр. Опис Обрачун

1. Укупан износ искоришћеног 
претходног пореза 11.000.000

2. Укупна површина изграђеног објекта 
(m2) 500

3. Површина предметног изнајмљеног 
стана (m2) 50

4. Коефицијент (ред. бр. 3 / ред. бр. 2) 0,1

5. Исправка износа претходног пореза 
(ред. бр. 1 x ред. бр. 4) 1.100.000

Конто Опис Дуг. Потр.

5559 Остали трошкови пореза  1.100.000  

2700 ПДВ у примљеним 
фактурама по општој стопи -1.100.000  

- за исправак претходног пореза за стан који се издаје у 
закуп

Исправак претходног пореза евидентиран је 
као трошак периода јер више не може да се ко-
ригује цена коштања станова.

2. С обзиром на то да је Јуриш закључио ду-
горочни уговор о закупу, предметну некретнину 
– стан број 5 прекњижава са залиха на рачун ин-
вестиционих некретнина. У складу са т. 57) МРС 
40, некретнина се преноси са позиције залиха на 
позицију инвестиционе некретнине у случају када 
постоји промена намене некретнине – дефини-
сан почетак пословног лизинга.

Конто Опис Дуг. Потр.

0240 Инвестиционе некретнине 6.500.000  

1200 Готови производи – 
стамбени објекат  6.500.000

- за пренос са залиха на инвестиционе некретнине

Закључак

У  принципу,  вођење  књиговодства  у  грађе-
винарству много је простији и лакши посао него 
вођење књиговодства у малопродаји или веле-
продаји и слично. МРС 2, МРС 11 и МРС 18 дају јасне 
смернице за поступање приликом обухватања 
пословних догађаја. Оно што у пракси комплику-
је разумевање грађевинске делатности јесте ПДВ 
третман, односно примена члана 10. став 2. тачка 
3) Закона о порезу на додату вредност. Највише 
нејасноћа потиче од тешкоћа извођача радова да 
одгонетну да ли радови које они фактуришу спа-
дају у шифре делатности које су обухваћене овим 
чланом, односно да ли се предметни радови фак-
туришу са обрачунатим ПДВ-ом или не.

Табела 3: Грађевинарство у оквиру Уредбе о Класификацији делатности

Област Грана Група Назив Опис

41

Изградња зграда Обухвата изградњу свих врста зграда. Ту су сврстане новоградња, поправке, 
доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на 
градилишту, као и грађевине привременог карактера.
Обухваћена је изградња комплетних стамбених и пословних зграда, 
продавница и других јавних и помоћних зграда, пољопривредних зграда и сл.

41.1 Разрада грађевинских пројеката

41.10 Разрада 
грађевинских 
пројеката

Обухвата  разраду грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде 
обједињавањем финансијских, техничких и физичких средстава неопходних за 
реализацију грађевинских пројеката ради касније продаје.
Не обухвата изградњу зграда, дел. 41.20; архитектонско и грађевинско 
пројектовање, дел. 71.1; услуге руковођења пројектом које су у вези с 
грађевинским пројектом, дел. 71.1.
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Област Грана Група Назив Опис

41.2 Изградња стамбених и нестамбених зграда

41.20 Изградња 
стамбених и 
нестамбених 
зграда

Обухвата  изградњу свих врста стамбених зграда (зграда с једним станом,  
зграда с више станова, укључујући и вишеспратне зграде);  изградњу свих 
врста нестамбених зграда (зграда за индустријску производњу, нпр. фабрика, 
радионица, монтажних постројења итд., болница, школа и пословних зграда, 
хотела, продавница, тржних центара и ресторана, аеродромских зграда, 
спортских дворана, паркинг гаража, укључујући и подземне гараже, складишта, 
зграда за обављање верских обреда); монтажу и подизање монтажних 
грађевина на градилишту; преправке и обнову постојећих стамбених 
грађевина.
Не обухвата изградњу индустријских постројења, осим зграда, дел. 42.99;  
архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1;  руковођење пројектом 
за изградњу, дел. 71.1.

42

Изградња осталих грађевина Обухвата изградњу осталих грађевина. Овде спадају новоградња, поправке, 
доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на 
градилишту, као и грађевине привременог карактера.
Обухвата се изградња (сложених, тешких) грађевина као што су ауто-путеви, 
путеви, улице, мостови, тунели, железничке пруге, аеродромске стазе, 
пристаништа и други објекти на води, системи за наводњавање, канализациони 
системи, индустријска постројења, цевоводи и електрични водови и спортска 
игралишта. Ови радови могу се обављати за сопствени рачун или за накнаду.
Део радова, а понекад и целокупне радове могу да обављају подизвођачи.
Ако се обављају само специјализовани делови грађевинског процеса, онда се 
делатност сврстава у област 43.

42.1 Изградња путева и железничких пруга

42.11 Изградња 
путева и ауто-
путева

Обухвата изградњу ауто-путева, улица, друмова и других путева за возила 
и пешаке,  површинске радове на улицама, путевима, ауто-путевима, 
мостовима или тунелима (асфалтирање путева, бојење и обележавање ознака 
на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.), изградњу 
аеродромских писта.
Не обухвата постављање уличне расвете и електричне сигнализације; 
архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1; руковођење пројектом 
за изградњу, дел. 71.1.

42.12 Изградња 
железничких 
пруга и 
подземних 
железница

Обухвата изградњу железничких пруга и подземних железница.
Не обухвата постављање расвете и електричне сигнализације, дел. 43.21;  
архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1; техничко руковођење 
пројектом за изградњу, дел. 71.1.

42.13 Изградња 
мостова и 
тунела

Обухвата изградњу мостова, укључујући и мостове за уздигнуте ауто-путеве 
(вијадукте); изградњу тунела.
Не обухвата постављање расвете и електричне сигнализације, дел. 43.21;  
архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1; руковођење пројектом 
за изградњу, дел. 71.1.

42.2 Изградња цевовода, електричних и комуникационих водова

42.21 Изградња 
цевовода

Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течности и изградњу 
међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тих система.
Обухвата изградњу осталих грађевина (цевоводе за пренос на велике даљине 
и градске цевоводе (међумесни и локални цевоводи), главне доводе и мрежу,  
системе за наводњавање (канали), резервоаре); изградњу (одводних система 
(колектора), укључујући и поправке, постројења за депоновање отпадних вода, 
црпних станица); копање бунара.
Не обухвата руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима 
нискоградње, дел. 71.12.
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Област Грана Група Назив Опис

42.22 Изградња 
електричних и 
телекомуника-
ционих водова

Обухвата изградњу водова за дистрибуцију електричне енергије и 
телекомуникација и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које 
чине саставни део тих система.
Обухвата изградњу осталих грађевина за: међумесне и локалне 
комуникационе и енергетске далеководе и мрежу; електране.
Не обухвата  руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима 
нискоградње, дел. 71.12.

42.9 Изградња осталих грађевина

42.91 Изградња хи-
дротехничких 
објеката

Обухвата изградњу (водених путева, пристаништа, марина, устава и др., као 
и извођење речних радова (утврђивање обала), брана и насипа); ископавање 
(багеровање) водених путева.
Не обухвата руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима 
нискоградње, дел. 71.12.

42.99 Изградња 
осталих 
непоменутих 
грађевина

Обухвата изградњу индустријских постројења, осим зграда као што су 
рафинерије, постројења хемијске индустрије; изградњу грађевина које 
нису зграде, као што су спортски објекти на отвореном; опремање парцела 
потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).
Не обухвата монтажу индустријских апарата и опреме, дел. 33.20; парцелисање 
земљишта без опремања потребном инфраструктуром, дел. 68.10; услуге 
руковођења пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 
71.12.

43

Специјализовани 
грађевински радови

Обухватају се специјализовани грађевински радови (посебни занати), тј. 
изградња делова зграда и осталих грађевина или припремни радови за њих. 
Ови радови су обично специјализовани на начин да се могу изводити на 
различитим грађевинама и захтевају поседовање посебне врсте стручности 
или опреме. То су на пример: побијање стубова, изградња темеља, израђивање 
носећих зидова, бетонирање, зидање опеком, поплочавање каменом, 
постављање грађевинских скела, покривање кровова итд.
Подизање челичних конструкција разврстава се овде само под условом да 
конструкције не производи сама јединица. Специјализоване врсте радова 
већином изводе подизвођачи радова, а најчешће када је реч о поправкама 
рађеним непосредно за власника непокретности.
Такође се укључују завршни и занатски радови.
Обухваћене су и све врсте монтажа потребних за функционисање грађевине. 
Ове активности најчешће се изводе на самом градилишту, мада део послова 
може да буде изведен у специјалним радионицама. Укључени су радови као 
што су увођење инсталација водовода, централног грејања и клима-уређаја, 
антена, алармних система и остали електрорадови, инсталирање система 
распршивача, лифтова и покретних степеница и др.
Овде спадају и изолациони радови (од влаге, топлоте, звука), лимарски 
радови, постављање расхладних уређаја, инсталирање расвете и система 
сигнализације за путеве, железницу, аеродроме, луке итд. Поправке које се 
односе на поменуте активности такође су укључене.
Завршни радови грађења обухватају радове којима се довршава и завршава 
грађевина, као што су застакљивање, кречење, фарбање или покривање 
разним врстама материјала (паркет, тепих (итисон), тапете итд.), затим 
пескарење, завршни тесарски радови, звучна изолација, чишћење екстеријера 
итд. Поправке попут споменутих активности такође су укључене.
Изнајмљивање грађевинских машина с руковаоцем сврстава се у оне 
делатности грађевинарства за чије се обављање те машине изнајмљују.

43.1 Рушење и припремање градилишта

43.11 Рушење 
објеката

Обухвата рушење и демонтажу зграда и других објеката.



62 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

Област Грана Група Назив Опис

43.12 Припремна 
градилишта

Обухвата рашчишћавање градилишта; земљане радове: ископавање, 
насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање 
и др.; припремне радове за рударство: уклањање ископа и друге радове 
и припремање минералних налазишта, осим земљишта с нафтом и гасом; 
дренажне радове на градилишту; дренажне радове на пољопривредном или 
шумском земљишту.
Не обухвата бушење ради производње сирове нафте и природног гаса, дел. 
06.10 и 06.20; деконтаминацију тла, дел. 39.00; бушење и копање бунара, дел. 
42.21; ископ окна, дел. 43.99.

43.13 Испитивање 
терена 
бушењем и 
сондирањем

Обухвата испитивање терена бушењем и сондирањем и узимање узорака ради 
проучавања терена и грађења, као и у геофизичке, геолошке или друге сврхе.
Не обухвата бушење експлоатационих извора нафте или гаса, дел. 06.10 и 
06.20; помоћне услуге испитивања бушењем и сондирањем током рударских 
активности, дел. 09.90; бушење и копање бунара, дел. 42.21; ископ окна, дел. 
43.99; истраживања нафте и гаса, геофизичка, геолошка и сеизмичка мерења, 
дел. 71.12.

43.2 Инсталациони радови у грађевинарству

43.21 Постављање 
електричних 
инсталација

Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих 
грађевина: постављање инсталација (електричних водова и прикључака, 
телекомуникационих водова, водова за рачунарску мрежу, кабловску 
телевизију, укључујући оптичке каблове, сателитских антена, расветних 
система, противпожарне аларме, алармне системе против провала, уличне 
расвете и електричних сигнала, расвете на аеродромским пистама); 
прикључивање електричних апарата за домаћинство, укључујући подно 
грејање.
Не обухвата изградњу комуникационих и енергетских далековода, дел. 42.22; 
надзор и даљински надзор електронских сигурносних система, као што су 
аларми против провале и противпожарни заштитни системи, укључујући 
њихово инсталирање и одржавање, дел. 80.20.

43.22 Постављање 
водоводних, 
канализацио-
них, грејних и 
климатизацио-
них система

Обухвата инсталирање водоводних, канализационих, грејних и 
климатизационих система, укључујући доградњу, адаптацију, одржавање 
и поправке: постављање инсталација у зградама или другим грађевинама 
за грејне системе (на струју, гас или нафту), пећи (котларнице) и расхладне 
торњеве, соларне неелектричне колекторе, водоводну и санитарну опрему, 
вентилациону и климатизациону опрему и канале, уређаје за гас, цеви за 
испарења, противпожарне системе, системе за ротациони распршивач; ископ 
канала за инсталационе радове.
Не обухвата постављање електричног подног грејања, дел. 43.21.

43.29 Остали 
инсталаци-
они радови у 
грађевинар-
ству

Обухвата инсталирање остале опреме (осим електричне, водоводне, 
канализационе) за грејне и климатизационе системе или индустријска 
постројења у зградама и осталим грађевинама.
Обухвата постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за: 
лифтове и покретне степенице, аутоматска и обртна врата, громобране, 
систем за вакуумско чишћење, топлотну и звучну изолацију, заштиту од 
вибрација и др.
Не обухвата инсталирање индустријских машина, дел. 33.20.

43.3 Завршни грађевинско-занатски радови

43.31 Малтерисање Обухвата малтерисање спољних и унутрашњих површина зграда и других 
објеката и украсне штуко-радове, укључујући и наношење одговарајуће 
подлоге.

43.32 Уградња 
столарије

Обухвата уградњу врата (осим аутоматских и обртних), прозора, оквира за 
врата и прозоре од дрвета или другог материјала; уградњу кухињске опреме, 
ормана, степеништа, опреме за радње и сл.; уградњу намештаја; унутрашње 
довршавање таваница, покретних делова и др.
Не обухвата  уграђивање аутоматских и обртних врата, дел. 43.29.
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43.33 Постављање 
подних и 
зидних облога

Обухвата постављање, поплочавање, намештање (или облагање) у зградама и 
осталим грађевинама: керамичких, бетонских или камених, зидних или подних 
плочица, и облагање пећи керамичким плочицама, паркета и других подних 
облога од дрвета, покривање зидова дрветом, таписона и линолеумских 
подних покривача, укључујући и оне од гуме или пластичних маса, подних и 
зидних облога од тераца, мермера, гранита или шкриљца, тапета.

43.34 Бојење и 
застакљива-ње

Обухвата унутрашње и спољашње бојење зграда; бојење осталих грађевина; 
застакљивање, постављање огледала и др.
Не обухвата  уградњу прозора, дел. 43.32.

43.39 Остали 
завршни 
радови

Обухвата чишћење нових зграда након изградње; остале непоменуте завршне 
радове.
Не обухвата унутрашње декоратерске радове, дел. 74.10; унутрашње чишћење 
зграда и осталих грађевина, дел. 81.21; специјално унутрашње и спољашње 
чишћење зграда, дел. 81.22.

43.9 Остали специфични грађевински радови

43.91 Кровни 
радови

Обухвата подизање кровова; покривање кровова.
Не обухвата изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство без 
руковаоца, дел. 77.32.

43.99 Остали 
непоменути 
специфични 
грађевински 
радови

Обухвата специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите 
врсте грађевина, а захтевају поседовање специјалних вештина или специјалне 
опреме (изградњу темеља (фундирање), укључујући побијање шипова; 
постављање изолације против влаге и хидроизолација; уклањање влаге у 
зградама; копање окна; монтирање индустријски произведених челичних 
елемената које извођач радова није произвео; армирање; зидање опеком и 
каменом; монтирање и демонтирање скела и радних платформи, укључујући 
и рад на скелама и радним платформама узетим у закуп; подизање димњака, 
индустријских пећи и др.; извођење радова по специјалним захтевима, за 
које је неопходна вештина пењања и знање коришћења одговарајуће опреме, 
тј. рад на високим објектима); извођење подземних радова; изградњу 
спољних базена за пливање; чишћење паром, пескарење и слични радови на 
спољашности зграде; изнајмљивање кранова и друге опреме за изградњу која 
не може бити сврстана у специфични тип изградње, заједно с радницима.
Не обухвата изнајмљивање машина и опреме за изградњу или рушење без 
руковаоца, дел. 77.32.

Електронски часопис Леге Артис – Прописи у пракси налази се на интернет страници www.legeartis.rs, 
ажурира се свакодневно и користи путем корисничког имена и лозинке. 

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

Осим оних које чине штампано издање, у електронском издању налазе су и додатне рубрике: Образовање, 
Ауторско право, Планирање и изградња и др. 
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ЛЕГЕ АРТИС – ПРОПИСИ У ПРАКСИ 

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

На рачуну 723 евидентирају се следеће испла-
те у току године: 
● међудивиденда, 
● узимање имовине привредног друштва за лич-
не потребе власника или предузетника, 
● плаћање личних трошкова власника или преду-
зетника са пословног рачуна и сл. 

 
Међудивиденда

Пре објашњења рачуноводственог аспекта не-
опходно је имати у виду правни аспект, односно 
ограничења плаћања власницима друштва која 
су прописана Законом о привредним друштвима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. 
закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018). Наиме, чланом 
273.  Закона  о  привредним друштвима,  који  се 
односи на привремену дивиденду, односно ме-
ђудивиденду, прописано је да, ако статутом није 
другачије одређено, друштво може да плаћа при-
времену дивиденду (међудивиденду) у било које 
време између редовних седница скупштине ако: 
1) извештаји о пословању друштва и његовим фи-
нансијским резултатима, сачињени за ту намену, 

Мр Милица Бјелић, овлашћени екстерни и интерни ревизор

Рачуноводствено евидентирање 
личних примања власника 
привредног друштва и 
предузетника
У складу са одредбама члана 61. Правилника о Контном оквиру и садржини 
рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. 
гласник РС”, бр. 95/2014 – даље: Правилник), на рачуну 723 – Лична примања по-
слодавца – исказују се исплате личних примања послодавцу у друштвима лица 
у току године. Ако се износ извршених исплата не може покрити из оствареног 
добитка, непокривени износ се преноси на крају обрачунског периода на терет 
рачуна 724 – Пренос добитка или губитка. Под послодавцем се, у смислу рачуна 
723, подразумева власник привредног друштва или предузетник који пословне 
књиге води по систему двојног књиговодства.

јасно показују да је друштво у периоду за који се 
исплаћује међудивиденда остварило добит и да 
су расположива новчана средства друштва до-
вољна за плаћање те међудивиденде; 
2) износ међудивиденде који се исплаћује није 
већи од укупне добити остварене након завр-
шетка претходне пословне године за коју су 
сачињени финансијски извештаји, увећане за 
нераспоређену добит и износе резерви који се 
могу користити за те намене, а умањене за утвр-
ђене губитке и износ који мора да се унесе у ре-
зерве у складу са Законом или статутом. 

Овде треба имати у виду и одредбе Закона о 
привредним друштвима о ограничењима плаћа-
ња акционарима. Наиме, према члану 275. Зако-
на о привредним друштвима, друштво не може 
да врши плаћања акционарима ако је према по-
следњим годишњим финансијским извештајима 
нето имовина друштва мања или би услед такве 
исплате постала мања од уплаћеног основног 
капитала, увећаног за резерве које је друштво у 
обавези да одржава у складу са Законом или ста-
тутом, ако такве резерве постоје, осим у случају 
смањења основног капитала.

Укупан износ исплата акционарима за послов-
ну годину не може бити већи од добити на крају 
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те пословне године, увећане за нераспоређену 
добит из претходних периода и износе резер-
ви предвиђених за расподелу акционарима, а 
умањене за непокривене губитке из претход-
них периода и износе резерви које је друштво 
у обавези да одржава у складу са Законом или 
статутом, ако такве резерве постоје. 

Исплате личних примања власнику привред-
ног друштва имају  карактер прихода од  капи-
тала  који  се  опорезује  у  складу  са  чланом  61. 
Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гла-
сник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. за-
кон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 
44/2009,  18/2010,  50/2011,  91/2011  –  одлука  УС, 
7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012,  114/2012 – 
одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 
48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. 
изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон, 5/2015 – ускла-
ђени дин. изн., 112/2015, 5/2016 – усклађени дин. 
изн., 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 
– усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 – усклађе-
ни дин. изн. – даље тексту: ЗПДГ), према којем се 
приходом од капитала, поред осталог, сматрају 
и дивиденде и учешће у добити, без обзира на то 
да ли се исплаћују из нераспоређене добити или 
као међудивиденда у току године.

Обвезник пореза на приходе од капитала је 
физичко лице које остварује поменуте прихо-
де. Опорезиви приход од капитала чини при-
ход исплаћен (расподељен) обвезнику. Стопа 
пореза на приходе од капитала у виду диви-
денде и учешћа у добити износи 15%, а обра-
чунава се на пореску основицу коју чини 100% 
бруто прихода.

Пример: Обрачун и исплата међудивиденде
Друштво с ограниченом одговорношћу оства-

рило је за 2018. годину добит у износу од 1.000.000 
динара. Друштво нема нераспоређени добитак из 
ранијих година. На редовној годишњој скупштини 
чланова Друштва у марту 2019. године донета је 
одлука да се добит расподели оснивачу. Дивиден-
да је у априлу исплаћена оснивачу, правном лицу. 

У јулу 2019. године такође је донета одлука да 
се исплати међудивиденда за 2019. годину у изно-
су од 500.000 динара. Одлука је донета на осно-
ву  састављеног  шестомесечног  финансијског 
извештаја за 2019. годину, у коме је Друштво ис-
казало процењени добитак у износу од 500.000 
динара. Међудивиденда је исплаћена имајући у 

виду да њеном исплатом није угрожена ликвид-
ност Друштва, односно да Друштво има довољно 
слободних расположивих средстава за плаћање. 
Приликом исплате међудивиденде обрачунат је и 
плаћен порез на приходе од капитала.

Обрачун пореза на приходе од капитала:

Ред. 
бр. Опис Износ 

1.  Нето приход  500.000 
2.  Коефицијент за прерачун на бруто  1,1764705 
3. Пореска основица  

(ред. бр. 1 x ред. бр. 2)  588.235 
4. Пореска стопа  15% 
5.  Износ пореза за плаћање  

(ред. бр. 3 x ред. бр. 4)  88.235 

Књижење:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

340 Нераспоређени 
добитак ранијих 
година  1.000.000   

461 Обавезе за 
дивиденде   1.000.000 

- по одлуци о расподели добити

2.

461 Обавезе за 
дивиденде  1.000.000   

241 Текући (пословни) 
рачуни   1.000.000 

- по изводу са текућег рачуна за исплаћену дивиденду

3.

723 Лична примања 
послодавца  500.000   

461 Обавезе за 
дивиденде   500.000 

- по одлуци о исплати међудивиденде

3а

461 Обавезе за 
дивиденде  500.000   

241 Текући (пословни) 
рачуни   500.000 

- по изводу са текућег рачуна за исплаћене међудивиденде

3б

723 Лична примања 
послодавца  88.235   

489 Остале обавезе за 
порезе, доприносе и 
друге дажбине   88.235 

- за обрачунати порез на приходе од капитала

3ц

489 Остале обавезе за 
порезе, доприносе и 
друге дажбине  88.235   

241 Текући (пословни) 
рачуни   88.235 

- по изводу за плаћање пореза на приходе од капитала

По овом основу наведено друштво подноси 
пореску пријаву на обрасцу ППП ПД, а ознака вр-
сте прихода је: 1 11 402 00 0.
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Узимање из имовине привредног 
друштва за приватне потребе власника

Према  одредби  члана  61.  став  1.  тачка  4) 
ЗПДГ-а, приходом од капитала сматра се, изме-
ђу осталог, узимање из имовине и коришћење 
услуга привредног друштва од стране власника 
друштва за њихове приватне потребе. 

Обвезник овог пореза је физичко лице (вла-
сник  друштва)  које  по  овом  основу  остварује 
приход, с тим што је друштво (сагласно члану 99. 
став 1. тачка 3) ЗПДГ-а) у обавези да обрачуна и 
плати порез по одбитку. 

Опорезиви приход од капитала чини новчани 
или неновчани износ оствареног прихода. 

Ако су приходи од капитала остварени у не-
новчаном облику, вредност тих прихода утврђује 
се према тржишној вредности права, добара, од-
носно услуга на дан остваривања прихода. 

Узимање из имовине опорезује се пореском 
стопом од 15%, без признавања нормираних тро-
шкова. 

Дакле, узимање из имовине привредног 
друштва за приватне потребе власника сма-
тра се приходом од капитала и опорезује се 
стопом од 15% на пореску основицу коју чини 
100% бруто прихода.

Чланови привредног друштва не би требало 
да врше узимање из имовине и користе услуге 
привредног друштва за своје приватне потребе, 
односно за измиривање личних обавеза. 

Постоје  бројни  појавни  облици  узимања  из 
имовине друштва од стране његових власника. 
У пракси власници најчешће користе пословни 
рачун привредног друштва за своје личне потре-
бе. На пример, преко пословног рачуна плаћају 
летовање, школарину својој деци или подижу 
новац са пословног рачуна за неке друге при-
ватне потребе.

На  пример,  ако  власник  користи  пословну 
платну  картицу, односно врши плаћање са по-
словног рачуна за куповину добара или плаћање 
услуга, таква исплата књижи се на терет власника 
привредног друштва ставом за књижење 221/241, 
а власник треба да поднесе одговарајућу испра-
ву. Уколико власник капитала поднесе исправе 
из којих недвосмислено може да се утврди да је 
исплата извршена за потребе обављања делатно-
сти привредног друштва, исплаћен износ књижи 

се на терет адекватне врсте трошкова, ставом за 
књижење 5/221. 

Међутим,  када власник капитала по основу 
коришћења платне картице не може да докаже 
да је исплата извршена за потребе обављања де-
латности привредног друштва, исплата не може 
да се књижи на терет трошкова, већ износ који је 
исплаћен има третман узимања из имовине при-
вредног друштва на који се плаћа порез на при-
ход од капитала. 

Пример: Плаћање приватних трошкова 
пословном платном картицом

Власник одређеног друштва са ограниченом 
одговорношћу који није у радном односу извр-
шио  је плаћање трошкова пословном платном 
картицом  за  своје  личне  потребе  у  износу  од 
250.000 динара. 

Обрачун  пореза  на  приходе  од  капитала  је 
следећи:

Ред. 
бр. Опис Износ 

1.  Нето приход  150.000 
2.  Коефицијент за прерачун на бруто  1,1764705 
3. Пореска основица  

(ред. бр. 1 x ред. бр. 2)  176.470 
4. Пореска стопа  15% 
5.  Износ пореза за плаћање  

(ред. бр. 3 x ред. бр. 4)  26.470 

Књижење: 
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

723 Лична примања 
послодавца  150.000   

241 Текући (пословни) 
рачуни   150.000 

- по изводу са текућег рачуна

2.

723 Лична примања 
послодавца  26.470  

489 Остале обавезе за 
порезе, доприносе и 
друге дажбине   26.470

- за обрачунати порез на приходе од капитала

3.

489 Остале обавезе за 
порезе, доприносе и 
друге дажбине  26.470  

241 Текући (пословни) 
рачуни   26.470

- за плаћање пореза на приходе од капитала

По овом основу наведено друштво подноси 
пореску пријаву на обрасцу ППП ПД, а ознака вр-
сте прихода је: 1 11 410 000.
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Све исплате личних примања власника при-
вредног друштва утичу на смањење резултата 
привредног друштва за 2019. годину. 

Узимање из пословне имовине 
предузетника

Законом  о  привредним  друштвима,  којим 
се  уређује  правни  положај  предузетника,  није 
прописано ниједно ограничење када је у питању 
право предузетника да имовину стечену послова-
њем користи за приватне потребе. Једино огра-
ничење за подизање новца са пословног рачуна 
(које не важи само за предузетнике, већ за сва 
лица која обављају делатност) постоји у смислу 
прописа којима се уређује платни промет. Наиме, 
према одредбама члана 2. Правилника о услови-
ма и начину плаћања у готовом новцу у динарима 
за правна лица и за физичка лица која обављају 
делатност („Сл. гласник РС”, бр. 77/2011), прав-
на лица и физичка лица која обављају делатност 
могу да, без ограничења, плаћају готовим нов-
цем, односно врше исплате у готовом новцу у 
динарима са свог текућег рачуна. 

Плаћања односно исплате врше се на осно-
ву оригиналне документације из које могу да се 
утврде износ, основ и намена тог плаћања (ре-
шење, одлука, уговор, рачун и др.), при чему се 
банци подносе на увид и оверу (датум пријема, 
печат и потпис). 

Изузетно  од  става  2.  овог  члана,  плаћања 
односно исплате до износа од 150.000 динара 
дневно вршиће се без подношења на увид доку-
ментације из тог става.

У складу са одредбама члана 37б ЗПДГ-а, узи-
мање које предузетник врши из пословне имови-
не за приватне потребе има третман пословног 
прихода. Узимање имовине које није у новчаном 
облику,  процењује  се према упоредивој  тржи-
шној вредности, у складу са начелом сталности. 

Наведене одредбе односе се на усклађива-
ње прихода и расхода у пореском билансу који 
се саставља на начин прописан Правилником о 
садржају пореског биланса и другим питањима 
од значаја за начин утврђивања пореза на дохо-
дак грађана на приходе од самосталне делатно-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 8/2011, 13/2012, 12/2013, 
23/2014 – др. правилник и 6/2019). Дакле, наведе-
но не би требало да представља основ за књиже-
ње, односно узимање из имовине у пословним 

књигама се не књижи као приход. Међутим, при-
мена наведених одредби условљена је начином 
књижења. 

Књижење у пословним књигама предузетника 
уређено је Правилником за оне који их воде по 
систему двојног књиговодства, а за предузетни-
ке који књиге воде по систему простог књиговод-
ства, књижење се врши у складу са Правилником 
о пословним књигама и исказивању финансијског 
резултата по систему простог књиговодства („Сл. 
гласник РС”, бр. 140/2004 и 44/2018 – др. закон), 
који је донет на основу Закона о порезу на дохо-
дак грађана. 

У складу са одредбама члана 46. ЗПДГ-а, књи-
жење сваке пословне промене на средствима, 
приходима и трошковима пословања врши се на 
основу веродостојних књиговодствених испра-
ва, које морају бити такве да показују насталу 
пословну промену и садрже одговарајуће подат-
ке за књижење. Из наведеног произлази да на 
терет трошкова не могу да се књиже издаци који 
нису настали у сврху обављања делатности, већ 
само трошкови који су настали обављањем де-
латности и за које постоји исправа која показује 
насталу пословну промену и садржи одговарају-
ће податке за књижење. 

Према  томе,  узимање које предузетник 
врши из пословне имовине за приватне потре-
бе по било ком основу  (узима добра, новац, 
врши услуге, плаћа преко рачуна трошкове за 
приватне потребе) не може да се сматра тро-
шком пословања, па сходно томе у пословним 
књигама предузетника не може да се књижи 
на терет трошкова, већ као исплата за личне 
потребе која се врши из средстава остварене 
или будуће добити. 

Дакле, предузетник који пословне књиге 
води по систему двојног књиговодства, личне 
издатке, односно износе које  је подигао или 
платио са текућег рачуна или је узео имовину за 
приватне потребе књижи на терет рачуна 723, а 
потражује рачун 241 или неки други рачун имо-
вине (у зависности од тога који облик имовине 
узима за личне потребе). 

Књижење личних примања предузетника 
употребом рачуна 723 не умањује приход, што 
значи да се на тај начин искључује утицај узи-
мања за личне потребе предузетника на добит 
на основу које се утврђује пореска основица у 
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пореском билансу. Сходно наведеном, ако узи-
мање из имовине за личне потребе предузетни-
ка није књижено на терет пословних расхода, 
нема основа да се врши корекција у пореском 
билансу.

У случају да је узимање из пословне имовине 
за личне потребе предузетника књижено као по-
словни расход, приликом састављања пореског 
биланса постоји обавеза усклађивања прихода, 
односно у обрасцу ПБ-2 под редним бројем 36 
исказује се вредност пословне имовине која је 
узета за личне потребе. Наиме, уколико би пре-
дузетник приликом усклађивања прихода у по-
реском билансу исказивао вредност пословне 
имовине узете за личне потребе, која није књи-
жена као пословни расход, дошло би до увећања 
опорезиве добити. 

Независно од начина књижења узимања из 
пословне имовине за личне потребе предузет-
ника, у моменту узимања не постоји обавеза 
обрачуна и плаћања пореза јер се порез пла-
ћа преко укупног резултата који предузетник 
утврђује приликом састављања пореског би-
ланса.

Међутим, важно је скренути пажњу на то да се 
у пракси често дешава да Пореска управа узима-
ње из имовине предузетника проглашава личном 
зарадом, на коју у поступку контроле обрачуна-
ва порез и доприносе. Сматрамо да оваква по-
ступања пореских органа немају  утемељења у 
прописима. Наиме, предузетник је потпуно сло-
бодан да одлучи колики ће износ исплатити на 
име личне зараде, па на тај износ обрачунава и 
плаћа  порез  и  доприносе  (и  подноси  образац 
ППП ПД), а расход по овом основу признаје му 
се као расход у Билансу успеха, као и у пореском 
билансу. С друге стране, подизање новца са по-
словног рачуна за приватне потребе евидентира 
се на рачуну 723, тако да нема никаквих утицаја 
на порески биланс.

Поред  наведеног,  на  рачуну  723  исказују 
се аконтације нето прихода које предузетник 
подиже у току године. Наиме, према члану 35. 
Правилника, на рачуну 466 – Обавезе за нето 
приход предузетника који аконтацију подиже 
у току године – исказују се аконтације нето при-
хода које предузетник подиже у току године 
задужењем рачуна 723 – Лична примања посло-
давца. 

Пример: Плаћање трошкова за личне 
потребе предузетника с пословног рачуна

Предузетник који пословне књиге води по си-
стему двојног књиговодства вршио је са послов-
ног текућег рачуна плаћање трошкова за своје 
личне потребе у току године у укупном износу 
од 480.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

723 Лична примања 
послодавца  480.000  

241 Текући (пословни) 
рачуни   480.000 

- по изводу са текућег рачуна

Књижење исплата личних примања предузет-
ника на овај начин не утиче на исказивање расхо-
да, односно није смањен добитак као основ за 
утврђивање пореске основице. 

Код предузетника који пословне књиге води 
по систему простог књиговодства такође је по-
требно да  се на основу документације  која  је 
поднета утврди да ли конкретни издаци имају 
третман трошкова за обављање делатности и 
као  такве  треба  их  књижити  на  одговарајућу 
врсту расхода. Међутим, уколико се на основу 
поднете  документације  утврди  да  конкретни 
трошкови немају карактер пословних расхода, 
већ узимања из пословне имовине предузетни-
ка за личне потребе, као и уколико предузетник 
не поднесе документацију, исплаћени износ еви-
дентира се у колони 21. Пословне књиге прихода 
и расхода – образац ПК, односно не књижи се 
на терет трошкова, већ само на терет текућег 
рачуна, при чему се за тај износ умањују прима-
ња предузетника из остварене добити. Колона 
21 – Исплате – Пословне књиге прихода и расхо-
да (образац ПК) може да се подели на два дела 
како би у једном делу биле приказане исплате 
које предузетник (који књиге води по систему 
простог књиговодства) врши за своје личне по-
требе, а у другом делу све друге исплате. Поред 
тога, може да се води и посебна евиденција у 
коју би се уносиле све исплате које предузетник 
врши за своје личне потребе или потребе сво-
је  породице,  односно  исплате  из  добити,  као 
што су месечне исплате по решењу о порезу на 
приходе од самосталне делатности, исплате из 
добити по  коначном финансијском извештају, 
узимање из пословне имовине за личне потребе 
предузетника и сл. 



ЈУН 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 69

РАЧУНОВОДСТВО

Када се ради о узимању добара или вршењу 
услуга  из  пословне  имовине  предузетника  за 
своје личне потребе или потребе чланова дома-
ћинстава, на терет добити која припада преду-
зетнику књижи се укупна вредност добара или 
услуга,  укључујући  и  износ  претходног  пореза 
који  је поверилац зарачунао купцу. Уколико се 
узимање из пословне имовине врши из основних 
средстава, односно добара која  су набављена 
ради даље продаје или из произведених добара 
или услуга, по основу којих је у претходним фа-
зама промета обвезник имао право на одбитак 
претходног пореза, ПДВ обрачунава се, сагласно 
одредбама члана 18. 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., 108/2016, 7/2017 – усклађени 
дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн., 
30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.), на набавну 
вредност, односно цену коштања тих добара која 
важи у моменту промета. 

Пример: Подизање аконтација нето прихода 
предузетника у току године

1) Предузетник који пословне књиге води по 
систему двојног књиговодства подигао је у току 
године аконтацију по основу нето прихода у из-
носу од 2.000.000 динара. 

2) На дан састављања финансијских извештаја 
предузетник има нераспоређени добитак рани-
јих година на рачуну 340 у износу од 1.600.000 
динара, а за текућу годину остварен је губитак.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

723 Лична примања 
послодавца  2.000.000   

466 Обавезе за 
нето приход 
предузетника који 
аконтацију подиже у 
току године   2.000.000 

- за подизање аконтације по основу нето прихода у току 
године

1а

466 Обавезе за 
нето приход 
предузетника који 
аконтацију подиже у 
току године  2.000.000   

241 Текући (пословни) 
рачуни   2.000.000 

- по изводу са текућег рачуна

2.

340 Нераспоређени 
добитак ранијих 
година  1.600.000   

724  Пренос добитка или 
губитка  400.000  

723 Лична примања 
послодавца   2.000.000 

- за пренос добитка/губитка

2а

351 Губитак текуће 
године  400.000  

724 Пренос добитка или 
губитка   400.000 

- за утврђивање губитка текуће године

П С

Дакле, било да се ради о узимању из имови-
не било о подизању аконтација нето прихода 
предузетника у току године, књижење се врши 
на исти начин (преко рачуна 723). Суштински 
посматрано, како с рачуноводственог тако и 
с пореског аспекта, ове две категорије се не 
разликују.
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Увод

Главна измена у односу на постојећи Ме-
ђународни рачуноводствени стандард – МРС 
17 – Лизинг – огледа се у томе да се код кори-
сника лизинга (закупаца) укида подела на фи-
нансијски и оперативни лизинг, као и да ће сви 
уговори о закупу морати да буду приказани 
кроз Биланс стања, наравно под условом да 
испуњавају критеријуме прописане овим стан-
дардом.

Само признавање некадашњих оперативних 
лизинга у Билансу стања довешће до великог по-
раста у вредностима имовине и обавеза код ко-
рисника лизинга. С друге стране, у Билансу успеха 
корисници лизинга више неће имати трошкове 
закупа, већ ће се тај трошак делити на трошко-
ве амортизације имовине (право коришћења) и 
трошкове камате на обавезе по основу лизинга. 

МСФИ 16 примењује се на састављање финан-
сијских извештаја за периоде који почињу од 1. 
јануара 2019. године. Међутим, стандард је мо-
гуће применити и раније, али је услов за то при-
мена МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима. 
МСФИ 16 замењује постојећи МРС 17, као и с њим 
повезана тумачења. МСФИ 16 још увек није пре-
веден код нас, тако да, без обзира на то, правна 
лица под гореизнетим условом могу да одлуче да 
га примене или да чекају званични превод стан-
дарда.

Мр Милица Бјелић, овлашћени екстерни и интерни ревизор

Прва примена МСФИ 16 у 
пословним књигама закупца
Од 1. јануара 2019. године почео је да важи нови Међународни стандард фи-
нансијског извештавања (МСФИ) 16 – Лизинг – који ће регулисати питања ра-
чуноводственог третмана лизинга (закупа). МСФИ 16 доноси значајне измене у 
рачуноводственом обухватању лизинга, посебно у финансијским извештајима 
корисника лизинга. МСФИ 16 још увек није преведен код нас, али без обзира на 
то правна лица могу да одлуче да га примене, под условом да су почели са при-
меном МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима, или могу да чекају званични 
превод стандарда.

Напомињемо да правна лица која примењу-
ју Међународни стандард финансијског изве-
штавања за мала и средња правна лица (МСФИ 
за МСП) признавање лизинга, класификацију 
лизинга и његово одмеравање врше у складу 
са одељком 20 – Лизинг. Код ових правних лица 
нема промена у рачуноводственом обухвата-
њу оперативног лизинга. Исти ће се и даље књи-
жити по пријему рачуна на трошак и обавезе на 
систематској основи трајања закупа.

Такође,  правна лица која  примењују Пра-
вилник  о  начину  признавања,  вредновања, 
презентације и обелодањивања позиција у по-
јединачним финансијским извештајима микро 
и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 
118/2013 и 95/2014), на исти начин вреднују ли-
зинг као и правна лица која примењују МСФИ 
за МСП.

Делокруг МСФИ 16

МСФИ 16 примењује се на све закупе изузев: 
а)  закупа за потребе истраживања или коришће-
ња минерала, нафте, природног гаса и сличних 
необновљивих природних ресурса; 
б)  закупа биолошке имовине из делокруга МРС 
41 – Пољопривреда коју држи закупац; 
ц)  споразума о концесијама за пружање услуга из 
делокруга ИФРИЦ 12 – Споразуми о концесијама 
за пружање услуга; 
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д)  лиценци којима закуподавац уступа право ко-
ришћења интелектуалног власништва, које су уре-
ђене МСФИ 15 – Приходи од уговора с купцима; 
е)    права која држи закупац према лиценцним 
уговорима из делокруга МРС 38 – Нематеријал-
на имовина као што су филмови, видео-записи, 
представе, рукописи, патенти и ауторска права. 

 Лизинг се дефинише као уговор 
или део уговора којим се уступа или 
преноси право коришћења одређе-

не имовине током датог периода трајања ли-
зинга у замену за накнаду. У пракси се често 
дешава да уговори о закупу могу да имају де-
финисане и не-лизинг компоненте. На пример, 
то може бити уговор о закупу некретнине који 
укључује одржавање објекта. Требало би да 
се не-лизинг компоненте одвајају од самог за-
купа и посебно евидентирају, осим ако се не 
користи практична олакшица која дозвољава 
да се уговори о закупу у таквим случајевима 
евидентирају као једна целина.

Одређивање трајања лизинга

Исправно одређивање периода  трајања ли-
зинга кључно је за правилно обухватање лизинга 
у складу са овим стандардом. Трајање лизинга 
(закупа) почиње од првог дана трајања лизинга и 
укључује све евентуалне периоде које је давалац 
лизинга одобрио закупцу без плаћања закупни-
не, односно укључује неопозиви период трајања 
лизинга, периоде покривене опцијом продуже-
ња лизинга уколико постоји реална вероватноћа 
да ће закупац искористити ту опцију и периоде 
покривене опцијом раскидања лизинга уколико 
постоји реална вероватноћа да закупац неће ис-
користити ту опцију. 

Неопозиви период трајања лизинга предста-
вља период у коме ставке уговора важе све док 
обе  стране  (закупац и  закуподавац)  не  стекну 
право  да  га  раскину.  За  разматрање  периода 
који су покривени опцијама продужења, односно 
раскида лизинга закупац може да се користи сле-
дећим факторима: износ плаћања за закупнину 
у било ком опционом периоду, опција куповине 
која може да се примени на крају периода проду-
жења по цени за коју се очекује да ће бити испод 
тржишне цене, улагања у закупљене предмете са 
економском користи за закупца, трошкови који 

се односе на раскидање уговора, важност пред-
метног средства за пословање закупца, условље-
ност повезана са коришћењем опције, историјска 
пракса закупца. 

На пример, ако се очекује да се закупнина у пе-
риоду који је покривен опцијом продужења неће 
значајно мењати, то повећава вероватноћу да ће 
закупац искористити поменуту опцију продужења. 
Ако је, рецимо, уговорен закуп некретнине на 5 го-
дина, уз опцију продужења закупа на још 5 година, 
и ако је локација непокретности идеална за посло-
вање закупца, при чему сходно својим пословним 
плановима намерава да остане на тој локацији, 
онда је трајање лизинга које ће се користити за 
иницијално вредновање 5 + 5 година укупно 10.

Изузеци од примене МСФИ 16

МСФИ  16  дозвољава  практичне  изузетке  у 
смислу да закупац за одређене закупе може да 
одабере да не примењује захтеве стандарда који 
се тичу признавања и одмеравања. У том случају 
уговор о закупу евидентира се као текући трошак 
кроз Биланс успеха, систематски током трајања 
закупа. Ти изузеци могу да се примене код:
● краткорочних лизинга и 
● лизинга мале вредности. 

Краткорочним лизинзима сматрају се они ли-
зинзи чији је период закупа краћи од 12 месеци. 

Закупи мале вредности представљају оне заку-
пе при којима је појединачна вредност предмет-
не имовине релативно мала, али сам стандард не 
дефинише која је то вредност. Међутим, у Осно-
вама за закључивање наводи се да је то имовина 
чија је појединачна вредност мања од 5,000 УСД. 
Следећа имовина наводи се као пример за овај из-
узетак: лаптопови, десктоп-рачунари, телефони, 
канцеларијски намештај, апарати за воду, кафу и 
слично. 

Приликом одређивања да ли ће се неки уго-
вор о закупу третирати користећи изузетак мале 
вредности треба бити посебно пажљив. Одређи-
вање да ли је нека имовина мале вредности не 
може да зависи од, на пример, материјалног зна-
чаја те имовине у односу на друге билансне пози-
ције. Посматра се појединачна вредност имовине 
када је поменута имовина нова (или је била нова), 
без обзира на то да ли је имовина која је предмет 
уговора о закупу нова или не. Ако закупац кори-
сти ове практичне изузетке, потребно је да то 
обелодани у напоменама. 
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Признавање и презентација имовине, 
обавеза, расхода по основу лизинга

Према тачки 22. МСФИ 16, од првог дана тра-
јања закупа у пословним књигама закупца при-
знавање се врши на следећи начин:
● у активи се признаје имовина с правом кори-
шћења;
● у пасиви се признаје обавеза по основу заку-
па за читав (уговорени, односно процењени) 
период трајања закупа.

У Билансу успеха закупца по основу уговора 
о закупу могу да настану следеће врсте расхо-
да:
● трошкови  амортизације  –  у оквиру рачуна 
540;
● трошкови камата – у оквиру рачуна 569;
● курсне разлике – у оквиру рачуна 563 или 663;
● ефекти валутне клаузуле – у оквиру рачуна 
564 или 664;
● варијабилна закупнина – у оквиру рачуна 533.

Осим наведених трошкова, могу да настану и 
тзв. споредни трошкови (струја, телефон, реги-
страција возила, осигурање и др.), али у погледу 
начина њиховог утврђивања и признавања нема 
никаквих измена.

Што се тиче презентације у финансијским из-
вештајима коју захтева МСФИ 16:
● имовина са правом коришћења приказује се 
одвојено од остале имовине или се комбинује са 
некретнинама, постројењима и опремом, са по-
себним обелодањивањем; 
● обавезе за закуп приказују се посебно или обу-
хватају са другим обавезама и обелодањују у на-
поменама на којој су позицији обухваћене;
● трошкови камате по основу уговора о лизингу 
(закупу) приказују се у оквиру финансијских рас-
хода;
● МСФИ 16 не захтева посебну презентацију тро-
шкова амортизације имовине с правом коришће-
ња у Билансу успеха.

У извештају о новчаним токовима:
● плаћања главнице за закуп приказују се као ак-
тивности финансирања, а плаћања камате прика-
зују  се у активностима из пословања;
● плаћања  краткорочних  зајмова  или  зајмова 
мале вредности, као и варијабилна плаћања по 
лизингу која нису укључена у мерење обавезе по 
основу тог зајма, приказују се у оквиру пословних 
активности.

§Постојећим Правилником о Контном 
оквиру није предвиђен конто за имови-

ну са правом коришћења, као ни конто за ис-
казивање обавезе за закуп имовине с правом 
коришћења. До измене постојећег правилника 
могу да се користе постојећи рачуни у оквиру 
којих  се  исказују  поједини  облици  имовине 
који се и појављују као предмети закупа. На 
пример, ако је предмет закупа објекат, право 
коришћења  те  имовине  било  би  исказано  у 
оквиру рачуна 022, док би право коришћења 
опреме било исказано у оквиру рачуна 023, а 
право коришћења земљишта у оквиру рачуна 
020 или 021 итд. Што се тиче обавезе, може да 
се отвори посебна аналитика у оквиру рачуна 
416 – Обавезе по основу финансијског лизин-
га, са називом рачуна „Обавезе по основу за-
купа”. 

Почетно признавање имовине са правом 
коришћења и обавеза

Имовина са правом коришћења иницијално 
се признаје по трошку који се састоји од следе-
ћих компоненти: 
● обавеза по основу лизинга, 
● плаћања настала пре почетка лизинга (аван-
си/унапред  плаћена  закупнина),  умањена  за 
евентуалне примљене подстицаје у вези са за-
купом, 
● иницијални директни трошкови,
● процењени трошкови демонтаже и уклања-
ња и трошкови враћања имовине у првобитно 
стање у складу са уговором о закупу.

Збир  наведених  износа  (умањен  за  евенту-
алне подстицаје које закуподавац даје закупцу) 
представља почетну вредност имовине с правом 
коришћења, која ће током периода закупа бити 
основица за обрачун амортизације. У многим слу-
чајевима неће постојати све ставке трошкова.

Иницијално мерење обавеза по основу ли-
зинга  састоји  се  од  садашње  вредности  сле-
дећих  пет  компоненти  које  нису  плаћане  на 
почетку закупа: 
● фиксних плаћања умањења за било која по-
траживања за подстицаје;
● одређених варијабилних (променљивих) пла-
ћања;
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● гарантованог  остатка  вредности  (износ  за 
који се очекује да доспе за плаћање у оквиру 
гарантованог остатка (резидуалне) вредности 
предмета закупа);
● цене коришћења опције откупа, уколико по-
стоји реална вероватноћа да ће закупац иско-
ристити ту опцију;
● казне за раскид уговора, уколико ће закупац 
искористи опцију раскида уговора. 

Фиксна плаћања су плаћања закупнине која су 
дефинисана у уговору о закупу и укључују и тзв. фик-
сна плаћања закупнине (плаћања која могу да изгле-
дају као варијабилна, али су у суштини фиксна). 

Варијабилна плаћања обухватају плаћања која 
зависе од стопе или индекса. На пример, то су 
плаћања повезана с индексом потрошачких цена, 
референтном каматном стопом, односно плаћа-
ња која се мењају услед промене тржишних цена 
некретнине. Таква променљива плаћања урачу-
навају се у вредност обавезе по основу закупа и 
вредност имовине с правом коришћења.

Међутим, постоје променљива плаћања која 
се не укључују у мерење обавезе по основу заку-
па, већ се признају као расход периода. Према 
тачки 38 (б) МСФИ 16, након првог дана трајања 
закупа закупац треба да призна као приход или 
расход, осим ако се ти трошкови укључују у књи-
говодствену вредност неке имовине у складу са 
релевантним  МСФИ,  променљива  плаћања  за 
закуп која нису укључена у мерење обавезе по 
основу закупа за период у ком настаје догађај 
или услов који покреће поменута плаћања. Типи-
чан пример таквих променљивих плаћања јесте 
плаћање варијабилног дела закупнине који није 
унапред познат, већ зависи од нпр. оствареног 
промета. Такве варијабилне закупнине признају 
се као расход периода када настану, тј. не узи-
мају се у обзир при почетном мерењу обавезе по 
основу закупа и имовине с правом коришћења. 
Према нашем мишљењу, варијабилна закупнина 
може, као и до сада, да се евидентира у оквиру 
рачуна 533 – Трошкови закупнина.

Гарантовани остатак вредности представља 
подстицај за закупца да одржава средство у до-
бром стању и обухвата износе за које закупац 
очекује да ће зарадити када се средство врати. 

Опције откупа и раскида представљају износе 
за које закупац очекује да плати или за куповину 
предметног средства или за раскид закупа кори-
стећи право на опцију. 

За дисконтовање лизинг плаћања требало би 
да се користи каматна стопа садржана у лизингу, 
осим ако она не може да буде одређена. Камат-
на стопа садржана у лизингу представља камат-
ну стопу која доводи до изједначавања садашње 
вредности плаћања по основу закупа и негаранто-
ваног остатка вредности са збиром фер вредно-
сти имовине и свих почетних директних трошкова 
даваоца лизинга. Често је у пракси тешко да се 
утврди каматна стопа садржана у лизингу, па се 
користи инкрементална стопа задуживања, а то 
је она каматна стопа коју би закупац морао да пла-
ти да у сличном року и уз сличне гаранције посуди 
средства неопходна за набавку имовине сличне 
вредности, као имовине с правом коришћења у 
сличном економском окружењу. 

Практично, наведено би значило да се из-
нос будућих обавеза за читав период трајања 
закупа не посматра у номиналном износу, већ 
је неопходно да се изврши дисконтовање при-
меном одговарајуће каматне стопе. Разлика 
између номиналне вредности обавезе и њене 
садашње вредности током периода трајања 
закупа признаје се као расход камате (који није 
равномеран током периода трајања закупа). С 
друге стране, вредност имовине с правом ко-
ришћења (која је утврђена на основу садашње 
вредности обавезе по основу закупа и осталих 
компоненти трошка) амортизује се током пе-
риода закупа.

Пример: Обрачун закупа
Привредно друштво АБЦ (закупац) почевши 

од  1.  јануара  2019.  године  закупљује  пословни 
простор на 5 година. Годишња рата закупнине 
износи 10,000 ЕУР и плаћа се на почетку године. 
Директни трошкови прибављања закупа износе 
2,000 ЕУР. Каматну стопу садржану у закупнини 
није лако одредити. Закупац је утврдио да је ње-
гова инкрементална каматна стопа позајмљива-
ња процењена на 5% годишње. 

Да би се одредила вредност обавезе по осно-
ву  лизинга,  потребно  је  дисконтовати  будућа 
фиксна плаћања закупнина дисконтном стопом 
од 5%. Дисконтују се будућа плаћања од укупно 
40.000 ЕУР (4 године по 10.000 ЕУР), па је сада-
шња вредност утврђена на тај начин 35.460 ЕУР. 
Иако је закуп на 5 година, за дисконтовање се уз-
имају 4 године, с обзиром на то да је прва рата 
плаћена на дан почетка лизинга, а не касније. 
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Након одређивања вредности обавеза по 
основу лизинга, утврђује се вредност имовине с 
правом коришћења.

Ред. 
бр. Опис Износ

1. Почетна обавеза по основу закупа 35.460

2. Унапред плаћена закупнина 10.000

3. Иницијални директни трошкови закупца 2.000

4. Процењени трошкови тзв. враћања у 
првобитно стање -

5. Подстицај који закупац добија од 
закуподавца -

6. Трошак (вредност) имовине с правом 
коришћења (збир ред. бр. од 1 до 4, 
умањено за ред. бр. 5) 47.460

Књижење унапред плаћене  закупнине и ди-
ректних трошкова, као и почетног признавање 
имовине с правом коришћења и обавеза (ради 
поједностављена даљих књижења узета је прет-
поставка коришћења курса 1 ЕУР = 120 РСД):

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

280 Унапред плаћени 
трошкови 1.440.000

272 Порез на додату 
вредност у датим 
авансима по општој 
стопи 288.000

241 Текући рачун 1.728.000

- по изводу са текућег рачуна за унапред плаћену прву 
рату и директне трошкове

1а

0221 Грађевински 
објекти с правом 
коришћења 5.695.200   

4161  Обавезе по основу 
закупа   4.255.200 

280 Унапред плаћени 
трошкови 1.440.000

- за почетно признавање имовине с правом коришћења и 
обавезе по основу закупа

Као што се види, обавеза по основу закупа 
унапред ће бити укалкулисана иако за плаћање 
доспева сукцесивно. 

За потребе књижења током периода трајања 
закупа неопходно је да се на почетку направи об-
рачун, тј. својеврсни ануитетни план (слично као 
код финансијског лизинга), у циљу утврђивања 
главнице и камате.

Година 
закупа

Садашња 
вредност 
обавезе 

на почетку 
лизинга

Стварна 
плаћања

Камата Главница
Расход амор-

тизације

1 2 3 4 = (1 × 
5%) 5 = 3 - 4

Набавна 
вредност 

47.460 × 20%

Прва 35.460 10.000 1.773 8.227 9.492

Друга 27.233 10.000 1.362 8.638 9.492

Трећа 18.595 10.000 930 9.070 9.492

Четврта 9.524 10.000 476 9.524 9.492

 90.812 40.000 4.541 35.459 37.968

Дакле,  закупац сваке  године стварно плаћа 
10.000 ЕУР са свог текућег рачуна, али се тај износ 
дели на главницу обавезе и камату.

Закупац је добио рачун од закуподавца на из-
нос од 10.000 ЕУР плус ПДВ од 20% у износу од 
2.000 ЕУР.

Књижење у првој години закупа за прву рату 
и обрачунату амортизацију

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

4161 Обавезе по основу 
закупа (8.227 ЕУР) 987.240

569 Остали финансијски 
расходи (1.773 ЕУР) 212.760

 270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 240.000

435 Добављач у земљи  1.440.000

- по рачуну закуподавца

1а
435 Добављач у земљи 1.440.000

241 Текући рачун   1.440.000

- за плаћање по изводу са текућег рачуна

1б

540 Трошкови 
амортизације 1.139.040

029 Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и 
опреме 1.139.040

- за обрачун амортизације за имовину са правом 
коришћења

Објашњење за промену 1: Закуподавац ће из-
давати периодичне рачуне у складу са Законом 
о ПДВ-у. Према нашем мишљењу, када закупац 
добије рачун од закуподавца, може да  га еви-
дентира ставом за књижење 416, 2702/435. На тај 
начин обезбедиће се евиденција о доспелим оба-
везама за плаћање.
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Накнадно одмеравање имовине с 
правом коришћења и обавеза

Имовина с правом коришћења накнадно се 
одмерава по моделу трошка: 
● умањеном  за  сваку  евентуалну  кумулирану 
амортизацију и губитке од обезвређења; и
● усклађеном  за  евентуална  поновна  мерења 
обавезе по основу закупа услед поновне проце-
не или других нових околности.

Приликом обрачуна амортизације примењују 
се захтеви МРС 16 – Некретнине, постројења и 
опрема, уз поштовање два принципа:
● у случају уговора којим се власништво над пред-
метом преноси на закупца, односно уколико тро-
шак имовине с правом коришћења показује да ће 
закупац искористити опцију откупа, закупац имо-
вину амортизује за период од првог дана трајања 
закупа до краја њеног корисног века употребе;
● у осталим случајевима закупац имовину с пра-
вом коришћења амортизује од првог дана трајања 
закупа до краја њеног корисног века употребе или 
до краја закупа који од тих датума буде ранији.

Дакле, код класичног закупа којим није пред-
виђен откуп предмета, период амортизације тре-
ба заснивати на периоду трајања закупа, с тим да 
процену тог периода повремено треба преиспи-
тивати, посебно у случају уговора о закупу у који-
ма није дефинисан период или постоји могућност 
сталног продужавања трајања закупа.

Накнадно одмеравање обавеза по основу ли-
зинга слично је као и за друге сличне обавезе са 
каматом и одређује се тако што се на иницијал-
ну вредност додају камате на остатак обавезе, 
при чему је умањена за лизинг плаћања, наравно 
узимајући и у обзир поновну процену обавеза 
ако је дошло од промена у процени оригиналног 
трајања лизинга или опција продужетка, односно 
прекида закупа, промена у процени опције отку-
па предметне имовине, промене у индексу или 
стопи која утиче на плаћање и промена у процени 
гарантованог остатка вредности. Поновне проце-
не обавеза генерално се евидентирају тако што 
се обавеза по основу лизинга усклађује користе-
ћи нове претпоставке, док се имовина с правом 
коришћења усклађује за исти износ. 

Прелазак на примену МСФИ 16

ëПрелазним одредбама МСФИ 16 није 
предвиђено да се он примењује само 

на нове уговоре о закупу, већ га је неопходно 
применити и на раније, постојеће уговоре о 
закупу.

Методе које су на располагању закупцима су:
● пуни ретроспективни метод: за сваки ранији 
обрачунски период преправљају се упоредни по-
даци (компликованији приступ);
● ретроспективни метод с кумулативним ефек-
том  (тзв.  модификовани  ретроспективни  при-
ступ): на датум прве примене МСФИ 16 признаје 
се усклађивање почетног стања резултата, али 
без  преправљања  упоредних  података  (једно-
ставнији приступ).

Потпуна ретроспективна примена  значи да 
све постојеће уговоре о закупу треба обрачунати 
у складу са новим правилима и признати имовину 
с правом коришћења и обавезу по основу закупа 
као да је МСФИ 16 одувек био у примени. Затим 
треба утврдити расходе амортизације, камате и 
евентуално друге расходе који би били призна-
ти да је од почетка уговора примењиван МСФИ 
16, па их упоредити са стварно признатим расхо-
дима у складу са МРС 17. Разлика се евидентира 
као корекција почетног стања резултата на дан 1. 
јануара 2019. године, у пословним књигама за ту 
годину. Уз то, било би неопходно и преправљање 
упоредних података у Билансу стања и Билансу 
успеха.

У случају примене модификованог ретроспек-
тивног приступа, закупац на датум прве примене 
МСФИ 16 признаје обавезу по основу закупа по 
садашњој вредности преосталих плаћања за за-
куп, дисконтовано по инкременталној стопи заду-
живања на тај датум. Дакле, требало би утврдити 
садашњу вредност будућих обавеза по основу за-
купа применом одговарајуће каматне стопе.

Што се имовине с правом коришћења тиче, за-
купац је на датум прве примене признаје по:

(а) њеној књиговодственој вредности као да 
је МСФИ 16 примењиван од првог дана трајања 
закупа, дисконтовано  по  инкременталној  стопи  
задуживања на датум прве примене МСФИ 16; или

(б) износу  једнаком  обавези  по  основу  заку-
па (усклађеном са износом евентуалних унапред 
извршених плаћања која се односе на тај закуп, 

poslovnisavetnik.net
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П С

признатих  у  Билансу  стања  пре  датума  прве 
примене МСФИ 16).

У случају из тачке (а), разлика између обавезе 
по основу закупа и имовине с правом коришће-
ња (ако постоји) евидентира се као корекција 
почетног стања резултата.

У случају из тачке (б), разлика неће постоја-
ти, па неће бити ни корекције почетног стања 
резултата, јер  је суштина да се имовина с пра-
вом коришћења признаје у износу који је једнак 
обавези по основу закупа на дан прве примене 
МСФИ 16. Другим речима, овај приступ подразу-
мева признавање имовине с правом коришћења 
и садашње вредности обавезе за закуп као да је 
реч о новом уговору о закупу који ступа на снагу 
на дан прве примене МСФИ 16.

Закључак

Прва примена МСФИ 16 захтеваће свеобухват-
ну анализу уговора о лизингу, а нека од питања 
са којима друштва могу да се суоче свакако су: 
који је неопозиви период закупа, да ли постоји 
опција продужења уговора или опција раскида и 
колика је вероватноћа да се такве опције иско-
ристе, коју каматну стопу применити у условима 
када уговором каматна стопа није дефинисана 
и сл. Наведена примена представљаће за доста 

друштава велики изазов и захтеваће потпуну обу-
ченост рачуновођа за наведени поступак, као и 
много више времена за само рачуноводствено 
обухватање него што је то било до сада. Такође, 
често ће постојати потреба укључивања других 
стручних лица, пре свега правне струке, у тума-
чење појединих услова уговора.

Имајући у виду да се по основу уговора о заку-
пу признаје имовина с правом коришћења, јасно 
је да нова правила признавања закупа у складу 
са МСФИ 16 могу да утичу и на промену величине 
правног лица.

Применом МСФИ 16 друштва ће имати већу 
признату укупну имовину (што може неповољ-
но да утиче на рацио обрта имовине), али биће 
и више задужена („погоршање” рациа задуже-
ности), док ће имати већи износ трошка у првим 
годинама лизинга иако је уговорено константно 
плаћање током периода, па се као резултат може 
очекивати нижа нето профитабилност у истом пе-
риоду.

Такође, раздвајање некадашњих трошкова 
закупа на сада трошкове амортизације и тро-
шкове камате утиче на износе одређених по-
казатеља пословања попут EBITDA (трошкови 
амортизације  и  камате  остају  „испод”),  и  то 
тако да ће сада EBITDA давати много бољи ре-
зултат него раније. 

ИНГ-ПРО организује скупове, саветовања, семинаре и обуке с правном и финансијском тематиком, 
представљајући прописе који су не само актуелни већ су и у најширој примени у оквиру законодав-
ства Републике Србије. Овакав вид организације постао је неизбежан начин упознавања с бројним 
недоумицама и проблемима у пракси, али и пут ка њиховом бржем и успешнијем превазилажењу 
како би се омогућила сврсисходна примена прописа.

Предавачи су врсни и посвећени стручњаци који настоје да подстакну учеснике на промишљање 
најделотворнијег начина за превазилажење немалих проблема и повећање ефикасности из обла-
сти које су тема саветовања.

Саветовања се одржавају у пријатном амбијенту, у технички потпуно опремљеним салама, са 
паузама за кафу и ручак.

На нашим интернет странама www.propisi.net, www.legeartis.rs и www.poslovnisavetnik.net увек се 
можете информисати о актуелним саветовањима и, уколико сте заинтересовани, попунити елек-
тронску пријаву.

ИНГ-ПРО

САВЕТОВАЊА

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

Једно од права у области ученичког и студент-
ског стандарда, које је уређено Законом о уче-
ничком и студентском стандарду („Сл. гласник 
РС”,  бр.  18/2010,  55/2013,  27/2018  –  др.  закон  и 
10/2019 – даље: Закон), односи се на смештај, ис-
храну и васпитни рад за ученике средњих школа, 
односно на смештај и исхрану студената.

Да би ученици и студенти могли да оствару-
ју наведено право, треба да испуњавају опште 
услове за остваривање права у области ученич-
ког и студентског стандарда. Ученици и студен-
ти своја права на смештај и исхрану остварују у 
установама које се баве делатношћу ученичког 
и студентског стандарда. Једно од битних пита-
ња која поменути закон регулише јесте финанси-
рање права ученика и студената, као и питање 
финансирања рада установа ученичког и студент-
ског стандарда. У складу са чланом 6. Закона, до-
нет је Правилник о смештају и исхрани ученика и 
студената („Сл. гласник РС”, бр. 36/2010 и 55/2012 
– даљем: Правилник), којим се утврђују ближи 
услови, критеријуми за утврђивање редоследа и 
начин остваривања права ученика и студената на 

Мр Јован Чанак

Смештај и исхрана ученика 
и студената са становишта 
законских прописа и 
рачуноводствене евиденције
Када се осврнемо на целокупну законску регулативу у вези са ученичким и сту-
дентским стандардом, може да се констатује да је задовољавајуће решена, као 
и да је материјални положај ученика и студената знатно поправљен. Ретроспек-
тивном анализом ранијег стандарда и ученика и студената утврђује се да се 
исти не може поредити са данашњим стандардом. Некада је било незамисливо 
да студенти могу да користе веш-машину за прање веша, углавном је у питању 
било сналажење на разне начине. Сва опрема која је данас на располагању сту-
дентима пружа солидан основ да могу да се посвете свом основном задатку да 
завршавају факултете у редовним роковима. Заиста је веома повољно за сту-
денте који се финансирају из државног буџета да имају три оброка дневно за 
171 динар и да ручак износи 72 динара.

смештај и исхрану у установама ученичког одно-
сно студентског стандарда, као и примена бла-
жих критеријума за ученике односно студенте из 
осетљивих друштвених група и друга питања од 
значаја за остваривање наведеног права. Поред 
наведених питања, која су предмет разматрања у 
овом тексту, биће дат и краћи коментар одредби 
Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину 
у вези са средствима која се обезбеђују у буџе-
ту Републике Србије за финансирање трошкова 
смештаја и исхране ученика и студената, као и 
осврт на поступак евидентирања пословних про-
мена у вези са финансијским трансакцијама које 
се  одвијају  у  троуглу Министарство  просвете, 
науке и технолошког развоја – установе за уче-
нички и студентски стандард – ученици односно 
студенти.

Општи услови за остваривање права 
у области ученичког и студентског 
стандарда

Општи услови за остваривање права у области 
ученичког и студентског стандарда регулисани су 
чланом 4. Закона.
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Према 1. ставу члана 4. Закона, ученици сред-
њих школа  чији  је  оснивач  Република  Србија, 
аутономна покрајина или  јединица локалне са-
моуправе, имају одређена права која су регули-
сана чланом 3. ст. 1. Закона, при чему су први пут 
уписани у одређени разред у текућој школској 
години, а њихово школовање финансира се из 
буџета Републике Србије и имају држављанство 
Републике Србије.

Према 2. ставу члана 4. Закона, студенти висо-
кошколских установа чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица локал-
не самоуправе, такође имају одређена права која 
су регулисана чланом 3. ст. 2. Закона, при чему 
су први пут уписани у текућој школској години 
на студије првог, другог или трећег степена, а 
њихово школовање финансира се из буџета Ре-
публике Србије и имају држављанство Републике 
Србије.

Поменута права која имају ученици и студенти 
у складу са чланом 3 ст. 1 и 2. Закона наведена су 
у следећем низу:
● смештај, исхрана и васпитни рад за ученике 
средњих школа, односно смештај и исхрана за 
студенте;
● ученички и студентски кредит и ученичка и сту-
дентска стипендија;
● стипендија за изузетно надарене ученике и сту-
денте;
● одмор и опоравак за ученике и студенте;
● додатне  активности:  културне,  уметничке, 
спортске и рекреативне активности и информи-
сање и активности из области неформалног обра-
зовања за ученике и студенте. 

Сходно  одредбама  ставова  3.  и  4.  члана  4. 
Закона, ученици и студенти могу да остваре на-
ведена права ако имају држављанство државе у 
региону, под условима из ставова 1. и 2. овог чла-
на, осим услова који се односе на држављанство 
Републике Србије, односно ово право могу да 
остваре ученици и студенти страни држављани 
у складу са међународним уговором и реципро-
цитетом.

Сходно ставу 5. члана 4. Закона, студент који 
се школује за недостајућа занимања од нарочи-
тог значаја за одређену школску годину, оства-
рује право из члана 3. став 2. Закона, а то је право 
на студентску стипендију.

Према  ставу  6.  члана  4.  Закона,  ученик  од-
носно  студент  из  осетљивих  друштвених  гру-
па (материјално угрожене породице, деца без 

родитељског  старања,  једнородитељске поро-
дице, ромска национална мањина, лица са инва-
лидитетом, лица са хроничним болестима, лица 
чији су родитељи нестали или су киднаповани на 
територији Косова и Метохије и на територији 
република бивше СРФЈ, избеглице и расељена 
лица, повратници по споразуму о реадмисији и 
депортовани ученици и студенти и др.) остварује 
наведена права за ученике и студенте под усло-
вима утврђеним овим законом и применом бла-
жих критеријума, које, у складу са овлашћењима 
из овог закона, прописује надлежни министар за 
послове образовања.

Право ученика и студената на смештај и 
исхрану

Сагласно члану 6. Закона, уређена су права 
ученика и студената на смештај и исхрану.

Према 1. ставу овог члана, право на смештај 
у установи има ученик средње школе, односно 
студент који испуњава опште услове из члана 4. 
овог закона, о чему  је било речи у претходној 
тачки и чије пребивалиште није у седишту школе 
коју похађа, односно високошколске установе на 
којој студира.

У  складу  са  2.  ставом  овог  члана,  уколико 
смештајни  капацитети  то  допуштају,  право  на 
смештај у установи могу да остваре и ученици 
средњих школа, односно студенти високошкол-
ских установа чији оснивач није Република Срби-
ја, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе,  односно  који сами финансирају 
своје школовање по економској цени коју утвр-
ђује Управни одбор установе уз сагласност ми-
нистарства надлежног за послове образовања 
(даље: Министарство).

Сходно 3. ставу овог члана, право на смештај 
и исхрану остварује ученик односно студент на 
основу конкурса  који расписује Министарство 
најкасније три месеца пре почетка школске годи-
не, односно за студенте другог и трећег степена 
студија – по завршетку уписа.

Четвртим ставом овог члана прописана је са-
држина конкурса, а нарочито: услови за пријем 
ученика односно студената у установу, број ра-
сположивих места, критеријуми за утврђивање 
редоследа  кандидата,  поступак  спровођења 
конкурса, обавештење о потребним докумен-
тима и роковима за пријављивање на конкурс, а 
за дом ученика и ученички центар – и обавеште-
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ње о језику на ком се остварује васпитни рад у 
установи.

На  основу  5.  става  овог  члана  кандидат  за 
пријем у установу подноси пријаву са потребном 
конкурсном документацијом установи ученичког 
стандарда, односно служби смештаја установе 
студентског стандарда или студентској служби 
високошколске установе на којој студира.

Према ставу 6. овог члана, ранг-листу канди-
дата за смештај утврђује установа, односно слу-
жба смештаја установе, која је дужна да стави на 
увид заинтересованом ученику, његовом роди-
тељу или старатељу, односно студенту податке 
везане за спровођење поступка по расписаном 
конкурсу за смештај ученика односно студената 
у установу, у складу са Законом.

Сагласно  7.  ставу  овог  члана,  у  установама 
чије је седиште на територији јединице локалне 
самоуправе у којој је језик националне мањине у 
службеној употреби, ранг-листа кандидата за сме-
штај у установу утврђује се према прибављеном 
мишљењу  националног  савета  националне ма-
њине. Уколико национални савет и, поред уред-
но достављеног захтева установе, у року од пет 
дана не достави мишљење, ранг-листа кандидата 
утврђује се без прибављеног мишљења (став 8. 
истог члана).

Установа  утврђује  редослед  кандидата  на 
основу успеха оствареног у претходном школо-
вању и социјално-економског статуса породице, 
у складу са ставом 9. истог члана.

Сваки кандидат има право приговора на ранг-
-листу у року од осам дана од дана њеног објављи-
вања на огласној табли или на интернет адреси 
одговарајуће установе (став 10. истог члана).

Установа ученичког и студентског стандарда 
дужна је да, према ставу 11. овог члана, о свим 
приговорима одлучи у року од осам дана од дана 
истека рока за стицање приговора, након чега об-
јављује коначну ранг-листу кандидата за смештај.

Према ставу 12. овог члана, одлуку о праву на 
смештај доноси директор установе ученичког од-
носно студентског стандарда на основу коначне 
ранг-листе, после размотрених свих приговора 
на ту листу. Таква одлука сматра се коначном.

У складу са ставом 14. овог члана, ученик одно-
сно студент који је смештен у установу има право 
и на исхрану.

У складу са последњим ставом овог члана про-
писано је да ближе услове, критеријуме за утвр-
ђивање редоследа и начин остваривања права 

ученика и студената на смештај и исхрану, као и 
висину учешћа корисника права у трошковима 
смештаја и исхрани ученика и студената, пропи-
сује министар надлежан за послове образовања.

Начин остваривања права на смештај 
ученика у дом ученика

Ово питање детаљније је разрађено одредба-
ма од 8. до 13. члана Правилника. 

Право на смештај у дом ученика остварује уче-
ник на основу конкурса који расписује Министар-
ство за све домове ученика у Републици Србији. 
Друга питања везана за период од расписивања 
конкурса до доношења одлуке о смештају учени-
ка у дом преузета су из члана 6. Закона, па овде 
неће бити поновљена. Оно што  је конкретније 
регулисано, и више него у одредбама поменутог 
закона, јесте то што ученик приликом усељења 
у  дом  доставља  лекарско  уверење  о  општем 
здравственом стању и да је здравствено спосо-
бан за боравак у колективном смештају. Такође 
је прописано да се ученику обезбеђује смештај у 
дому ученика док траје редовна настава у школи 
коју похађа.

Начин остваривања права на смештај 
студената у студентски центар

Ово питање детаљније је разрађено одредба-
ма чланова од 20. до 27. Правилника. 

Одредбе  чланова  20,  21.  и  24.  идентичне  су 
одредбама из члана 6. Закона, а у вези су са рас-
писивањем конкурса, његовом садржином, под-
ношењем потребне конкурсне документације и 
одлуком о праву на смештај у студентски центар.

Према  члану  22.  Правилника,  ранг-листа  за 
смештај  у  студентски центар за студенте прве 
године студија израђује се одвојено од ранг-ли-
сте за студенте осталих година студија. Студент-
ски центар годишње може да врши највише две 
основне расподеле места за смештај студената.

Сходно ставу 1. члана 23. Правилника, прили-
ком расподеле места полази се од равномерне 
заступљености високошколских установа. Број 
места која се додељују високошколским устано-
вама, у смислу претходног, утврђује се на основу 
броја кандидата који испуњавају услове за пријем 
и броја расположивих места у студентском цен-
тру за ту расподелу.

На основу члана 25. Правилника, смештај студе-
ната организује се одвојено према полу и узрасту, 
у складу са могућностима студентског центра.
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Сагласно члану 26. Правилника, студент при-
ликом усељења у студентски центар доставља: 
лекарско уверење о општем здравственом ста-
њу, упут за смештај, студентску легитимацију, од-
носно електронску картицу, индекс, личну карту 
и доказ о уплати смештаја.

Упут за смештај студент по правилу подиже 
лично  у  служби  смештаја  студентског  центра, 
односно у одговарајућој служби високошколске 
установе.

Студент  који  је  спречен да  користи  смештај 
дуже од 30 дана, дужан је да о разлозима и тра-
јању спречености обавести одговарајућу службу 
смештаја најкасније осам дана пре истека рока за 
усељење, односно у току коришћења смештаја.

Сагласно  члану  27.  Правилника,  студенту  се 
обезбеђује смештај и исхрана у студентском цен-
тру од 21. августа текуће до 5. јула наредне школ-
ске године, а изузетно до 15. јула наредне школске 
године уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5. односно 15. јула до 21. августа 
студент може да настави да користи смештај у 
студентском центру по економској цени.

Остваривање права ученика и студената из 
осетљивих друштвених група на смештај и 
исхрану

Ово питање уређено  је одредбама чланова 
од 29. до 33. Правилника. У члану 29. Правилни-
ка преузета је одредба из члана 4. Закона, која 
регулише статус ученика односно студената из 
осетљивих друштвених група, па овде неће бити 
поновљена.

Према  члану  30.  Правилника,  дом  ученика, 
односно студентски центар у оквиру својих сме-
штајних капацитета наменски опредељује до 10% 
капацитета за смештај ученика односно студена-
та из осетљивих друштвених група.

Сходно члану 31. Правилника, кандидати из осе-
тљивих друштвених група који, према редоследу 
на ранг-листи, нису добили смештај по редовном 
конкурсу, имају право да поднесу захтев да се по-
себно рангирају у оквиру наменски опредељених 
капацитета дома ученика, односно студентског 
центра, у року утврђеном конкурсом. Кандидат је 
дужан да поднесе документацију којом доказују 
припадност осетљивој друштвеној групи.

У складу са чланом 32. Правилника, за сваку 
осетљиву друштвену групу формира се посебна 
ранг-листа на основу бодова из коначне ранг-ли-
сте. Изузетно,  посебна ранг-листа  за  студенте 

са хроничним болестима и студенте реконвале-
сценте утврђује се на предлог комисије коју сачи-
њавају један представник студентског центра и 
три лекара из студентске поликлинике, односно 
друге релевантне здравствене установе уколико 
у седишту студентског центра нема студентске 
поликлинике.

Сагласно члану 33. Правилника, кандидати из 
осетљивих друштвених група биће пропорцио-
нално заступљени по групама у односу на број 
пријављених, у оквиру наменски опредељених 
капацитета.

Уколико се за расподелу у оквиру до 10% ра-
сположивих капацитета за осетљиве друштвене 
групе пријави мањи број кандидата, дом ученика, 
односно студентски центар остатак капацитета 
распоређује према коначној редовној ранг-листи.

Право студента на исхрану

На основу члана 7. Закона регулисано је право 
студента на исхрану.

Првим ставом овог члана прописано је да пра-
во на исхрану од три оброка дневно имају сту-
денти који испуњавају опште услове регулисане 
у члану 4. овог закона и чије пребивалиште није у 
месту студирања.

У складу са 2. ставом овог члана, право на ис-
храну од једног оброка дневно имају студенти 
који испуњавају опште услове регулисане чланом 
4. овог закона и чије је пребивалиште у месту сту-
дирања. 

Сагласно 3. ставу овог члана, право на исхра-
ну могу  да  остваре  студенти  високошколских 
установа  чији оснивач није Република  Србија, 
аутономна покрајина или  јединица локалне са-
моуправе, односно који сами финансирају своје 
студије по економској цени коју утврђује Управ-
ни одбор установе студентског стандарда уз са-
гласност Министарства.

Одлуку о остваривању права студента на ис-
храну у свим наведеним случајевима из овог чла-
на доноси директор установе, који је дужан да у 
року од осам дана од дана подношења пригово-
ра донесе одлуку која се сматра коначном.

Сходно 8. ставу овог члана, право на исхрану 
остварује се у установи студентског односно уче-
ничког стандарда, а у местима у којима нема тих 
установа Министарство ће закључити уговор о 
обављању послова исхране студената са органи-
зацијама из области угоститељства.
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Према последњем ставу овог члана прописано 
је да висину учешћа корисника права у трошкови-
ма исхране прописује министар.

У складу са чланом 28. Правилника, студент 
остварује право на исхрану од три, односно од 
једног оброка дневно под условима и на начин 
прописан Законом и овим правилником.

Одлуку о остваривању права студента на ис-
храну доноси директор студентског центра, од-
носно дома ученика, на основу захтева студента 
и достављене документације.

Одлуку о остваривању права студента на ис-
храну из ставова 2. и 3. овог члана по економској 
цени доноси директор установе само на основу 
захтева студента.

Студентски центар, односно дом ученика, на 
основу одлуке директора установе и захтева сту-
дента, студенту издаје студентску легитимацију, 
односно електронску картицу.

Евиденција у установама ученичког 
и студентског стандарда у вези са 
смештајем и исхраном ученика и 
студената

У складу са чланом 45. Закона установе воде 
евиденцију и издају исправе ученицима и студен-
тима.

Евиденција се води на српском језику, ћири-
личким писмом, а на језицима националних ма-
њина у складу са посебним законом.

Према ставу 3. овог члана, дом ученика, одно-
сно ученички центар води следеће евиденције: 
● Књигу матичне евиденције о ученицима, 
● Дневник васпитног рада, 
● Књигу евиденције рада стручних сарадника и 
● евиденцију о дневном дежурству.

На основу Књиге матичне евиденције о уче-
ницима, дом ученика, односно ученички центар 
издаје ученичку легитимацију, односно електрон-
ску картицу.

Сходно ставу 6. овог члана, студентски центар 
води две евиденције, и то:
● Књигу матичне евиденције о студентима и
● регистарски картон студента.

Сагласно ставу 7. овог члана, студентски цен-
тар води и Књигу домаћих гостију и Књигу стра-
них гостију у складу са законом којим се уређује 
кретање и боравак странаца.

Студентски центар, у складу са ставом 8. овог 
члана, на основу Књиге матичне евиденције о сту-

дентима студенту издаје студентску легитимаци-
ју, односно електронску картицу.

Ученичко односно студентско одмаралиште 
води евиденцију о смештеним ученицима одно-
сно студентима у складу са Законом о туризму.

Установе из ст. 3, 6. и 9. овог члана трајно чу-
вају књиге матичне евиденције о ученицима од-
носно студентима, а осталу евиденцију 10 година.

Установе из ст. 3, 6. и 9. овог члана дужне су 
да евиденцију воде у писменој или електронској 
форми, као и да податке уписане у евиденцију 
према потреби достављају Министарству.

Према последњем ставу овог члана, садржај 
и начин вођења евиденције и изглед и садржај 
ученичке  и  студентске  легитимације,  односно 
електронске картице, као и начин и рокове до-
стављања података из евиденције Министарству 
просвете и науке, прописује министар.

Финансирање права ученика и студената

Питање финансирања права ученика и студе-
ната обухваћено је у седмом поглављу Закона и 
регулисано  је одредбама чланова 82. и 83. тог 
закона.

Према члану 82. поменутог закона, средства 
за остваривање права у области ученичког и сту-
дентског стандарда обезбеђују се у буџету Репу-
блике Србије, у складу са Законом.

Што се тиче средстава за остваривање права 
на смештај и исхрану, то питање регулисано је 
чланом 83. поменутог закона.

Према 1. ставу члана 83, ученик, његов роди-
тељ или старатељ, односно студент учествује у 
финансирању дела трошкова смештаја и исхране. 

Према ставу 2. члана 83, студент страни држа-
вљанин који користи услуге смештаја и исхране, 
плаћа економску цену трошкова смештаја и ис-
хране, уколико није другачије одређено међуна-
родним уговором, односно уколико не постоји 
реципроцитет.

Сходно 3. ставу члана 83. Закона, студент стра-
ни држављанин који борави на стручној пракси 
по основу међународне размене, плаћа део тро-
шкова смештаја и исхране.

У складу са последњим ставом члана 83, висину 
трошкова смештаја и исхране, као и висину уче-
шћа у трошковима смештаја и исхране ученика, 
односно студента и студента страног држављани-
на који борави на стручној пракси по основу међу-
народне размене, прописује министар.
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Финансирање рада установа ученичког 
и студентског стандарда

У 8. поглављу Закона, чланом 84. регулисани 
су извори финансирања наведених установа, а 
чланом 85. средства која се обезбеђују у буџету 
Републике Србије.

Установа ученичког и студентског стандарда 
стиче средства за обављање делатности, у складу 
са Законом и статутом, из следећих извора:
1. из средстава која обезбеђује оснивач;
2. учешћем ученика, његовог родитеља или ста-
ратеља, односно студента у трошковима смешта-
ја и исхране;
3. из донација, поклона и завештања;
4.  обављањем  друге  делатности  и  пружањем 
услуга у складу са овим законом;
5. из других извора у складу са Законом.

Према члану 85. Закона, установама ученич-
ког и студентског стандарда које су обухваћене 
актом о мрежи установа из члана 25. истог зако-
на обезбеђују се средства у буџету Републике 
Србије за:
1. надокнаду материјалних трошкова и припада-
јућих зависних трошкова;
2. зараде и друга припадајућа давања;
3. текуће одржавање зграда и објеката;
4. инвестиције, односно унапређење инфраструк-
туре установа.

Финансирање делатности установа обезбеђу-
је се кроз цену услуге.

Министар утврђује ближе услове и начин утвр-
ђивање цене услуге у вези са финансирањем де-
латности установа.

Накнада материјалних трошкова установама 
које пружају смештај, исхрану, одмор и опоравак 
ученика односно студената обезбеђује се кроз 
цену услуге.

Према  последњем  ставу  члана  85.  Закона, 
установама у којима се обезбеђују права ученика 
односно студената на културне и уметничке ак-
тивности и информисање, накнада материјалних 
трошкова обезбеђује се на основу критеријума 
које прописује министар.

Извори из којих установе ученичког и 
студентског стандарда стичу средства за 
обављање делатности

Извори стицања средстава за обављање де-
латности установа ученичког и студентског стан-
дарда наведени су у члану 84. Закона.

Стицање средстава за обављање делатности 
установа из извора које обезбеђује оснивач

Сагласно члану 24. Закона, установу може да 
оснује Република Србија, аутономна покрајина, 
јединица локалне  самоуправе и друго домаће 
или  страно  правно  или  физичко  лице.  Када  је 
оснивач установе Република Србија, акт о осни-
вању доноси Влада.

Пример: Средства из извора које обезбеђује 
оснивач

1. Министарство просвете, науке и техноло-
шког развоја примило  је фактуру Студентског 
центра у Београду за извршене услуге смештаја 
и исхране студената за април 2019. године у из-
носу од 2.250.000,00 динара, без ПДВ-а, сагла-
сно члану 25. став 2. т. 12) Закона о ПДВ-у.

2.  Министарство  просвете,  науке  и  техно-
лошког развоја у складу са Правилником о си-
стему о извршењу буџета („Сл. гласник РС”, бр. 
83/2010…  110/2017)  уноси  захтев  за  преузима-
ње обавезе и захтев за плаћање Студентском 
центру  Београд  на  опредељеној  апроприја-
цији на основу Одлуке Управног одбора Уста-
нове Студентског центра Београд у износу од 
2.250.000,00 динара.

3. На основу члана 1. Закона о буџету Републи-
ке Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2018) утврђени су расходи и издаци за учени-
чки и студентски стандард. У оквиру раздела 26 
– Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја – опредељена је апропријација на еко-
номској класификацији 472 – Накнада за социјал-
ну заштиту из буџета, у оквиру које се налазе 
текући расходи за исхрану и смештај ученика и 
студената у висини утврђених апропријација. 
Књижење у Министарству просвете, науке и тех-
нолошког развоја:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

472716 Исхрана и смештај 
студената 2.250.000

252111 Добављачи у земљи 2.250.000

- за примљену фактуру добављача у вези са пруженим 
услугама смештаја и исхране студената

2.
252111 Добављачи у земљи 2.250.000

121112 Текући рачуни 2.250.000

- за плаћену фактуру Студентском центру Београд
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Књижење у Студентском центру Београд:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

122111 Потраживања од 
купаца 2.250.000

291311 Обрачунати 
ненаплаћени 
приходи 2.250.000

- за испостављену фактуру Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја

2.
121112 Текући рачуни 2.250.000

122111 Потраживања од 
купаца 2.250.000

- за наплаћену фактуру од купца

3.

291311 Обрачунати 
ненаплаћени 
приходи 2.250.000

791111 Приходи из буџета 2.250.000

- за признавање прихода након извршене наплате 
фактуре од купца

Стицања средстава за обављање делатности 
установа из извора – учешће ученика, његовог 
родитеља или старатеља, односно студента 
у трошковима смештаја и исхране

Висину учешћа корисника права у трошкови-
ма смештаја и друга питања од значаја за оства-
ривање права на  смештај и исхрану ученика и 
студената, како је већ раније речено, прописује 
министар. С обзиром на чињеницу да министар 
није доносио решења од школске 2012/2013. го-
дине о  утврђеним ценама смештаја и исхране 
за  студенте  смештене  у  студентске  домове,  у 
наставку коментара аутор ће се позивати на Во-
дич за студенте 2018/2019. године установе Сту-
дентски центар Београд (даље: Установа). У том 
смислу биће коментарисана сврха и значај сту-
дентске картице и како је решено питање плаћа-
ња исхране студената и њиховог смештаја у дом, 
а биће начињен и кратак осврт на инфо-киоске и 
у коју сврху су постављени.

Студентска картица је  мултифункционални 
електронски документ студента који се употре-
бљава приликом коришћења услуга Установе.

Студентска картица је неопходна за обавља-
ње куповине мени оброка и плаћање трошкова 
смештаја у студентском дому. Осим тога, она слу-
жи и као „електронски новчаник” и здравстве-
ни картон за лечење у студентској поликлиници. 
Помоћу ње може да се уђе у било који објекат 
установе: плаћа се станарина, усели/исели или 
изврши замена места у студентском дому, заду-

жи домски инвентар, плати депозит приликом 
усељења, плати термин за веш-машину, пријави 
преноћиште, користе електронске браве на вра-
тима соба и других просторија, укључе светла у 
собама, извади лекарско уверење у студентској 
поликлиници, користе ISIC и EYCA бенефити.

Сваки студент који је уписао зимски семестар 
текуће школске године има право на студентску 
картицу коју издаје Установа.

Студенти високошколских установа и приват-
них факултета у Београду, без обзира на начин 
финансирања школовања, имају право да изваде 
студентску картицу и користе услуге Установе.

Мени оброци купују се на благајнама домо-
ва, ресторана и на инфо-киосцима само помоћу 
студентске картице, уписују се у чип картице, а 
након употребе у студентском ресторану иско-
ришћени оброк исписује се са картице.

Захтев за издавање студентске картице купује 
се на благајнама Установе (домовима, рестора-
нима) и попуњава подацима из личне карте сту-
дента након што запослени у Установи провери 
индекс и утврди да су услови за поседовање кар-
тице задовољени. Уплата накнаде за издавање 
картице обавља се на благајнама Установе.

Исхрана студената. У студентским ресторани-
ма студенти могу да се хране по регресираним 
ценама. Мени оброци могу да се купе на благај-
нама домова и ресторана или на инфо-киосци-
ма, при чему купљени мени оброци могу да се 
користе у било ком студентском ресторану од 
14 ресторана  у Београду који  су  у  саставу ове 
установе.

Правило је да се мени оброци купују по дека-
дама (по десет) закључно са 20. у месецу. Од 21. у 
месецу мени оброци могу да се купују поједина-
чно. Уколико су купљени у једном месецу, не могу 
да се преносе у наредни месец.

На благајнама ресторана и домова може да се 
купи и жетон за есцајг.

За исхрану у студентским ресторанима неоп-
ходно је да студент има студентску картицу Уста-
нове.

Инфо-киосци. Корисници услуга Установе пла-
ћање домских услуга и куповину оброка могу да 
изврше на благајнама домова, ресторана или на 
инфо-киосцима који су смештени у домовима и 
ресторанима Установе.

Инфо-киосци  су  доступни  24  сата  дневно  и 
једноставни  су  за  коришћење. Потребно  је  да 
студент  има  студентску  картицу  и  суму  новца 
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коју жели да уплати. Када се након убацивања 
студентске картице у отвор на десној страни на 
екрану појаве подаци и фотографија студента, 
у горњем делу екрана приказује се стање елек-
тронског новца. Том приликом потребно  је да 
студент  прво  уплати  готовину  притиском  на 
дугме УПЛАТИ НОВАЦ. Е-бонови приказују се у 
доњем делу екрана. Корисник може да изабере 
услугу коју плаћа, врсту и број оброка које купује.

Као додатну информацију треба поменути и 
да студенти који се школују на терет буџета за 
сва три оброка дневно плаћају 171 динар. Када се 
то помножи са 30 дана, месечни износ за исхра-
ну студента износи 5.130,00 динара. Што се тиче 
цена смештаја у дом, оне се нису мењале од 2013. 
године и износе месечно у домовима I, II, III и IV 
категорије од 1.500,00 до 2.230,00 динара.

Пример: Средства из учешћа ученика

1. Студенти су у зимском семестру школске 
2018/2019. године приликом усељења у дом по-
ложили депозит на благајни дома у износу од 
45.000,00, који се користи у случају причињене 
штете на инвентару у дому.

2. Примљени депозит у благајну предат  је у 
Управу  трезора  и  уплаћен  на  посебни  рачун  – 
остала новчана средства.

3. Студенти су за смештај и исхрану на благајни 
домова и ресторана уплатили регресирани износ 
од 200.000,00 динара установи Студентски цен-
тар Београд за месец април 2019. године.

Књижење:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.
121311 Главна благајна 45.000
252219 Примљени остали 

депозити 45.000
- за уплаћени депозит студената на благајни приликом 
усељења у студентски дом

2.
121113 Прелазни рачун 45.000
121311 Главна благајна 45.000

- за предати новац по основу уплате депозита у Управу 
за трезор

3.
121719 Остала новчана 

средства 45.000
121113 Прелазни рачун 45.000

- за затварање прелазног рачуна након евидентирања 
депозита на посебном рачуну

4.
121311 Главна благајна 200.000
742378 Родитељски динар за 

ваннаставне активности 200.000
- за уплату учешћа студената за исхрану и смештај у 
дом за април 2019. године

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5.
121113 Прелазни рачун 200.000
121311 Главна благајна 200.000

- за предају новца из благајне у Управу трезора и полагање 
на текући рачун

6.
121112 Текући рачуни 200.000
121113 Прелазни рачун 200.000

- за затварање прелазног рачуна по изводу текућег рачуна

Стицање средстава за обављање делатности 
установа из извора – донације, поклони и заве-
штања

Донација представља, у смислу члана 2. т. 45) 
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, 
бр.  54/2009… 31/2019), наменски бесповратни 
приход, који се остварује на основу писаног уго-
вора између  даваоца  и  примаоца  донације.  У 
складу са чл. 1. Закона о донацијама и хуманитар-
ној помоћи („Сл. лист СРЈ”, бр. 53/2001, 61/2001, 
36/2002, и „Сл. гласник РС”, бр. 101/2005) прописа-
но је да примаоци донације и хуманитарне помо-
ћи могу бити државни органи, јединице локалне 
самоуправе,  јавна  предузећа,  јавне  установе, 
друге организације и заједнице које не остварују 
добит, као и домаће и стране хуманитарне орга-
низације. Притом ваља правити разлику између 
донације и спонзорства:
● Донатор (поклонодавац) даје примаоцу дона-
ције (поклонопримцу) утврђену количину добара 
или новчаних средстава и за узврат не очекује 
било какву противуслугу или испоруку неког до-
бра.
● Спонзор даје утврђену количину добара или 
новчаних средстава примаоцу спонзорства и за 
узврат очекује извршење договорене противу-
слуге или испоруку неког добра.

Поклони представљају добровољне трансфе-
ре од физичких и правних лица у корист нивоа Ре-
публике, територијалних аутономија, градова и 
општина, као и у корист организација обавезног 
социјалног осигурања. Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица, примљени у новцу, 
евидентирају се у оквиру групе конта 744000 и 
класификују се као текући добровољни трансфе-
ри и капитални добровољни трансфери. 

Завештања су, по нашем мишљењу, термин 
за стицање средстава путем остављања заостав-
штине, коју неко физичко лице после престанка 
свог животног века жели да писменом опоруком 
остави у наследство одређеној установи, одно-
сно кориснику јавних средстава.



ЈУН 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 85

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Пример: Средства из донација

1. Међународна организација из Немачке до-
делила  је  7.  децембра  2018.  године  капиталну 
донацију Републици Србији  за  адаптацију  сме-
штајних капацитета Студентског центра у Нишу 
у износу од 100.000,00 евра на девизни рачун у 
Управи за трезор или у динарској противвред-
ности од 11.822.000,00 динара по средњем курсу 
НБС од 102,94 динара за 1 евро. 

2. Девизна средства откупила је Народна бан-
ка Србије по откупном (куповном) курсу од 117,87 
динара за 1 евро или у динарској противвредно-
сти од 11.787.000,00 динара. Девизна средства 
продата су НБС да би из динарске противвред-
ности продатих девиза могле да се плате обавезе 
добављачима у земљи који врше капитални ре-
монт у вези са поправком крова.

Књижење:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

121411 Девизни рачун у 
домаћим банкама 11.822.000

732221 Капиталне 
донације од 
међународних 
организација у 
корист нивоа 
Републике 11.822.000

- за уплаћену донацију у складу са Уговором о донацији

2.

121112 Текући рачуни 11.787.000

444111-1 Трошкови 
конверзије 
због разлике 
између средњег 
и куповног курса 
динара 35.000

121411 Девизни рачун у 
домаћим банкама 11.822.000

- за извршену продају евра Народној банци Србије

Коментар:
1. На основу склопљеног Уговора о донацији 

поменута међународна организација уплатила 
је уговорени износ на девизни рачун у Управи за 
трезор. Овде треба да се има у виду да мора да 
се искаже динарска противвредност уплаћених 
девиза по средњем важећем курсу НБС на дан 
уплате девиза.

2. Пошто су НБС продате девизе по куповном, 
тј. откупном курсу, који је по правилу нижи од 
вредности средњег курса, појавила се разлика 

од 35.000,00 недостајућих динарских средста-
ва приликом продаје девиза у односу на износ 
динарске противвредности средстава исказане 
по средњем курсу на дан уплате. Поставља се 
питање коју врсту расхода представља разлика 
од 35.000,00 динара. То свакако нису негатив-
не курсне разлике  јер се не ради о измирењу 
обавезе према некоме у иностранству када је 
вредност  средњег  курса  већа  на дан  измире-
ња обавезе од вредности средњег курса када 
је обавеза настала. Будући да у Контном плану 
није прописан адекватан субаналитички конто, 
мишљења смо да је ову пословну промену нај-
боље  приказати  на  субсубаналитичком  конту 
444111 – 1 – Трошкови конверзије због разлике 
између средњег и куповног курса динара.

3. Треба водити рачуна да извештај о утро-
шку средстава из донације треба да се саста-
ви и достави донатору у складу са Уговором о 
донацији  који  је  склопљен.  У  извештају  треба 
да  буде  видљив  износ  укупног  посла,  степен 
завршености радова и измирене и неизмирене 
обавезе према добављачима, исказано у дина-
рима и еврима. То значи да треба да се прикаже 
када је добављач испоставио фактуру, односно 
обрачунску ситуацију и колико је то динарски и 
девизно по важећем средњем курсу НБС, затим 
колико износе курсне разлике и поменути тро-
шкови конверзије због разлике између средњег 
и куповног курса и сл. 

Закључак

На основу онога што је изнето уочава се да се 
цене смештаја у домовима нису мењале од 2013. 
године, као и да је у Закону прописано да би на-
длежни министар за школску годину требало да 
утврђује цену услуге смештаја и исхране за сту-
денте и ученике. Дакле, препуштено је установа-
ма које брину о смештају и исхрани студената и 
ученика да прецизно планирају све текуће рас-
ходе и издатке за нове набавке нефинансијске 
имовине. Наравно да такви планови морају да 
буду верификовани, као и да апропријације буду 
одобрене као право трошења по свакој ставци 
текућих прихода и издатака. С друге стране у бу-
џету се предвиђају приходи и примања који би 
требало да покрију текуће приходе и издатке. У 
сваком случају не може да се троши изнад могућ-
ности, тј. преко остварених прихода. П С



86 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Примена Закона о заштити 
животне средине са аспекта 
буџетске контроле
У овом тексту осврнућемо се на контролу обезбеђивања и коришћење средста-
ва за чување и унапређење заштите животне средине на територији јединице 
локалне самоуправе.

Увод

Систем заштите животне средине, којим се 
обезбеђује остваривање права  човека на жи-
вот и развој у здравој животној средини и урав-
нотежен однос привредног развоја и животне 
средине у Републици Србији, уређен је Законом 
о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, 
број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 76/18, 95/18 – др. 
закон).

Систем заштите животне средине у оквиру 
својих  овлашћења  обезбеђују  Република  Ср-
бија,  аутономна  покрајина,  јединице  локалне 
самоуправе, предузећа, друга домаћа и страна 
правна лица и предузетници који у обављању 
привредне и друге делатности користе природ-
не вредности, угрожавају или загађују животну 
средину, као и научне и стручне организације 
и друге јавне службе, грађанин, групе грађана, 
њихова  удружења,  професионалне  или  друге 
организације.

Сви субјекти система заштите животне сре-
дине дужни су да чувају и унапређују животну 
средину.

У остваривању система заштите животне сре-
дине Република Србија, аутономна покрајина, 
јединица локалне самоуправе, правна и физи-
чка лица одговорна су за сваку активност којом 
мењају или могу да промене стање и услове у 
животној средини, односно за непредузимање 
мера заштите животне средине, у складу са За-
коном.

Заштита природних вредности остварује се 
спровођењем  мера  за  очување  њиховог  ква-
литета, количина и резерви, као и природних 
процеса,  односно  њихове  међузависности  и 
природне равнотеже у целини.

План и програм управљања природним 
ресурсима и добрима

Аутономна  покрајина  и  јединица  локалне 
самоуправе  у  оквиру  надлежности  утврђених 
овим и посебним законом доносе своје планове 
и програме управљања природним ресурсима и 
добрима, у складу са стратешким документима 
(Националну  стратегију  одрживог  коришћења 
природних ресурса и добара за период од најма-
ње десет година доноси Влада) и својим специ-
фичностима.

Законом је омогућено да две или више једи-
ница локалне самоуправе могу да донесу зајед-
ничке програме, као и да две или више јединица 
локалне самоуправе доносе заједнички програм 
заштите животне средине ради смањења нега-
тивних  утицаја  на животну  средину или из ра-
злога  економичности  (заједничко  управљање 
отпадом, отпадним водама и сл.).

Имајући у виду Законом прописане обавезе за 
обезбеђење мера и услова за заштиту животне 
средине,  јединице  локалне  самоуправе дужне 
су да у просторним и урбанистичким плановима 
обезбеде мере и услове заштите животне среди-
не, нарочито: 
● утврђивање посебног режима очувања и ко-
ришћења  подручја  заштићених  природних  до-
бара, изворишта водоснабдевања, термалних и 
минералних изворишта, шума, пољопривредног 
земљишта, јавних зелених површина, рекреаци-
оних подручја и бања; 
● одређивање подручја угрожених делова жи-
вотне  средине  (загађена  подручја,  подручја 
угрожена ерозијом и бујицама, експлоатацијом 
минералних сировина, плавна подручја и сл.) и 
утврђивање мера за санацију ових подручја; утвр-
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ђивање мера интегрисане заштите и планирања 
предела  ради  уређења дугорочне  концепције, 
намене и организације предела и усклађивања 
вишенаменског коришћења простора које угро-
жава  предео  (пољопривреда,  шумарство,  во-
допривреда, рударство, енергетика, саобраћај, 
становање, рекреација и др.); 
● утврђивање подручја у којима ће се дугорочно 
сачувати одговарајуће удаљености између обје-
ката у којима је присутна или може бити присутна 
једна или више опасних материја у количинама 
које су веће од прописаних, као и стамбених по-
дручја, јавних простора и подручја од посебног 
значаја, ради заштите живота и здравља људи и 
животне средине; 
● утврђивање мера и услова заштите животне 
средине у односу на које ће се користити про-
стор намењен експлоатацији минералних сиро-
вина, односно вршити изградња индустријских 
и енергетских објеката, постројења за склади-
штење, припрему за поновну употребу, третман, 
односно поновно коришћење и одлагање отпада, 
као и објеката инфраструктуре и других објеката 
чијом изградњом или коришћењем може да се 
угрози животна средина.

Услове за обезбеђење ових мера орган једи-
нице локалне самоуправе утврђује на захтев ор-
гана надлежног за припрему и доношење плана, 
а на основу услова и мишљења надлежних струч-
них организација.

Стратешка процена утицаја на животну сре-
дину врши се за стратегије, планове, програме 
и основе у области просторног и урбанистичког 
планирања или коришћења земљишта, пољопри-
вреде, шумарства, рибарства, ловства, енергети-
ке, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, 
управљања водама, телекомуникација, туризма, 
инфраструктурних система, заштите природних 
и културних добара, биљног и животињског света 
и њихових станишта и др., при чему је саставни 
део плана, односно програма или основе.

Стратешка процена утицаја на животну сре-
дину мора бити усклађена са другим проценама 
утицаја на животну средину, као и са плановима 
и програмима заштите животне средине и врши 
се у складу са поступком прописаним посебним 
законом.

Јединица локалне самоуправе у оквиру сво-
јих права и дужности одређује врсте планова и 
програма за које се израђује стратешка процена 
утицаја.

Процена утицаја пројекта на животну средину 
врши се за пројекте који се планирају и реализу-
ју у простору, укључујући промене технологије, 
реконструкцију, проширење капацитета или пре-
станак рада, који могу довести до значајног зага-
ђења животне средине или представљају ризик 
по здравље људи.

Процена утицаја врши се за пројекте из области 
индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, 
туризма,  пољопривреде, шумарства,  водопри-
вреде,  управљања  отпадом  и  комуналних  де-
латности, као и за пројекте који се планирају на 
заштићеном  природном добру  и  у  заштићеној 
околини непокретног културног добра. Процена 
утицаја пројекта на животну средину саставни је 
део техничке документације, без ког не може да 
се приступи извођењу пројекта, а врши се у складу 
са поступком који је прописан посебним законом.

Треба истаћи да је Законом прописано да 
надлежни орган не може да изда одобрење за 
коришћење природних ресурса без сагласно-
сти  за пројекат  заштите и  санације животне 
средине током и после коришћења природног 
ресурса, као и да се сагласност не прибавља за 
радове и активности на коришћењу природних 
ресурса који, у складу са посебним законом, 
подлежу процедури процене утицаја на живот-
ну средину, за које се мере заштите и санације 
животне средине током и после коришћења 
ресурса утврђују у оквиру поступка процене 
утицаја. Ову сагласност даје Министарство.

Скупштина јединице локалне самоуправе по-
себном одлуком уређује опште услове заштите, 
начин подизања и одржавања, али и обнове уни-
штених јавних зелених површина, као и вођење 
података о јавним зеленим површинама.

Јавне зелене површине у насељеним мести-
ма и пределима обухваћеним просторним и ур-
банистичким плановима подижу се и одржавају 
на начин који омогућава очување и унапређење 
природних и створених вредности. Ако се због 
изградње објекта униште јавне зелене површине, 
оне морају да се надокнаде под условима и на на-
чин који одређује јединица локалне самоуправе.

Читајте најновија мишљења
 Министарства финансија на

propisi.net
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Извештаји о стању животне средине

Надлежни орган аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе дужан је да Агенцији 
за заштиту животне средине тромесечно доставља 
податке за израду извештаја о стању животне сре-
дине, и то за прво, друго и треће тромесечје, најка-
сније у року од два месеца по истеку тромесечја, а 
за последње тромесечје до 31. јануара.

Извештаји о стању животне средине објављују 
се у службеним гласилима аутономне покрајине 
и јединице локалне самоуправе.

Извештај садржи нарочито податке о:
● стању и променама стања у животној средини 
на  основу  података  и  информација  добијених 
праћењем одговарајућих индикатора;
● спровођењу Стратегије, Националног програ-
ма и акционих планова;
● санационим плановима и другим предузетим 
мерама;
● финансирању система заштите животне сре-
дине;
● другим  подацима  значајним  за  управљање 
природним вредностима и  заштитом животне 
средине.

Финансирање заштите животне средине

Финансирање и остваривање циљева заштите 
животне средине обезбеђује јединица локалне 
самоуправе у оквиру својих овлашћења, у складу 
са овим законом.

Средства за финансирање заштите животне 
средине обезбеђују се из средстава буџета једи-
нице локалне самоуправе, средстава других др-
жава, међународних организација, финансијских 
институција и тела, као и домаћих и страних прав-
них и физичких лица, фондова Европске уније и 
других међународних фондова, донација, покло-
на, прилога, помоћи и др.

Финансирање заштите животне средине врши 
се применом начела „корисник плаћа” и „загађи-
вач плаћа”, као и начела „одговорности”.

Такође, средства остварена од накнаде коју 
плаћа  корисник  природне  вредности  предста-
вљају  приход  буџета  јединице  локалне  самоу-
праве. Наиме, Законом је прописано да корисник 
природне вредности плаћа накнаду за коришће-
ње природних вредности и сноси трошкове са-
нације и рекултивације деградираног простора, 
у складу са посебним законом.

Накнада  за  заштиту и  унапређење животне 
средине прописује се по основу транспорта наф-
те и нафтних деривата, као и сировина, произво-
да и полупроизвода хемијских и других опасних 
материја из индустрије или за индустрију на те-
риторији јединице локалне самоуправе са стату-
сом угрожене животне средине на подручју од 
значаја за Републику Србију. Обвезници плаћања 
ове накнаде су власници теретних возила, одно-
сно правна и физичка лица која обављају транс-
порт нафте и нафтних деривата, као и сировина, 
производа и полупроизвода хемијских и других 
опасних материја из индустрије или за индустрију 
на територији јединице локалне самоуправе са 
статусом угрожене животне средине на подручју 
од значаја за Републику Србију. 

 
Буџетски фонд

Јединица локалне самоуправе отвара буџет-
ски фонд у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем.

Одредбама члана 64. Закона о буџетском си-
стему прописано је да је буџетски фонд евиден-
циони рачун у оквиру Главне књиге Трезора, који 
се отвара по одлуци надлежног извршног органа 
локалне власти како би се поједини буџетски при-
ходи и расходи и издаци водили одвојено, ради 
остваривања циља који је предвиђен посебним 
републичким, покрајинским, односно локалним 
прописом – да се прописом односно споразумом 
дефинише сврха буџетског фонда, време за које 
се буџетски фонд оснива, надлежни орган управе 
одговоран за управљање фондом, извори финан-
сирања буџетског фонда. 

Буџетски фонд се финансира из апропријација 
обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину, 
донација и других јавних прихода.

Преузимање обавеза и плаћања на терет бу-
џетског фонда врши се до нивоа средстава одо-
брених буџетском фонду.

Средства буџетског фонда користе се за фи-
нансирање  заштите  и  унапређивање  животне 
средине  на  основу  утврђеног  програма  кори-
шћења средстава буџетског фонда, који доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе у 
складу са акционим и санационим плановима по 
претходно прибављеној сагласности Министар-
ства о намени коришћења средстава.

Извештај о коришћењу средстава буџетског 
фонда јединице локалне самоуправе доставља-
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ју Министарству најкасније до 31. марта текуће 
године за претходну годину, односно на захтев 
Министарства.

Министар прописује образац програма кори-
шћења средстава буџетског фонда и извештаја 
о коришћењу средстава буџетског фонда, као и 
начин и рокове њиховог достављања.

 
Контрола примене Закона

Јединице  локалне  самоуправе  углавном  су 
поштовале наведене  законске одредбе, одно-
сно донеле су одлуку о образовању и отварању 
буџетског фонда, програм коришћења средстава 
буџетског фонда, као и програм и план заштите 
животне средине.

Међутим, контролом наменског коришћења 
ових  средстава  уочене  су  неправилности  при-
ликом прегледа приложене документације, на 
основу које су извршене исплате средстава са 
рачуна фонда.

Пример 1

Скупштина јединице локалне самоуправе до-
нела је одлуку о образовању и отварању Буџет-
ског фонда за финансирање програма и планова 
заштите животне средине на својој територији. 
Буџетски фонд је отворен као евиденциони рачун 
у оквиру Главне књиге Трезора и као индирект-
ни корисник средстава буџета јединице локалне 
самоуправе. 

Скупштина јединице локалне самоуправе доне-
ла је за буџетску годину Програм коришћења сред-
става Буџетског фонда за финансирање програма и 
планова за финансирање заштите животне средине 
на својој територији. Програмом је дефинисано да 
су субјекти надлежни за његово спровођење јавна 
предузећа са којима је закључен уговор ради регу-
лисања међусобних права и обавеза у вези са доде-
љеним средствима Буџетског фонда.

Одлуком о буџету за текућу годину укупно плани-
рана средства Буџетског фонда за заштиту живот-
не средине распоређују се корисницима, односно 
јавним предузећима са којима је закључен уговор, 
преко којих ће се вршити реализација уговора из 
средстава додељених Буџетском фонду. Пренос 
ових средстава корисницима врши се на основу 
њихових захтева достављених Буџетском фонду.

Контролом преноса ових средстава корисни-
цима  обухваћена  је  рачуноводствена  и  друга 
документација  (уговори, фактуре, оверене  си-

туације, изводи, решења о плаћању и трансфери 
средстава  буџета,  захтеви  за  плаћање  и  тран-
сфер,  као  и  друга  приложена  документација), 
односно докази за правдање трошкова, које су 
доставила јавна предузећа надлежна за спрово-
ђење Програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма и планова за 
финансирање заштите животне средине на тери-
торији јединице локалне самоуправе. 

Програмом коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине јединице ло-
калне самоуправе за буџетску годину утврђен је 
обим, расподела и коришћење средстава Буџет-
ског фонда за заштиту животне средине јединице 
локалне самоуправе у циљу реализације планова, 
програма, пројеката и других активности у обла-
сти заштите и унапређивања животне средине 
на њеној територији, а у складу са Законом о за-
штити животне средине, посебним законима из 
области заштите животне средине и Национал-
ним програмом заштите животне средине, као и 
интересима и специфичностима јединице локал-
не самоуправе. 

За реализацију овог програма планирана су 
средства која ће се користити преко буџета за 
заштиту животне средине.

Програмом су утврђене активности које ће се 
финансирати из ових средстава, као и корисници 
природне вредности који плаћају накнаду за ко-
ришћење природних вредности.

У претходно наведеним примерима једини-
це локалне самоуправе поштовале су одредбе 
Закона о финансирању локалне самоуправе и 
Закона о заштити животне средине.

Међутим, контролом коришћења ових сред-
става уочене су неправилности приликом из-
миривања уговорних обавеза према јавном 
предузећу преко кога се реализују обавезе за-
штите животне средине у складу са Законом. 

Наиме, у поступку контроле достављене – при-
ложене документације, на основу које је изврше-
на исплата са рачуна, уочене су неправилности у 
том смислу да документација за правдање тро-
шкова није потпуна и валидна, да није достављен 
рачуноводствени и други документ о врсти, ко-
личини и месту – локацији постављених добара 
која служе за унапређење и заштиту животне 
средине, као ни записник о примопредаји доба-
ра или радова, затим да достављени записник о 
примопредаји не прати податке из фактуре или 
оверених ситуација, да исти нису потписани ни 
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оверени од уговарача, надзорног органа или 
именоване комисије о пријему робе или радова, 
као и да испостављене фактуре или ситуације о 
извршеним услугама, односно записник о при-
мопредаји нису контролисани у смислу да ли је 
и када посао обављен, да ли је цена установље-
на на основу одобреног ценовника за предметну 
услугу, да ли је донет ценовник и др.

За наведене пропусте одговорно је лице које 
је одобрило пренос средстава, а то је председник 
општине или градоначелник, као наредбодавац 
буџета. На овај начин почињене су повреде одре-
даба члана 71. став 1. Закона о буџетском систе-
му, чиме је почињен прекршај из члана 103. став 
1. тачка 4) истог закона.

Пример 2

Фонд за заштиту животне средине доделио је 
одређеној општини средства за суфинансирање 
санације депоније. 

Фонд за заштиту животне средине и Општина 
на основу ове одлуке закључили су Уговор о су-
финансирању за санацију депоније на територији 
јединици локалне самоуправе.

Општина се, као корисник средстава, обаве-
зала да предмет наведеног уговора реализује у 
току текуће године.

Након спроведеног поступка  јавне набавке 
Општина  је  изабрала  најповољнију  понуду  и 
са  изабраним понуђачем  закључила  Уговор о 
набавци  услуге  –  санација  депоније.  По  испо-
стављеној фактури од стране извођача радова 
извршена је уплата у корист рачуна понуђача/
извођача, с тим да је део средстава исплаћен из 
средстава Фонда, а остатак из средстава буџета 
Општине. 

Међутим, у поступку контроле утврђено је 
да овај уговор није реализован у току текуће го-
дине, како је уговорено, односно санација није 
урађена у уговореном року.

Одговорно лице које је извршило плаћања по 
привременој или окончаној ситуацији а да радо-
ви/санација није извршена у уговореном року, 
поступило је супротно одредбама члана 71. став 
1. Закона о буџетском систему и починило пре-
кршај из члана 103. став 1. тачка 4) истог закона.

Пример 3

Одлуком Фонда за заштиту животне средине 
Општини су додељена средства за суфинансира-
ње израде техничке документације и санацију де-

поније у одређеном проценту у односу на укупну 
вредност пројекта.

Фонд за заштиту животне средине и Општина 
ради реализације ове одлуке закључили су Уго-
вор о суфинансирању овог пројекта, којим се обу-
хвата израда техничке документације за санацију 
депоније и извођење радова који су неопходни 
за  санацију.  Уговорено  је  да  ће  се  одобрена 
средства  реализовати  у  одређеном  периоду. 
Уговорено је и у којем износу ће се пројекат су-
финансирати, као и да су средства одобрена. 

Рок реализације пројекта је једна година од 
дана потписивања уговора, с тим да, ако се про-
јекат из објективних разлога не реализује у овом 
року, корисник средстава  је дужан да поднесе 
образложени захтев за продужетак рока реали-
зације. 

Фонд  има  право  надзора  наменског  кори-
шћења средстава и извршења уговорних права 
и обавеза, а корисник средстава је обавезан да 
Фонду доставља кварталне извештаје о реали-
зацији пројекта, са пратећом документацијом из 
које могу да се утврде реализоване активности и 
утрошена средства.

Општина  је 50% средстава утрошила за реа-
лизацију наведеног уговора, а 30% средстава за 
плаћање обавезе настале по уговору који је за-
кључила са консултантском кућом за израду сту-
дије за изградњу регионалне депоније. Средства 
у вредности од 20% уплаћена су као орочени де-
позит у пословној банци.

Дакле, Општина је ненаменски утрошила 
средства наменског трансфера за суфинансира-
ње пројекта за санацију депоније.

Ненаменско коришћење средстава, које по-
влачи прекршајну одговорност одговорног лица 
корисника  буџетских  средстава  из  члана  103. 
став 1. тачка 4) Закона о буџетском систему, у 
вези са чланом 71. истог закона, огледа се у томе 
да обавеза потиче из периода који је претходио 
закључењу Уговора о суфинансирању пројекта, 
при чему такође сврха Уговора – израда студије 
за изградњу регионалне депоније – није предмет 
Уговора о суфинансирању.

Закључак

Због  претходно  наведених  неправилности 
одговорно лице контролисане јединице локал-
не самоуправе починило  је прекршај из члана 
103. став 1. тачка 4) Закона о буџетском систему, 
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којим је предвиђена новчана казна од 10.000 до 
2.000.000 динара, а у вези са чланом 71. став 2. 
Закона о буџетском систему, којим је регулисана 
одговорност функционера, односно руководи-
оца директног односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава за закониту, наменску, 
економичну  и  ефикасну  употребу  буџетских 
средстава. 

Напомињемо  да  је  Кривичним  закоником, 
чланом 362а, утврђена одговорност за ненамен- П С

ско коришћење буџетских средстава, тј. да ће се 
одговорно лице корисника буџетских средстава 
или одговорно лице у организацији обавезног 
социјалног осигурања које створи обавезе или 
на терет рачуна буџета одобри плаћање расхо-
да и издатака преко износа од милион динара у 
односу на износ утврђен буџетом, финансијским 
планом или актом Владе којим се утврђује износ 
средстава позајмице, казнити новчаном казном 
или затвором до једне године. 

Весна Јовичић, овлашћени интерни ревизор

Циљеви контрола и очекиване 
контроле
Интерни ревизори у јавном сектору свој рад базирају на ревизији система. Ре-
визија система има 8 (осам етапа). Пре снимања система треба утврдити циље-
ве контрола и очекиване контроле. Контроле треба да имају одређену сврху, 
односно да обезбеде остваривање циљева датог система или процедуре, a мо-
рају да буду и добро дизајниране у сваком систему како не би постојале слабо-
сти у функционисању контрола, односно система.

Циљеви система

Најпре треба идентификовати циљеве систе-
ма. При њиховом утврђивању треба водити рачу-
на о томе да у сваком систему постоји одређена 
хијерархија циљева, почев од оних које утврђује 
више руководство до оних које утврђују  запо-
слени укључени у детаљне операције у оквиру 
система. 

На пример, циљеви које је руководство утвр-
дило за систем набавке могу да укључују:
● обезбеђење усаглашености са законима и про-
писима приликом додељивања уговора о набавци;
● остварење уштеде у наредне три године у по-
ступцима набавке за 20% сваке године;
● смањење  броја  нереализованих  приспелих 
фактура.

Овакви циљеви система могу бити званични и 
утврђени у писаној форми.

Циљеви контрола
 
Схватање циљева  система омогућиће реви-

зору да лакше утврди шта треба да буду циљеви 
контрола. Циљеви контрола које ревизор одреди 
треба да буду у складу са циљевима организације 
и треба да се односе на посебне карактеристи-
ке система и начин на који се активности унутар 
система спроводе у сврху испуњења његових ци-
љева. Осим тога, циљеви треба да буду конкрет-
ни и да представљају сврху контроле, а не саму 
контролу. На пример:

● у систему набавке  један од циљева кон-
троле може да буде да се „обезбеди да се пла-
ћају само фактуре за робу или услуге које су 
примљене”;

● у систему плата циљ контроле могао би да 
буде да се „обезбеди да се плаћају само запосле-
на лица у организацији”. 
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Утврђивање циљева контрола

Циљеви контрола образују оквир у свакој ре-
визији  система и  треба детаљно да представе 
различите аспекте циљева које одређени систем 
треба да оствари. Они идентификују специфичне 
циљеве на основу којих ревизори оцењују посто-
јеће контроле, при чему морају да буду довољно 
конкретни да би омогућили овакву оцену. 

Коришћење  законских  одредби  приликом 
дефинисања очекиваних  контрола од  кључног 
је  значаја  за  циљеве  контрола,  будући  да  оне 
представљају меру усаглашености која мора да 
се примени како би се поштовали закони. Разма-
трање релевантних закона и прописа може да 
буде добра основа за идентификовање циљева 
контроле, мада у обзир треба узети и природу 
ризика и контролно окружење. 

Користан начин за утврђивање циљева кон-
трола  може  да  буде  анализа  организационе 
структуре области која је предмет ревизије, што 
укључује следеће:
● идентификовање основних активности,
● утврђивање циљева руководства у погледу сва-
ке од тих активности и 
● дефинисање циљева контрола које омогућу-
ју да се остваре циљеви руководства у погледу 
основних активности. 

Може бити корисно да ревизор ради на осно-
ву једног циља контроле за сваку активност, мада 
ово правило не треба користити у свакој прилици.

Пример: Утврђивање циљева контроле кад је 
у питању набавка роба, услуга и радова 

1. Циљ контроле: Обезбедити да се сви захтеви 
за набавку припремају исправно и благовремено.

Одељење за набавку радиће на: обради под-
нетих захтева за набавку; спровођењу поступка 
набавке; расписивању јавних позива и закључи-
вању уговора; одржавању базе података о доба-
вљачима, итд. 
2. Циљ контроле: Обезбедити да су све набавке 
спроведене на основу одобрених захтева за на-
бавку и у складу са утврђеним процедурама.

Одељење за рачуноводство  на  основу  при-
мљених  фактура  и  пропратне  документације 
припрема и оверава захтеве за плаћање и води 
евиденцију о извршеним плаћањима. 
3. Циљ контроле: Обезбедити да се плаћају само 
фактуре за примљену робу или услуге у складу са 
условима наведеним у уговору.

За свако од ових одељења могу да се утврде 
активности које обављају у поступку набавке, што 
ће помоћи при одређивању циљева контрола. 

Други приступ који може да се примени у де-
финисању свеобухватних циљева контрола јесте 
да се размотре следеће области контроле:
● да ли је систем адекватно планиран,
● да ли су операције адекватно контролисане и 
надгледане, 
● да ли се врши периодична провера система,
● да ли се обезбеђују одговарајуће информације 
везане за управљање системом. 

Очекиване контроле

Очекиване контроле дефинишу се за сваки си-
стем како би се ревизорима пружиле смернице 
у погледу природе контрола које треба да траже 
у процесу идентификовања постојећих контро-
ла у систему. Сврха очекиваних контрола је да 
помогну при оцени постојећих контрола које су 
идентификоване током ревизије. Веома је важно 
да се очекиване контроле ревидирају како би се 
потврдило да су одговарајуће. Стандардне оче-
киване контроле нису увек релевантне и морају 
да буду прилагођене одређеном систему који је 
предмет ревизије. 

У случају да се не идентификују кључне очеки-
ване контроле, постоји опасност да ће се интерни 
ревизори током ревизије концентрисати само на 
постојеће контроле у датом систему, као и да неће 
успети да идентификују контроле које недостају. 
Идентификација очекиваних контрола треба да 
омогући  ефикасно  коришћење  времена  током 
ревизије, концентришући се само на кључне кон-
тролне аспекте у систему који је предмет ревизије. 
Иако може да постоји и много других контрола, 
очекиване контроле су најважније и неопходне да 
би се постигли циљеви контрола, као и да би се 
адекватно управљало свим значајнијим ризицима. 

Очекиване контроле:
● пружају смернице за тражење контрола;
● олакшавају  идентификовање постојећих  кон-
трола;
● брзо идентификују контроле које недостају;
● побољшавају фокусирање на кључне контроле;
● унапређују конзистентност у сличним ревизијама.

Извори очекиваних контрола:
● закони и подзаконска акта;
● политике, процедуре и упутства о раду;
● добра пракса ревизије.
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Табела 1: Карактеристике контрола
Благовремене откривање проблема довољно рано како би се ограничила изложеност трошковима

Економичне пружање „разумног” уверавања за испуњење одређених резултата, уз минималне трошкове и 
нежељене ефекте

Одговорне помажу запосленима у испољавању одговорности у додељеним задацима

На правом месту смештене тамо где су најефикасније

Флексибилне прилагођавање променама у складу са процедурама, без потребе промена самих контрола

Идентификују узроке идентификују не само проблем већ и узрок

Одговарајуће удовољавају потребама руководства

Пример: Преглед контрола као модел који се односи на систем јавне набавке – подсистем 
јавне набавке мале вредности добара у земљи за период ревизије 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. 

године
Извори за очекиване контроле у прегледу контрола су: Закон о јавним набавкама, подзаконска 

акта која се односе на јавне набавке и интерни акт наручиоца.

ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ: Јавно предузеће Радни документ: 

ПЕРИОД РЕВИЗИЈЕ: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. Потпис Датум

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ  Припремили:

ПОДСИСТЕМ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБАРА У ЗЕМЉИ

Прегледао:

Циљ контроле бр. 1: Обезбедити да су услови за почетак јавне набавке мале вредности испуњени

Ред. 
бр. Очекиване контроле Постојеће 

контроле
Тест 

(или/)
Оцена 

контрола Препорука

1.1. Наручилац је установио Правилник о јавним набавкама 

1.2. План јавних набавки израђен је и усвојен и процењена вредност јавне 
набавке мале вредности на годишњем нивоу није већа од износа 
одређеног Законом, при чему ни процењена вредност истоврсних 
набавки на годишњем нивоу није већа од износа одређеног Законом 
(чл. 39. Закона о јавним набавкама – „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015)

1.3. Јавна набавка мале вредности добара предвиђена је Планом набавке 
за 2018. год. (чл. 51. Закона о јавним набавкама – „Сл. гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)

1.4. Средства за јавне набавке мале вредности добара предвиђена су 
Финансијским планом предузећа за 2018. год. (чл. 52. Закона о јавним 
набавкама – „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

1.5. Организациона јединица поднела је захтев за покретање поступка 
јавне набавке на одговарајућем обрасцу 

1.6. Наручилац је покренуо поступак јавне набавке доношењем одлуке о 
покретању поступка, која садржи:
● редни број јавне набавке,
● предмет јавне набавке,
● вредност јавне набавке,
● оквирне датуме у којима ће се набавке спроводити,
● податке о позицији у Финансијском плану
(чл. 53. Закона и чл. 22. Правилника о ближем уређењу поступка јавне 
набавке)
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Ред. 
бр. Очекиване контроле Постојеће 

контроле
Тест 

(или/)
Оцена 

контрола Препорука

1.7. Комисија за јавне набавке образована је у складу са Одлуком о 
критеријумима за образовање комисије за јавне набавке (чл. 54. 
Закона о јавним набавкама – „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)

1.8. План јавних набавки за 2018. год. и Измене плана јавних набавки 
објављени су на Порталу јавних набавки и достављени Државној 
ревизорској институцији у року од десет дана од дана доношења или 
измене

Циљ контроле бр. 2: Обезбедити да је конкурсна документација припремљена на одговарајући 
начин и да омогућује понуђачима да поднесу исправне понуде

Ред. 
бр. Очекиване контроле Постојеће 

контроле
Тест 

(или/)
Оцена 

контрола Препорука

2.1. Чланови Комисије за јавне набавке укључени су у поступак припреме 
конкурсне документације

2.2. Конкурсна документација за поступак јавне набавке садржи обавезне 
елементе:
● упутство понуђачима како да сачине понуду,
● образац понуде,
● услове и упутство како се доказује испуњеност услова,
● модел уговора,
● врсту, техничке карактеристике, квалитет и количину добара,
● образац структуре понуђене цене,
● изјаву о независној понуди
(чл. 61. Закона о јавним набавкама – „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) 

2.3. Наручилац је објавио позив за достављање понуда на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници (чл. 57. Закона о јавним 
набавкама)

Циљ контроле бр. 3: Обезбедити да је поступак избора најповољнијег понуђача у складу са Зако-
ном о јавним набавкама

Ред. 
бр. Очекиване контроле Постојеће 

контроле
Тест 

(или/)
Оцена 

контрола Препорука

3.1. Наручилац је добио најмање три понуде

3.2. Примљене понуде региструју се у писарници, са назначеним 
временом и датумом пријема, и чувају се на сигурном

3.3. Отварање понуда спроводи се на месту и у време који су наведени у 
позиву за подношење понуда, као и у конкурсној документацији

3.4. Комисија за јавне набавке саставила је Записник о отварању понуда у 
стандардној форми коју прописује чл. 104. Закона о јавним набавкама

3.5. Неблаговремене понуде враћају се неотворене, заједно са 
Записником о отварању понуда

3.6. Записник о отварању понуда потписали су чланови Комисије и 
представници понуђача (чл. 104. Закона о јавним набавкама)

3.7. Записник о отварању понуда прослеђен је понуђачима који нису 
учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана (чл. 104. 
Закона о јавним набавкама)

3.8. Комисија за јавне набавке врши стручну оцену понуда и сачињава 
извештај о стручној оцени понуда, са објашњењем поступка оцена и 
препоруком за доделу уговора 

3.9. Комисија за јавну набавку саставила је, у складу са поменутим 
извештајем о стручној оцени понуда, Предлог одлуке о додели 
уговора и доставила овлашћеном лицу на потписивање
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Циљ контроле бр. 4: Обезбедити да су сви понуђачи обавештени о додељеном уговору и да су 
њихови захтеви за заштиту права благовремено размотрени

Ред. 
бр. Очекиване контроле Постојеће 

контроле
Тест 

(или/)
Оцена 

контрола Препорука

4.1. Одлука о додели уговора објављена је на Порталу јавних набавки (чл. 
108. Закона о јавним набавкама)

4.2. Наручилац је упознат са поступањем у случају пријема захтева за 
заштиту права понуђача 

4.3. Наручилац је закључио уговор, који одговара моделу из конкурсне 
документације, са најбољим понуђачем по истеку рока за подношење 
захтева за заштиту права понуђача (чл. 112. Закона о јавним набавкама 
– „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

4.4. Наручилац је објавио обавештење о закљученом уговору у року од 
пет дана (чл. 116. Закона о јавним набавкама)

Циљ контроле бр. 5: Обезбедити да се реализација уговора и плаћање врше према условима из 
уговора

Ред. 
бр. Очекиване контроле Постојеће 

контроле
Тест 

(или/)
Оцена 

контрола Препорука

5.1. Служба за набавке по закључењу уговора доставила је наведени 
уговор надлежним организационим јединицама које су укључене у 
праћење извршења уговора или су корисници испоручених добара 
(чл. 27. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке)

5.2. Руководилац орг. јединице у чијем је делокругу праћење 
реализације уговора, писаним налогом именује лице које ће вршити 
квантитативни и квалитативни пријем добара (чл. 29. Правилника о 
ближем уређењу поступка јавне набавке)

5.3 Овлашћено лице врши квантитативни и квалитативни пријем добара 
(чл. 31. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке) 

5.4. Лице задужено за пријем добара сачињава записник о 
квантитативном и квалитативном пријему добара (чл. 33. Правилника 
о ближем уређењу поступка јавне набавке)

5.5. Књижење фактура врши се у року (чл. 7. Правилника о рачуноводству)

5.6. Плаћање уговорних обавеза врши се у складу са валутом плаћања

П С

3
DECENIJE
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Дипл. екон. Маја Јовановић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Овлашћења и поступање 
Буџетске инспекције
Буџетској инспекцији поверена је функција вршења инспекцијске контроле 
примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и 
законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организаци-
ја, предузећа, правних лица и других субјеката. Она врши контролу стицања и 
трошења јавних средстава и средстава која је корисник стекао по другом осно-
ву. Инспекцијска контрола почиње када инспектор уручи субјекту контроле 
налог за инспекцијску контролу. Руководилац Буџетске инспекције или друго 
овлашћено лице издаје писани налог за инспекцијску контролу.

Законодавни оквир

Законом о буџетском систему („Сл. гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
–  исправка,  108/13,  142/14,  68/15  –  други  закон, 
103/15, 99/16, 113/17 и 95/18 – даље: Закон) уређе-
на је надлежност Буџетске инспекције Министар-
ства финансија и надлежност служби за буџетску 
инспекцију аутономне покрајине и јединица ло-
калне самоуправе, њихова функција, начин рада 
и поступање. Овим законом уређена су и права 
и дужности учесника у поступку контроле, као 
и начин извештавања Буџетске инспекције о ре-
зултатима рада, броју пријава поднетих против 
одговорних лица и најчешћим неправилностима 
и незаконитостима утврђеним у спроведеним ин-
спекцијским контролама. 

На основу Закона Влада је 16. октобра 2017. 
године донела Уредбу о раду, овлашћењима и 
обележјима Буџетске инспекције (даље: Уредба), 
којом је ближе уредила начин рада, овлашћења 
и обележја Буџетске инспекције и службе за бу-
џетску инспекцију аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе.

Вођење  поступка  инспекцијске  контроле, 
поред  поменутих  прописа,  односно  Закона  и 
Уредбе, регулише и Закон о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 
– аутентично тумачење). 

Функција и сврха контроле Буџетске 
инспекције

Република Србиja се у крaткoрoчнoм и сред-
њорочном периоду суoчaвa сa вишe изазова који 
су вeзaни зa кoнтрoлу и oдгoвoрнoст у пoглeду 
кoришћeњa свojих jaвних срeдстaвa. 

To сe, прe свeгa, oднoси нa мeхaнизмe зa 
oчувaњe буџeтскe дисциплинe у извршeњу др-
жaвног буџeтa на годишњем нивоу, кaкo цeн-
трaлнoг тaкo и лoкaлних, у нaмeри дa сe спрeчи 
прeмaшивaњe плaнирaних рaсхoдa и буџeтски 
дeфицити кojи би из тoгa прoизaшли. 

Пoрeд нeпoсрeдних питaњa кoнтрoлe прeу-
зeтих oбaвeзa и дoспeлих нeизмирeних oбaвeзa, 
дeлoтвoрнe кoнтрoлe, чиjи  je циљ oбуздaвaњe 
гoдишњe и вишeгoдишњe пoтрoшњe, oд кључнe 
су вaжнoсти за oбeзбeђивање пoштoвaња дeфи-
нисaних фискaлних прaвилa и пoдршку гeнeрaл-
ном крeдибилитeту буџeтa нa срeдњи рoк. 

Taкoђe,  вaжнa  питaњa  у  вeзи  сa  увoђeњeм 
прoгрaмскoг буџeтирaњa укључуjу кoнтрoлисaњe 
и упрaвљaњe учинкoм пoстojeћих прoгрaмa, као и 
стaрaњe дa сe срeдствa трoшe у циљу испуњeњa 
дeфинисaних циљeвa.

Циљ  деловања  Буџетске  инспекције  јесте 
унапређење финансијске дисциплине, правилно 
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пословање корисника јавних средстава и ускла-
ђеност пословања корисника јавних средстава са 
законима, прописима, политикама, плановима и 
поступцима, при чему представља механизам ex 
post кoнтрoлe зaкoнитoсти пojeдинaчних трaнс-
aкциjа. 

Сврха  контроле  Буџетске  инспекције  је  за-
штита  имовине  и  других  ресурса  од  губитака 
узрокованих  лошим  управљањем,  неоправда-
ним  трошењем и  коришћењем средстава,  као 
и заштита од неправилности и превара. Својим 
деловањем она индиректно утиче на јачање од-
говорности за успешно остваривање циљева и 
задатака, као и благовремено финансијско изве-
штавање и праћење резултата пословања.

LБуџетској инспекцији поверена је функ-
ција  вршења  инспекцијске  контроле 

примене закона у области материјално-финан-
сијског  пословања  и  наменског  и  законитог 
коришћења  средстава  корисника  буџетских 
средстава, организација, предузећа, правних 
лица и других субјеката. Она врши контролу 
стицања и трошења јавних средстава и сред-
става која је корисник стекао по другом основу.

Поступак инспекцијске контроле

Поступак инспекцијске контроле покреће се 
и води по службеној дужности. Када је у питању 
оцена постојања разлога за покретање поступка, 
узимају се у обзир представке, као и упозорења 
надлежних  органа.  Представке  имају  дејство 
иницијативе за покретање поступка, а подноси-
оци тих иницијатива немају својство странке у 
поступку који може да се покрене на основу те 
иницијативе. Поступак по службеној дужности не 
покреће се на основу представке ако је проце-
њен незнатан ризик или је посреди злоупотреба 
права.

Редовне инспекцијске контроле обављају се 
по програму рада који утврђује министар финан-
сија, односно надлежни орган локалне власти. 
Програм рада сачињава се првенствено на осно-
ву пријава, представки, приговора и захтева за 
вршење контроле, пристиглих од органа, органи-
зација, правних и физичких лица. Под представ-
кама и пријавама подразумевају се првенствено 
оне из којих произлази сумња на неправилности 
и незаконитости, преваре и др. Изузетно, а по 

захтеву министра,  односно  надлежног  органа 
локалне власти, врше се ванредне инспекцијске 
контроле које нису биле предвиђене у програму 
рада.

Инспекцијска контрола почиње када инспек-
тор уручи субјекту контроле налог за инспекциј-
ску контролу. Руководилац Буџетске инспекције 
или друго овлашћено лице издаје писани налог за 
инспекцијску контролу.

Налогом морају бити одређени:
1) правни основ,
2) процењени ризик,
3) буџетски инспектор, односно буџетски инспек-
тори који ће вршити инспекцијску контролу,
4) субјекат инспекцијске контроле,
5) предмет инспекцијске контроле,
6) планирано време у коме ће се инспекцијска 
контрола обавити.

Време трајања инспекцијске контроле може 
бити дуже од планираног уколико се оцени да за 
то постоје објективни разлози. Ако у току врше-
ња инспекцијске контроле буџетски инспектор 
открије незаконитост која је изван граница нало-
гом утврђеног предмета инспекцијске контроле, 
буџетски инспектор о томе обавештава руково-
диоца Буџетске инспекције и прибавља допуну 
тог налога (допунски налог), након чега се посту-
пак наставља. Руководилац Буџетске инспекције 
издаје допунски налог и у случају:
1)  повећања  броја  буџетских  инспектора  који 
врше инспекцијску контролу;
2) замене буџетског инспектора, односно буџет-
ских инспектора;
3) продужавања времена трајања инспекцијске 
контроле.

LБуџетски инспектор је дужан да најави 
инспекцијску контролу руководиоцу 

субјекта инспекцијске контроле код којег ће 
се иста вршити најкасније три радна дана пре 
отпочињања инспекцијске контроле.

Инспекцијска контрола неће бити најавље-
на ако је то изричито наведено у налогу за ин-
спекцијску контролу (најчешће у случајевима 
ванредних контрола, односно контрола које 
нису предвиђене програмом рада).

Буџетски инспектори имају својство овлашће-
ног службеног лица које води поступак. Буџетски 
инспектор својство овлашћеног службеног лица 
које води поступак доказује налогом за вршење 
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инспекцијске контроле и службеном легитимаци-
јом. Службена легитимација буџетског инспекто-
ра прописана је Уредбом – образац ЛБИ.

Права и дужности учесника у поступку 
инспекције контроле

Инспекцијска контрола врши се увидом у 
пословне књиге, извештаје, евиденције и другу 
документацију субјекта инспекцијске контро-
ле. Буџетска инспекција има право увида у 
документацију о послу који је предмет инспек-
цијске контроле и код других лица, учесника 
у том послу.

Субјект инспекцијске контроле (као и друга 
лица, учесници у послу) обавезан је да буџетском 
инспектору омогући несметано спровођење ин-
спекцијске контроле и да обезбеди адекватан 
радни простор за рад током инспекцијске кон-
троле, као и да на његов захтев одреди службена 
лица која ће присуствовати инспекцијским рад-
њама. На захтев буџетског инспектора субјекат 
инспекцијске контроле дужан је да стави на увид 
и  располагање  пословне  књиге,  опште  и  поје-
диначне акте, евиденције, извештаје, уговоре и 
другу документацију од значаја за инспекцијску 
контролу, као и да по потреби исту копира и ове-
ри у потребном броју примерака или да је преда 
у електронској форми и да пружи све друге по-
требне информације. 

Одговорна лица, као и службена лица субјекта 
инспекцијске контроле, обавезна су да сарађују са 
буџетским инспектором, да поступају по његовим 
налозима, предложеним мерама и закључцима у 
остављеним роковима, као и да благовремено 
достављају потпуне и тачне податке и да се на за-
хтев буџетског инспектора изјасне о чињеницама 
битним за потпуно и правилно утврђивање чиње-
ничног стања и понуђеним доказима.

Закључак (управни акт)

Ако се у поступку инспекцијске контроле утвр-
ди да није извршен попис, да није исказано стање 
имовине, капитала, обавеза, прихода и расхода 
или финансијског резултата, односно да књиго-
водствене евиденције и обрачуни нису потпуни, 
уредни или ажурни, услед чега није могуће оба-
вити потпуну инспекцијску контролу, буџетски 
инспектор наложиће закључком да се недостаци 
отклоне. Рок за извршење налога из закључка не 

може бити дужи од 30 радних дана од дана до-
стављања тог закључка. Против закључка није до-
звољена жалба нити може да се покрене управни 
спор, али може да се побија жалбом, односно ту-
жбом против решења.

Записник (јавна исправа)

Буџетски инспектор након спроведене инспек-
цијске контроле сачињава записник о контроли, 
у коме наводи чињенично стање утврђено у по-
ступку инспекцијске контроле и предлаже мере 
за отклањање утврђених незаконитости и непра-
вилности у раду контролисаног субјекта, сагла-
сно Закону и подзаконским актима донетим у 
складу са Законом. Записник представља јавну 
исправу и доказ о току и садржини предузетих 
радњи и датих изјава, а доставља се корисницима 
буџетских средстава, организацијама, предузе-
ћима, правним лицима и другим субјектима из чл. 
84. и 85. Закона, код којих је извршена инспекциј-
ска контрола.

Субјект инспекцијске контроле писаним 
путем може да уложи примедбе на записник 
о контроли у року од пет радних дана од дана 
пријема записника. Уколико су примедбе осно-
ване, буџетски инспектор саставља допуну за-
писника о контроли, коју у року од 15 радних 
дана од пријема истих доставља субјекту ин-
спекцијске контроле. На допуну записника о 
контроли не могу да  се  стављају  примедбе. 
Уколико  су  примедбе  неосноване,  буџетски 
инспектор о томе писаним путем обавештава 
субјекта инспекцијске контроле у року од 15 
радних дана од пријема истих. 

Субјекат инспекцијске контроле о поступању 
по предложеним мерама обавештава буџетског 
инспектора у року од пет радних дана од истека 
рока за извршење мера које су предложене за-
писником о контроли. Буџетски инспектор врши 
инспекцијску контролу извршења предложених 
мера записником о контроли, непосредним уви-
дом или посредно на бази увида у приложену 
документацију, о чему сачињава службену бе-
лешку.

Решење (управни акт)

У случају да контролисани субјект не поступи 
по предложеним мерама из записника о инспек-
цијској контроли, Буџетска инспекција решењем 
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налаже мере за њихово отклањање и предузима 
друге Законом утврђене радње.

Субјект инспекцијске контроле дужан је 
да у року од осам радних дана од дана истека 
рока за предузимање мера наложених реше-
њем буџетског инспектора обавести Буџетску 
инспекцију о извршењу наложеног. Уколико 
субјекат инспекцијске контроле није поступио 
по решењу или је поступио делимично, Буџет-
ска инспекција о томе обавештава министра 
и друге надлежне органе ради предузимања 
мера из њихове надлежности, у складу са За-
коном и другим прописима.

У случају утврђених неправилности при кори-
шћењу јавних средстава, решењем се налаже по-
враћај у буџет оних средстава која су незаконито 
исплаћена, односно ненаменски утрошена. Реше-
ње Буџетске инспекције је коначно и против њега 
може да се покрене управни спор. Тужба којом 
је покренут управни спор не задржава извршење 
решења.

Законом је прописано да, уколико корисни-
ци буџетских средстава (из члана 84. став 1. т. 1), 
2) и 3) Закона о буџетском систему) не поступе 
по коначном решењу Буџетске инспекције, ми-
нистар може да изда налог да им се обустави 
пренос средстава буџета у текућем периоду, 
осим средстава за плате, у висини ненаменски 
и незаконито утрошених средстава за која им 
је, по коначном решењу Буџетске инспекције, 
наложено да их врате. Уколико корисници бу-
џетских средстава (из чл. 85. став 1. т.  1), 2) и 
3) и став 3. т. 1) и 2) Закона о буџетском систе-
му) не поступе по коначном решењу Службе за 
буџетску инспекцију, надлежни извршни орган 
локалне власти може да изда налог да им се 
обустави пренос средстава буџета у текућем 
периоду, осим средстава за плате, у висини не-
наменско и незаконито утрошених средстава 
за која им је, по коначном решењу Службе за 
буџетску инспекцију аутономне покрајине, од-
носно јединице локалне самоуправе, наложено 
да их врате. Уколико аутономна покрајина не 
поступи  по решењу Буџетске  инспекције, ми-
нистар може привремено да обустави пренос 
припадајућег дела пореза на зараде и пореза 
на добит предузећа, односно пренос трансфер-
них средстава из буџета Републике Србије ауто-
номној покрајини. 

Извештавање
Буџетска  инспекција  доставља  министру, 

односно надлежном органу локалне власти из-
вештај о извршеној инспекцијској контроли, са 
налазима и мерама. Министар доставља Годи-
шњи извештај о раду Буџетске инспекције Влади, 
која га подноси Народној скупштини до 31. марта 
текуће за претходну буџетску годину.

Обавезе буџетског инспектора у случају 
утврђене незаконитости

Буџетски инспектор, уколико код субјекта 
инспекцијске контроле открије незаконитост 
која је кажњива према Закону или другом про-
пису, дужан је да надлежном правосудном 
органу поднесе кривичну пријаву, пријаву за 
привредни преступ или захтев за покретање 
прекршајног поступка.

Прекршајне одредбе

Одредбама чл. 103–103б Закона о буџетском 
систему  утврђени  су  прекршаји  за  одговорна 
лица буџетских средстава, организација за оба-
везно социјално осигурање или друга одговорна 
лица (члан 103), као и за правна лица и кориснике 
јавних средстава (члан 103а и 103б), ако не пошту-
ју одредбе овог закона.

За прекршаје из члана 103а Закона прописана 
је новчана казна у износу од 100.000 до 2.000.000 
динара за правно лице, другог корисника јавних 
средстава, односно новчана казна у износу од 
10.000 до 2.000.000 динара за одговорно лице 
другог  корисника  јавних  средстава  или  друго 
одговорно лице.

За прекршаје из члана 103б Закона прописана 
је новчана казна у износу 500.000 до 2.000.000 
динара за корисника јавних средстава, односно 
новчана казна у износу од 30.000 до 2.000.000 ди-
нара за одговорно лице корисника јавних сред-
става.

У  случају  да  директни  односно  индиректни 
корисници  буџетских  средстава  и  корисници 
средстава организација за обавезно социјално 
осигурање не поштују одредбе члана 27е ст. 34, 
35, 36. и 37. Закона, министар ће решењем:
● привремено обуставити извршење апроприја-
ција намењених за исплату плата, односно при-
мања  запосленим,  изабраним,  постављеним  и 
ангажованим лицима код корисника буџетских 
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средстава и корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање;
● привремено обуставити пренос трансферних 
средстава из буџета Републике Србије, односно 
припадајућег дела пореза на зараде и пореза на 
добит правних лица јединици локалне власти.

Кривични законик

Кривичним закоником, чланом 362а, утврђена 
је одговорност за ненаменско коришћење буџет-
ских средстава, тј. да ће се одговорно лице кори-
сника буџетских средстава или одговорно лице 
у организацији обавезног социјалног осигурања 
које створи обавезе или на терет рачуна буџета 
одобри плаћање расхода и издатака преко изно-
са од милион динара у односу на износ утврђен 
буџетом, финансијским планом или актом Владе 
којим се утврђује износ средстава позајмице, ка-
знити новчаном казном или казном затвора до 
једне године.

Одредбама члана 228. Кривичног законика 
прописано је да ће се затвором од шест месеци 
до пет година казнити одговорно или службено 
лице у наручиоцу јавне набавке које, искоришћа-
вањем свог положаја или овлашћења прекора-
чењем граница свог овлашћења или невршењем 
своје дужности, крши закон или друге прописе 
у  јавним набавкама и тиме проузрокује штету 

јавним средствима, а уколико је дело учињено у 
вези са јавном набавком чија вредност прелази 
износ од сто педесет милиона динара, учинилац 
ће се казнити затвором од једне до десет годи-
на. 

Одредбама члана 104. Закона о буџетском 
систему прописан је рок застарелости за по-
кретање прекршајног поступка из чл. 103, 103а 
и 103б овог закона, који не може да се покрене 
ако протекне пет година од дана када је пре-
кршај учињен.

Закључак

На крају може да се закључи да Буџeтскa инспек-
ција представља вaжaн инструмeнт зa унaпрeђeњe 
финaнсиjскe дисциплинe и упрaвљaњe нeпрaвил-
нoстимa приликом употребе јавних средстава. 

Наиме,  повећање  одговорности,  обезбеђи-
вање доброг финансијског управљања и добре 
управа, као и побољшање ефикасности и дело-
творности  управљања  јавним  ресурсима  у  Ре-
публици Србији, поред других фактора који то 
обезбеђују, треба да буде и резултат делотворне 
финансијске контроле коју обавља Буџетска ин-
спекција, као део система интерне финансијске 
контроле у јавном сектору. П С

ИНГ-ПРО организује скупове, саветовања, семинаре и обуке с правном и финансијском тематиком, 
представљајући прописе који су не само актуелни већ су и у најширој примени у оквиру законодав-
ства Републике Србије. Овакав вид организације постао је неизбежан начин упознавања с бројним 
недоумицама и проблемима у пракси, али и пут ка њиховом бржем и успешнијем превазилажењу 
како би се омогућила сврсисходна примена прописа.

Предавачи су врсни и посвећени стручњаци који настоје да подстакну учеснике на промишљање 
најделотворнијег начина за превазилажење немалих проблема и повећање ефикасности из обла-
сти које су тема саветовања.

Саветовања се одржавају у пријатном амбијенту, у технички потпуно опремљеним салама, са 
паузама за кафу и ручак.

На нашим интернет странама www.propisi.net, www.legeartis.rs и www.poslovnisavetnik.net увек се 
можете информисати о актуелним саветовањима и, уколико сте заинтересовани, попунити елек-
тронску пријаву.

ИНГ-ПРО

САВЕТОВАЊА

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

Контрола законитости пословања 
здравствених установа од стране 
Државне ревизорске институције 
(ДРИ)
Државна ревизорска институција, као највиши орган ревизије јавних средста-
ва, обавља послове из своје надлежности на основу Устава Републике Србије, 
Закона о Државној ревизорској институцији и Пословника Државне ревизор-
ске институције. Приликом контроле правилности пословања корисника јав-
них средстава значајно место заузимају здравствене установе. Специфичност 
области деловања здравствених установа намеће додатну пажњу јавности, а 
самим тим и државних институција задужених за контролу пословања у за-
конским оквирима. Чињеница је да грађани у виду пореза и доприноса издва-
јају значајна средства за обављање здравствене делатности, а с друге стране 
држава, односно њени најистакнутији представници често истичу значај уна-
пређења и даљег улагања у здравствени систем. Управо из тих разлога битно 
је да пословање здравствених установа буде транспарентно и на закону за-
сновано, а најбољи гарант за то јесте контрола од стране Државне ревизор-
ске институције.

Увод

Од свог оснивања или, прецизније, у перио-
ду од десет година уназад Државна ревизорска 
институција спровела  је контролу правилности 
пословања бројних здравствених установа, по-
чев од домова здравља, као носилаца примарне 
здравствене заштите, до специјализованих и ре-
ферентних здравствених установа – института 
и  клиничко-болничких  центара.  У  претходном 
периоду ревизије су постале учестале и могло 
би се рећи редовне, а предмет је био пре свега 
начин ангажовања капацитета за пружање услуга 
здравствене заштите, који су уговорени са Репу-
бличким фондом за здравствено осигурање, уз 
наплату физичким и правним лицима. Приходи 
остварени по овом основу користе се углавном 
за различите намене на начин који није ближе 
уређен прописом или актом установе. Циљ ових 
ревизија је давање препорука за детаљније уре-
ђивање питања стицања и располагања приходи-

ма који су настали употребом јавних средстава, 
да би се спречило преливање извршених расхода 
здравствене установе на средства буџета и Репу-
бличког фонда за здравствено осигурање. Свака 
ревизија спроводи се на основу одредби Закона 
о Државној ревизорској институцији, програма 
ревизије који се доноси за сваку календарску го-
дину и закључка о спровођењу ревизије.

Најбоље се на примеру ревизије пословања 
здравствене установе може уочити (не)правил-
ност пословања здравствене установе у делу који 
се односи на остваривање прихода од употребе 
јавних средстава за услуге које нису обухваћене 
уговором са Републичким фондом за здравстве-
но осигурање. Приликом спровођења ревизије 
правилности остваривања прихода здравствене 
установе у делу који се односи на остваривање 
прихода од употребе јавних средстава за услуге 
које нису обухваћене уговором са Републичким 
фондом за здравствено осигурање, користе се 
следећи критеријуми:
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● да ли су приходи од услуга остварени у складу 
са одредбом члана 47. Закона о буџетском систе-
му, који се односи на измене и допуне буџета и 
финансијских планова, као и у складу са одредба-
ма чл. 144, 145, 146, 147. и 149. Закона о здравстве-
ној заштити (стицање и располагање средствима 
здравствених установа);
● да ли је наплаћена услуга чије је пружање уз на-
плату дозвољено у складу са одредбом члана 110. 
Закона о здравственом осигурању;
● да ли су услуге уз наплату пружене уз пошто-
вање  приоритета  пружања  услуга,  у  складу  са 
одредбом  члана  204.  Закона  о  здравственом 
осигурању;
● да ли здравствена установа средствима оства-
рених  прихода  располаже  у  складу  са  одред-
бама чл. 54. и 58. Закона о буџетском систему 
(одговорност  за  одобрена  наменска  средства 
уз пратећу одговарајућу рачуноводствену доку-
ментацију), као и у складу са одредбама члана 
144. Закона о здравственој заштити и члана 12. 
Закона о платама у државним органима и јавним 
службама, који се односи на увећање плата до 
висине оствареног прихода, а највише до 30% по 
запосленом.

Неретко се дешава да запослене које је са 
100% радног времена уговорила са РФЗО-ом, 
здравствена установа ангажује у редовно рад-
но време за пружање услуга, уз наплату нео-
сигураним лицима и страним осигураницима, 
што може да утиче на приоритет у коришћењу 
капацитета у складу са чланом 204. Закона о 
здравственом  осигурању.  Одредбом  члана 
204. Закона о здравственом осигурању про-
писано је да је здравствена установа дужна да 
приоритетно закључи уговор са РФЗО-ом за 
расположиве капацитете у погледу простора, 
опреме и кадрова. Истим чланом прописана 
је  и обавеза  здравствене  установе да  прио-
ритетно  пружа  услуге  здравствене  заштите 
осигураним лицима у односу на друга правна 
и физичка лица са којима има закључене угово-
ре о пружању здравствених услуга.

Пословање здравствене установе као 
предмет ревизије

Ревизијом је најчешће обухваћено пословање 
субјекта ревизије у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра, при чему су обухваћени приходи од 
употребе јавних средстава и анализа извештаја 
о извршењу плана рада за календарску годину. 
РФЗО са здравственим установама из Плана мре-
же закључује Уговор о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања. Здравствена установа, поред закљу-
ченог уговора са РФЗО-ом, може да закључи уго-
воре о пружању здравствених услуга осигураним 
лицима других фондова (нпр. Републике Српске 
и Црне Горе), али и да у току године здравствене 
услуге пружа и неосигураним лицима и страним 
држављанима уз лично плаћање по испоставље-
ним профактурама.
Табела 1: Преглед пружених здравствених услуга 
– пример

Опис Неосигурана 
лица РФЗО Укупно

Болничко лечење
(хоспитализација)

2.056 102.115 104.171

2% 98% 100%

Специјалистички 
прегледи

951 86.391 87.342

1% 99% 100%

Орерације 225 6.453 6.678

3% 97% 100%

Здравствена  установа  је  лицима  која  нису 
осигураници РФЗО-а пружала, поред услуга спе-
цијалистичких прегледа, и услуге хируршких ин-
тервенција и болничког (стационарног) лечења, 
чиме су остварени одређени приходи који чине 8% 
у односу на приходе остварене од стране РФЗО-а 
за услуге пружене осигураним лицима. Уколико 
се упореде ови подаци са подацима из табеле 
бр. 1, може да се закључи да је финансијски из-
нос приходованих средстава од неосигураника 
знатно већи од учешћа лечења (специјалистички 
прегледи и операције) ових лица у укупном броју 
пацијената, што указује на значај тих пацијената 
за сваку здравствену установу, а посебно имајући 
у виду тренутни здравствени систем у Републи-
ци Србији и хронични недостатак финансијских 
средстава. То, међутим, не може и не сме да буде 
оправдање за кршење закона, а управо је улога 
Државне ревизорске институције у том погледу 
доминантна.

Приликом  пружања  здравствених  услуга  и 
услуга  специјалистичких  прегледа  уз  наплату 
здравствена  установа,  полазећи  од  медицин-
ских индикација пацијената, ставља у једнак по-
ложај осигураника и неосигураника, и то тако да 
дневни распоред прегледа пацијената по лекару 
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формира на основу распореда пријављивања на 
шалтеру амбуланте, чиме се не обезбеђује да се 
услуге здравствене заштите приоритетно пружа-
ју осигураницима РФЗО-а.

Увидом у табеле извршења плана рада, као 
податке са сајта РФЗО-а, лако се може утврдити 
да здравствена установа током посматраног пе-
риода има формиране листе чекања за хируршке 
процедуре, а прегледом испостављених факту-
ра и историја болести долази се до сазнања да 
здравствена установа иностраним пацијентима 
(неосигураницима)  пружа  наведене  услуге  уз 
накнаду.
Табела 2: Преглед кретања укупног броја урађе-
них процедура за услуге за које је формирана ли-
ста чекања

Осигураници 
РФЗО

Лица која 
сама плаћају 

лечење
Укупно Учешће пружених 

услуга уз наплату

2018 24 2042 1,18%

Анализом података о броју пацијената на 
листи чекања, и поред раста броја пружених 
услуга, уочава се и тренд пораста броја паци-
јената којима  је неопходна ова здравствена 
услуга.  Пружањем  уз  наплату  здравствених 
услуга  за  које  је  већ  утврђена  листа  чекања 
нарушавају се права осигураних лица која су 
стављена на листу чекања, продужава време 
чекања и увећава број лица на поменутој ли-
сти. Здравствена установа по основу пружања 
ових  услуга  остварује  значајне  приходе,  па 
подстакнута  тиме занемарује обавезе пред-
виђене Уговором о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравстве-
ног осигурања. Управо је учесталост оваквог 
поступања здравствених установа утицала на 
законодавца, који је извршио редефинисање 
одредби које се односе на обављање допун-
ског рада доношењем нових закона (Закон о 
здравственој заштити и Закон о здравственом 
осигурању),  чиме  је  здравственој  установи 
омогућено стицање прихода по овом основу, 
али на законом дозвољен начин.

У вези са тим што је утврђено, здравственој 
установи најчешће се даје препорука за откла-
њање неправилности и то тако да се одговорним 
лицима здравствене установе препоручује преду-
зимање мера како би се расположиви капацитети 
установе приоритетно уговарали са Републичким 

фондом за здравствено осигурање у циљу пружа-
ња услуга осигураницима.

Располагање сопственим средствима

Здравствена установа из сопствених прихода, 
остварених пружањем услуга уз наплату, финан-
сира расходе за медицински и лабораторијски 
материјал, услуге по уговору, накнаде за рад тима 
здравствених  радника  који  у  допунском  раду 
пружају услуге уз наплату, као и остале расходе 
настале пружањем ових услуга. Од преосталог 
износа ових средстава распоређују се расходи за 
запослене, у које по правилу у већем делу спадају 
расходи за стимулацију запослених, док остатак 
представљају расходи за неуговорене раднике. 
Одредбама члана 12. Закона о платама у држав-
ним органима и јавним службама прописана је 
могућност увећања плате запосленима у јавним 
службама које се финансирају из доприноса за 
обавезно социјално осигурање, сразмерно уче-
шћу трошкова рада у оствареном приходу. Еле-
менти за обрачун и исплату овако увећане плате 
утврђују се општим актом послодавца. Одред-
бом члана 94. Посебног колективног уговора за 
здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе прописано је да је здравствена уста-
нова обавезна да за сваки месец утврди прихо-
де и расходе ради увећања плате по наведеном 
основу. Неопходно је да здравствена установа 
која располаже сопственим средствима поседу-
је интерне акте којима се утврђује увећање плате 
запосленима – стимулација. На основу ових аката 
здравствена установа може да увећа плату запо-
сленима из сопствених средстава, и то нпр.:
● накнада за стране осигуранике која се испла-
ћује члановима операционог тима и лекарима за 
амбулантне прегледе;
● стимулација на предлог руководиоца органи-
зационе јединице;
● увећање зараде за одређена радна места, про-
писано одлуком директора у фиксном износу или 
проценту;
● додатак на плате запослених који се односи на 
све запослене, осим запослених који примају нак-
наду за стране осигуранике.

Здравствена установа треба да врши обрачун 
учешћа трошкова рада у приходима оствареним 
пружањем услуга уз наплату. Обрачун и исплата 
увећања плате (стимулације) запосленима врши 
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се након утврђивања висине оствареног прихо-
да. Здравствена установа која уз наплату пружа 
услуге које нису обухваћене обавезним здрав-
ственим осигурањем по ценама које је утврдио 
Управни  одбор,  дужна  је  да  поступа  у  складу 
са одредбама члана 110. став 1. Закона о здрав-
ственом осигурању и члана 144. став 1. тачка 3) 
и члан 146. став 2. Закона о здравственој зашти-
ти. Одредбама члана 110. став 1. Закона о здрав-
ственом осигурању прописано је које се услуге и 
у којим случајевима не обезбеђују из обавезног 
здравственог осигурања. Законом о здравстве-
ној заштити у члану 144. став 1. тачка 3) прописано 
је да здравствена установа из Плана мреже, пру-
жајући здравствене услуге као корисник јавних 
средстава, остварује приходе настале употребом 
јавних средстава за услуге које нису обухваћене 
уговором са организацијом за обавезно здрав-
ствено осигурање. Одредбом члана 146. став 2. 
Закона о здравственој заштити прописано је да 
се здравствене услуге које здравствена устано-
ва, односно приватна пракса пружа грађанима на 
њихов захтев, као и здравствене услуге које нису 
обухваћене  здравственим осигурањем,  напла-
ћују од грађана по ценама које утврди Управни 
одбор здравствене установе, односно оснивач 
приватне праксе. Дакле, неопходно је да Управни 
одбор усвоји ценовник услуга на основу којих се 
наплаћују услуге и остварују приходи.

У  оквиру  своје  делатности  Државна  реви-
зорска  институција  скреће  пажњу  на  потребу 
да надлежне институције уреде начин пружања 
здравствених услуга које нису обухваћене обаве-
зним здравственим осигурањем и које се пружају 
лицима која немају својство осигураног лица, с 
обзиром на то да ова област потенцијално пред-
ставља плодно тло за евентуалне злоупотребе.

Допунски рад као чест предмет ревизије 
пословања здравствених установа

Допунски рад је веома значајан извор прихода 
здравствених установа и као такав често је пред-
мет контроле приликом ревизије правилности 
пословања  здравствених  установа.  Допунски 
рад, као рад ван редовног радног времена, то-
ком претходних година претрпео је низ различи-
тих законских решења, што је, како је и пракса 
показала, допринело обављању допунског рада 
понекад и противно законским одредбама. Зако-
ном о здравственој заштити који је био на снази 

до 28. децембра 2015. године било је прописано 
да здравствени радник запослен у здравственој 
установи и приватној пракси, који ради пуно рад-
но време, може да обавља одређене послове 
здравствене делатности из своје струке код свог 
послодавца, односно код другог послодавца ван 
редовног радног времена, закључивањем угово-
ра о допунском раду са директором здравствене 
установе, односно оснивачем приватне праксе. 
Након тога, изменама поменутог закона пред-
виђена је могућност обављања допунског рада 
ван редовног радног времена само код другог 
послодавца у укупном трајању до једне трећине 
пуног радног времена, да би затим најновијим За-
коном о здравственој заштити, који је ступио на 
снагу 11. 4. 2019. године, било дозвољено обавља-
ње допунског рада и код послодавца код којег је 
здравствени радник запослен са пуним радним 
временом. Навођење и претходних законских 
решења, а не само важећег, значајно је због са-
гледавања најчешћих пропуста утврђених прили-
ком посета здравственим установама од стране 
Државне ревизорске институције, али и надзор-
ника осигурања у претходном периоду. Искуство 
подсећа на учесталост промена правних аката, 
што намеће потребу неопходности познавања и 
раније важеће материје.

Уговор о допунском раду може да се закључи:
1. за пружање здравствених услуга које нису обу-
хваћене обавезним здравственим осигурањем у 
погледу садржаја, обима и стандарда, односно 
за здравствене услуге које се не остварују у скла-
ду са начином и поступком остваривања права из 
обавезног здравственог осигурања;
2. за пружање здравствених услуга које здрав-
ствена установа пружа за потребе организације 
обавезног  здравственог осигурања,  за  које  на 
другачији начин не може да обезбеди одговара-
јуће здравствене раднике;
3. за пружање здравствених услуга које здрав-
ствена  установа  пружа  за  потребе  лица  која 
немају својство осигураног лица у складу са за-
коном којим се уређује здравствено осигурање.

С обзиром на то да је прописано да начин, по-
ступак и ближе услове, као и друга питања од зна-
чаја за организовање и обављање допунског рада 
здравствених радника, здравствених сарадника, 
односно других лица запослених у здравственој 
установи, прописује министар, очекује се да ће 
тек доношењем подзаконског акта ова материја 
бити ближе уређена.
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Здравствене услуге које се пружају у допун-
ском  раду,  а  нису  из  обавезног  здравственог 
осигурања, обухваћене су одредбама члана 110. 
Закона о здравственом осигурању. Поред тога, 
при допунском раду неретко се пружају и здрав-
ствене  услуге  које  се обезбеђују  из  средстава 
обавезног здравственог осигурања – у ситуаци-
јама када се здравствена заштита користи у су-
протности са прописаним начином и поступком 
остваривања здравствене заштите или када се 
здравствена услуга пружа ангажовањем одре-
ђеног  здравственог радника на основу личног 
захтева пацијента.

Такође, до доношења новог закона деша-
вало се да здравствена установа ангажује сво-
је запослене у допунском раду ван редовног 
радног  времена, што  није  било  у  складу  са 
одредбама претходног Закона о  здравстве-
ној  заштити.  Запосленима  који  су  пружали 
ове  услуге  обрачунавала  се  накнада  за  рад 
на основу одлуке о расподели средстава  за 
дату услугу, коју је донео Управни одбор, при 
чему би она била исплаћена са рачуна сопстве-
них прихода, али у супротности са законским 
одредбама.

Предузимање мера током поступка 
ревизије

У вршењу ревизије правилности пословања 
здравствених установа Државна ревизорска ин-
ституција спроводи следеће поступке:
● анализу прописа који уређују остваривање соп-
ствених прихода;
● анализу интерних аката субјекта ревизије;
● испитивање активности, одлука субјекта реви-
зије у вези са остваривањем прихода од употребе 
јавних средстава за услуге које нису обухваћене 
уговором са Републичким фондом за здравстве-
но осигурање;
● интервјуисање одговорних особа субјекта ре-
визије;
● по потреби и друге активности у зависности од 
сваког конкретног случаја.

Након добијања довољних и одговарајућих 
доказа  за  оцену  предмета  ревизије,  чланови 
ревизорског тима састају се са представницима 
субјекта ревизије  како би их  упознали  са  пре-
лиминарним налазима и закључцима ревизије, 

потврдили тачност чињеница и добили одгово-
ре и коментаре одговорних лица. О добијеним 
подацима, утврђеном стању, закључцима, нала-
зима и препорукама сачињава се извештај, који 
се доставља одговорном лицу субјекта ревизије. 
Уколико се накнадно појаве подаци, односно са-
знања која нису постојала током сачињавања по-
менутог извештаја, може да се сачини анекс тог 
извештаја. Поред чланова ревизорског тима, из-
вештај потписује и генерални државни ревизор.

Активности након спроведеног поступка 
ревизије

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној 
ревизорској институцији, здравствена установа 
дужна је да поднесе Државној ревизорској инсти-
туцији писани извештај о отклањању откривених 
неправилности или несврсисходности (одазивни 
извештај) у року од 90 дана, почев од наредног 
дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни 
извештај по правилу садржи: 1. навођење ревизи-
је на коју се односи; 2. кратак опис неправилности 
у пословању које су откривене ревизијом; 3. при-
казивање мера исправљања.

Мере исправљања  су  оне мере  које  субјект 
ревизије  предузима да би отклонио неправил-
ности или несврсисходности у свом пословању 
или мере  за  умањење  ризика  од  појављивања 
одређене неправилности или несврсисходности 
у свом будућем пословању, за чије предузимање 
субјект ревизије мора да, уз одазивни извештај, 
поднесе  и  одговарајуће  доказе.  Здравствена 
установа у одазивном извештају треба да искаже 
мере исправљања по основу откривених непра-
вилности, односно свих налаза датих у Извештају 
о ревизији правилности пословања који садрже 
и препоруке за њихово отклањање, осим оних 
које су отклоњене у току обављања ревизије и са-
држане у поглављу „Мере предузете у поступку 
ревизије”. На основу члана 40. став 2. Закона о 
Државној ревизорској институцији прописује се 
да је одазивни извештај јавна исправа која је пот-
писана и оверена печатом од стране одговорног 
лица субјекта ревизије. Ако се оцени да одазивни 
извештај не указује на то да су откривене непра-
вилности  или  несврсисходности  отклоњене  на 
задовољавајући начин, сматра се да субјект ре-
визије крши обавезу доброг пословања. Ако се 
ради о незадовољавајућем отклањању значајне 
неправилности или несврсисходности, сматра се 
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да постоји тежи облик кршења обавезе доброг 
пословања. У овим случајевима Државна ревизор-
ска институција овлашћена је да предузима разли-
чите мере, и то обраћање одређеном органу, који 
у границама своје надлежности може да преду-
зме мере против корисника јавних средства који 
крши обавезе доброг пословања. Ту се пре свега 
мисли на Министарство здравља и Републички 
фонд за здравствено осигурање, али и на Мини-
старство  унутрашњих  послова  и  представнике 
правосудних  органа.  Уколико  је  реч  о  тешком 
кршењу обавезе доброг пословања, обавештава 

се Народна скупштина, са позивом на разрешење 
одговорног лица или више њих. Државна реви-
зорска институција дужна је да без одлагања под-
несе захтев за покретање прекршајног поступка, 
односно кривичну пријаву надлежном органу, ако 
у поступку ревизије открије материјално значајне 
радње које указују на постојање елемената пре-
кршаја, односно кривичног дела. Такође је дужна 
да обавести јавног правобраниоца о случајевима 
у којима  је радњом субјекта ревизије, односно 
правног лица које послује са субјектом ревизије, 
нанета штета јавној имовини. 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 уго-
вора и обрасце из свих области, као и коментаре прописа врхунских стручњака, при чему су сва наведена 
документа међусобно 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 праксе, правним мишљењима и стручним коментарима, као 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.

Електронско издање 

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Филип Ковачевић, LL.M., Deloitte, виши руководилац у пореском одељењу

Примена прописа о ПДВ-у  
у грађевинској делатности
Имајући у виду да у пракси постоје бројни проблеми и недоумице у вези са 
тумачењем и применом ПДВ прописа у грађевинској делатности, посебно на-
кон измене Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… 
30/2018 – даље: Закон) из октобра 2015. године, у тексту дајемо одговор на нека 
од најчешћих и најзначајнијих питања, заједно са општим смерницама за утвр-
ђивање исправног ПДВ третмана.

Увод

У складу са чланом 10. став 2. Закона, прима-
лац добара и услуга из области грађевинарства, 
обвезник ПДВ-а,  порески  је дужник  за промет 
извршен од стране обвезника ПДВ-а. Овом при-
ликом напомињемо да се Закон не позива на За-
кон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/2009… 31/2019), тј. лице које врши промет 
и прималац добара и услуга не морају бити кла-
сификовани као извођач радова и инвеститор, у 
складу са поменутим прописом, како би дошло 
до  примене  механизма  обрнуте  наплате  (тзв. 
reverse charge механизам, односно интерни обра-
чун), већ је довољно да су оба лица регистрована 
за ПДВ у Републици Србији.

Наведена измена требало је да с једне стране 
олакша примену прописа којима је уређена ма-
терија ПДВ-а, будући да је претходно решење не-
ретко изазивало недоумице у пракси, па је самим 
тим и доводило до различитих тумачења пово-
дом испуњености услова за примену механизма 
обрнуте наплате, док је с друге стране требало 
да доведе и до шире примене предметног меха-
низма, чиме је требало да се додатно растерети 
пословање привредних субјеката у предметној 
области. Међутим,  испоставило  се  да  је  ново 
решење изазвало још веће проблеме у пракси, с 
обзиром на то да је домет члана 10. став 2. тачка 
3) Закона сада можда преширок и често га је по-
требно применити чак и за промете који, на први 
поглед барем, не би требало да буду третирани 
као грађевинска активност.

Подзаконским актом, тј. Правилником о утвр-
ђивању добара и услуга из области грађевинар-

ства за сврху одређивања пореског дужника за 
порез на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 
86/2015 – даље: Правилник), прецизније је уређе-
на предметна материја, тј. шта се све сматра про-
метом добра и услуга из области грађевинарства.

Наиме, у складу са чланом 2. Правилника, до-
брима и услугама из области грађевинарства, у 
смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматрају 
се добра и услуге чији се промет врши у складу са 
чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5. став 
1. и став 3. тачка 3) Закона, у оквиру обављања 
делатности из следећих група Класификације де-
латности које су прописане Уредбом о класифи-
кацији делатности („Сл. гласник РС”, број 54/10): 
1) 41.20 Изградња стамбених и нестамбених згра-
да; 
2) 42.11 Изградња путева и ауто-путева; 
3) 42.12 Изградња железничких пруга и подзем-
них железница; 
4) 42.13 Изградња мостова и тунела; 
5) 42.21 Изградња цевовода; 
6) 42.22 Изградња електричних и телекомуника-
ционих водова; 
7) 42.91 Изградња хидротехничких објеката; 
8) 42.99 Изградња осталих непоменутих грађе-
вина; 
9) 43.11 Рушење објеката; 
10) 43.12 Припрема градилишта; 
11) 43.21 Постављање електричних инсталација; 
12) 43.22 Постављање водоводних, канализацио-
них, грејних и климатизационих система; 
13) 43.29 Остали инсталациони радови у грађеви-
нарству; 
14) 43.31 Малтерисање; 
15) 43.32 Уградња столарије; 
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16) 43.33 Постављање подних и зидних облога; 
17) 43.34 Бојење и застакљивање; 
18) 43.91 Кровни радови; 
19) 43.99 Остали непоменути специфични грађе-
вински радови. 

Став 2. истог члана наводи да се, када обвезник 
ПДВ-а обавља претходно наведене активности, 
независно од тога да ли је регистрован за оба-
вљање тих активности у складу са Законом, по 
налогу наручиоца, од сопственог материјала, под 
условом да се не ради само о додацима или дру-
гим споредним материјалима, сматра да обвезник 
ПДВ-а врши промет добара из области грађеви-
нарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона. 

Став 3. истог члана наводи да се, када обвезник 
ПДВ-а обавља претходно наведене активности, 
независно од тога да ли је регистрован за обавља-
ње тих активности у складу са Законом, по налогу 
наручиоца, од материјала наручиоца, сматра да 
обвезник ПДВ-а врши промет услуга из области 
грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона. 

Општи ПДВ третман промета у 
грађевинској индустрији

Промет добара, у складу са одредбом члана 4. 
став 1. Закона, представља пренос права распола-
гања на телесним стварима лицу које тим добри-
ма може да располаже као власник, ако Законом 
није друкчије одређено. 

У складу са одредбом става 3. тачка 6) истог 
члана Закона, прометом добара сматра се и ис-
порука добара произведених или састављених 
по налогу наручиоца, од материјала испоручио-
ца, ако се не ради само о додацима или другим 
споредним материјалима. 

С друге стране, чланом 5. став 1. Закона пропи-
сано је да су промет услуга сви послови и радње 
у оквиру обављања делатности који нису промет 
добара из члана 4. Закона, а у складу са ставом 3. 
тачка 3) истог члана прометом услуга сматра се 
и предаја добара произведених или састављених 
по налогу наручиоца, од материјала наручиоца.

Одредбама члана 10. став 2. тачка 3) Закона 
прописано да је да је порески дужник прималац 
добара и услуга из области грађевинарства, об-
везник ПДВ-а, односно лице из члана 9. став 1. 
Закона, за промет извршен од стране обвезника 
ПДВ-а.

Истичемо да је у наведеним случајевима при-
малац добара или услуга ПДВ обвезник као по-

рески дужник (примењује се механизам обрнуте 
наплате), што значи да су примаоци добара или 
услуга из области грађевинарства дужни да обра-
чунају излазни ПДВ уместо обвезника ПДВ-а који 
је добра или услуге испоручио.

C На промет добара и услуга у области 
грађевинарства  који  није  обухваћен 

претходно наведеном листом активност ПДВ 
обрачунава се у складу са општим правилима, 
тј. лице које је извршило промет исказује ПДВ 
на рачуну, односно на привременој/коначној 
ситуацији.

Механизам обрнуте наплате примењује се и у 
случају када је накнада наплаћена пре него што 
је извршен промет, тј. у случају авансне уплате. 
Међутим, овом приликом важно је напоменути 
да, ако је за опорезиви промет добара и услуга 
извршено авансно плаћање закључно са 14. 10. 
2015. године, а промет добара и услуга врши се 
од 15. 10. 2015. године, што значи да износ аван-
сних средстава (плаћених закључно са 14. 10. 2015. 
године) представља накнаду или део накнаде за 
промет који се врши од 15. 10. 2015. године, за тај 
промет добара и услуга порески дужник се одре-
ђује у складу са старим правилима. Другим речи-
ма, у том случају ПДВ се обрачунава у складу са 
чланом 10. став 2. тачка 3) Закона, у коме је било 
наведено да је порески дужник прималац добара 
или услуга из области грађевинарства, обвезник 
ПДВ-a, односно лице из члана 9. став 1. Закона, 
за промет извршен од стране обвезника ПДВ-а, 
ако је прималац добара или услуга инвеститор 
и ако је испоручилац добара или услуга извођач 
радова, у складу са законом којим се уређују пла-
нирање и изградња.

C Ако  је  накнада  за  промет  добара  и 
услуга изражена у  страној  валути,  за 

обрачун те вредности у домаћој валути приме-
њује се средњи курс централне банке, односно 
уговорени курс који важи на дан настанка по-
реске обавезе. 

Сходно томе, а имајући у виду да пореска оба-
веза настаје на дан када је извршен промет, од-
носно на дан када је извршено плаћање (уколико 
је плаћање извршено пре промета), за обрачун 
основице у домаћој валути, у случају када је до-
шло до авансног плаћања, требало би применити 
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курс који је важио на дан када је извршена уплата, 
док би за преостали део накнаде основицу у до-
маћој валути требало обрачунати применом кур-
са који је важио на дан када је промет извршен.

У складу са наведеним, обвезник ПДВ-а – лице 
које је извршило промет добара и услуга из обла-
сти  грађевинарства  –  у  пољу 003 ПДВ пријаве 
исказује износ основице за извршени промет (на-
ведено лице издаје рачун без ПДВ-а, са образло-
жењем да ПДВ није обрачунат у складу са чланом 
10. став 2. тачка 3) Закона), док обвезник ПДВ-а 
– прималац добара и услуга из области грађеви-
нарства – у пољу 103 ПДВ пријаве исказује износ 
ПДВ обавезе по овом основу, а истовремено у 
пољима 008 и 108 ПДВ пријаве исказује основицу 
за предметни промет, односно износ претходног 
пореза који по овом основу може да се искори-
сти као одбитни. Када је у питању евидентирање 
промета у ПОПДВ обрасцу, лице које је извршило 
промет добара и услуга из области грађевинар-
ства исказује само износ основице у пољу 3.4. С 
друге стране, обвезник ПДВ-а – прималац доба-
ра и услуга из области грађевинарства – у пољу 
3а.3 исказује износ ПДВ обавезе по овом основу, 
док у пољу 8б.2 приказује основицу за предметни 
промет, а износ претходног пореза који по овом 
основу може да се искористи исказује као одбит-
ни у пољу 8е.2.

Поред тога, уз рачун би требало да буде при-
ложена  и  привремена  ситуација  (уколико  су  у 
питању  „стандардни”  грађевински радови)  на 
којој  се налази и печат овлашћеног надзорног 
органа, уз наведени датум овере поред печата и 
заједно са потписом надзорног органа, како би 
инвеститор могао да користи претходни порез 
као одбитни, с тим да треба истаћи да привреме-
на ситуација која садржи све елементе прописане 
чланом 42. став 4. Закона уједно може да буде ко-
ришћена и као рачун, тј. није потребно издавати 
и привремену ситуацију и рачун у овом случају. 
Међутим, уколико надзорни орган није оверио 
привремену ситуацију, инвеститор/прималац до-
бара или услуга нема право да предметни ПДВ 
искористи као одбитни будући да недостаје „по-
тврда” да је инвеститору/примаоцу добара или 
услуга заиста извршен промет.

С тим у вези, скрећемо пажњу и на следеће 
Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-
1263/2015-04 од 8. 12. 2015. године, у вези са одре-
ђивањем момента промета: У случају делимичних 
испорука добара и услуга из области грађевинар-

ства (за које се испостављају ситуације), када 
у складу са прописима којима се уређују плани-
рање и изградња постоји обавеза ангажовања 
надзорног органа, односно када је наручилац по 
сопственом опредељењу ангажовао надзорни 
орган, промет добара и услуга сматра се изврше-
ним даном овере ситуације од стране надзорног 
органа. Међутим, када у складу са прописима ко-
јима се уређују планирање и изградња не постоји 
обавеза ангажовања надзорног органа, при чему 
наручилац није ангажовао надзорни орган по соп-
ственом опредељењу, промет добара и услуга из 
области грађевинарства сматра се извршеним 
даном испостављања ситуације.

Такође треба истаћи да обвезник ПДВ-а који 
врши промет добара са уградњом, који се сма-
тра прометом у области грађевинарства у смислу 
члана 10. став 2. тачка 3) Закона, нема право да 
у рачуну за извршени промет искаже вредност 
материјала са обрачунатим ПДВ-ом, а вредност 
уградње тог материјала искаже без обрачунатог 
ПДВ-а, нити да изда два одвојена рачуна у смислу 
да ће у једном рачуну исказати вредност мате-
ријала са обрачунатим ПДВ-ом, а у другом вред-
ност уградње материјала без обрачунатог ПДВ-а, 
с обзиром на то да у овом случају обвезник ПДВ-а 
врши само промет добра за који је порески ду-
жник прималац добара или услуга. Наведено је 
потврђено и Мишљењем Министарства финан-
сија, бр. 430-00-522/2015-04 од 21. 12. 2015. године.

C Када обвезник ПДВ-а врши промет до-
бара и услуга другом обвезнику ПДВ-а, 

при чему је за један део прометa порески ду-
жник испоручилац тих добара и услуга, док је за 
други део промета порески дужник прималац 
тих добара и услуга, обвезник ПДВ-а који врши 
промет издаје рачун у којем посебно исказује 
податке о промету за који је наведени обвезник 
ПДВ-а порески дужник, а посебно о промету за 
који је порески дужник обвезник ПДВ-а – прима-
лац добара и услуга.

C Уколико  је  договорено  задржавање 
одређеног износа накнаде на име га-

ранције за добро извршене радове, предмет-
ни износ такође улази у основицу за обрачун 
ПДВ-а, без обзира на то што ће исти бити на-
плаћен  у  неком  каснијем  тренутку.  Уколико 
пак тај износ не буде наплаћен будући да ква-
литет радова није одговарао договореним, у 
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моменту када је наступио случај због ког износ 
гаранције неће бити враћен, основица за обра-
чун ПДВ-а може да буде умањена у периоду у 
коме је лице које је извршило промет добара и 
услуга из области грађевинарства издало књи-
жно одобрење тим поводом.

Овом приликом важно је истаћи и да прима-
лац добара и услуга не мора да поседује рачун да 
би остварио право на одбитак претходног поре-
за у складу са чланом 28. став 5. тачка 1) Закона, 
за промет из члана 10. став 2. тачка 3) Закона, под 
условом да је обрачунао ПДВ као порески дужник 
и да примљена добра и услуге користи за промет 
добара и услуга који је опорезив ПДВ-ом, за који 
постоји ослобођење од плаћања ПДВ-а са правом 
на одбитак претходног пореза, односно који је 
извршен у иностранству, ако би за тај промет по-
стојало право на одбитак претходног пореза да 
је извршен у Републици Србији.

Ко се сматра лицем из члана 9. став 1. 
Закона

Имајући у виду да је изменама и допунама За-
кона знатно проширена примена члана 10. став 2. 
тачка 3) Закона, велики број субјеката из јавног 
сектора (овде се мисли на лица која нису обве-
зници ПДВ-а) доведен је у позицију да обрачунава 
ПДВ као порески дужник, будући да се сматрају 
лицем из члана 9. став 1. Закона. Наиме, лицима 
из члана 9. став 1. Закона сматрају се Републи-
ка Србија и њени органи, органи територијалне 
аутономије и локалне самоуправе, као и правна 
лица основана законом, односно актом органа 
Републике Србије, територијалне аутономије или 
локалне самоуправе у циљу обављања послова 
државне управе или локалне самоуправе.

Из  тог разлога,  а  услед бројних недоумица 
које  су  се  јавиле  у  пракси,  међу  издатим  ми-
шљењима Министарства  финансија  издвајамо 
Мишљење бр.430-00-00516/2015-04 од 7. 12. 2015. 
године, у коме је наведено следеће: 

Јавна предузећа, као лица која обављају де-
латност од општег интереса у складу са Зако-
ном о јавним предузећима („Сл. гласник Републике 
Србије”, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тума-
чење и 44/2014 – др. закон), не сматрају се лици-
ма из члана 9. став 1. Закона. С тим у вези, како 
су делатности од општег интереса, у смислу 
тог закона, делатности које су као такве одре-

ђене законом у области: производње, преноса и 
дистрибуције електричне енергије; производње 
и прераде угља; истраживања, производње, пре-
раде, транспорта и дистрибуције нафте и при-
родног и течног гаса; промета нафте и нафтних 
деривата; железничког, поштанског и ваздушног 
саобраћаја; телекомуникација; издавања службе-
ног гласила Републике Србије; издавања уџбеника; 
управљања нуклеарним објектима, коришћења, 
управљања, заштите и унапређења добара од 
општег интереса (воде, путеви, минералне сиро-
вине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, ди-
вљач, заштићена подручја), производња, промет 
и превоз наоружања и војне опреме, управљања 
отпадом, комуналне делатности, укључујући и 
делатности од стратешког значаја за Републи-
ку Србију и делатности неопходне за рад држав-
них органа и органа јединица локалне самоуправе, 
утврђене законом или актом Владе, а да се јав-
на предузећа, између осталог, оснивају и послују 
ради стицања добити, произлази да се јавна пре-
дузећа сматрају пореским обвезницима у скла-
ду са Законом. Наиме, пореским обвезницима, у 
складу са Законом, сматрају се лица, укључујући 
и лица која у Републици Србији немају седиште, 
односно пребивалиште, а која самостално оба-
вљају промет добара и услуга, у оквиру обављања 
делатности, којом се сматра трајна активност 
произвођача, трговца или пружаоца услуга у циљу 
остваривања прихода, укључујући и делатности 
експлоатације природних богатстава, пољопри-
вреде, шумарства и самосталних занимања. То 
значи да се, између осталих, одредбе Закона ко-
јима се уређује добровољно, односно обавезно 
евидентирање за обавезу плаћања ПДВ, приме-
њују и на јавна предузећа. Међутим, ако је јавно 
предузеће основано у циљу обављања послова 
државне управе или локалне самоуправе и ако 
јавно предузеће обавља ове послове, независно 
од тога да ли јавно предузеће искључиво обавља 
те послове или поред тих послова обавља и друге, 
при чему су послови државне управе одређени за-
коном којим се уређује државна управа, а послови 
локалне самоуправе законом којим се уређује ло-
кална самоуправа, у том случају јавно предузеће 
сматра се лицем из члана 9. став 1. Закона. 

У циљу отклањања недоумица у погледу одре-
ђивања пореског дужника за промет добара и 
услуга из области грађевинарства који обвезник 
ПДВ-а врши јавном предузећу, обвезник ПДВ-а 
треба да утврди: 
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● да ли је јавно предузеће евидентирани обвезник 
ПДВ-а увидом у регистар обвезника ПДВ-а који је 
доступан на интернет страници Пореске управе; 
● да ли је јавно предузеће лице из члана 9. став 1. 
Закона на основу обавештења јавног предузећа. 

Пример: Реконструкција зграде

Обвезник ПДВ-а, лице А, закључило је са дру-
гим обвезником ПДВ-а, лицем Б, Уговор о рекон-
струкцији пословне зграде у којој лице Б обавља 
делатност.

Сходно  томе,  а  будући  да  наведена  услуга 
потпада под шифру делатности 41.20 (Изградња 
стамбених  и  нестамбених  зграда),  за  наведе-
ни промет порески дужник требало би да буде 
лице Б, као прималац добара и услуга, уколико 
за предметни промет није уплаћен аванс пре 15. 
10. 2015.  године; у супротном, ПДВ би требало 
да обрачуна лице А применом општих правила 
о ПДВ-у.

С тим у вези, може да се претпостави да  је 
наведени уговор закључен пре октобра 2015. го-
дине, при чему је тим уговором предвиђено ис-
постављање четири ситуације (три привремене и 
коначна, што значи да ће бити извршена четири 
засебна промета добара), али није предвиђено 
да ће се свака ситуација правдати делом аванса 
(тј. аванс ће бити правдан у целости како буду вр-
шени радови док се исти не искористи), као и да 
је лице Б уплатило аванс лицу А у износу од 50% 
уговорене вредности посла (тј. није у питању 100% 
аванс). По основу примљених авансних средста-
ва лице А обрачунало је и платило ПДВ применом 
општих правила о ПДВ-у, у складу са претходно 
важећим правилима, а радови су завршени после 
новембра 2015. године. 

У  складу  са  претходно наведеним,  порески 
дужник за промет добара по основу прве ситуа-
ције која је у потпуности правдана авансом и по 
основу друге ситуације која је делимично прав-
дана авансом требало би да буде лице А (будући 
да за тај део промета треба да се примене стара 
правила), док би по основу треће ситуације и ко-
начне ситуације које нису правдане авансом по-
рески дужник требало да буде лице Б, у складу са 
новим правилима.

Пример: Уградња столарије

Обвезник ПДВ-а, лице А, закључило је са дру-
гим обвезником ПДВ-а, лицем Б, Уговор о уград-
њи  столарије  (нпр.  паркета,  прозора  и  сл.)  на 

пословној згради лица Б. С тим у вези, ако лице 
А уграђује сопствену столарију, онда врши про-
мет добара из области грађевинарства лицу Б. С 
друге стране, ако лице А уграђује столарију која 
је у власништву лица Б, онда лице А врши промет 
услуга из области грађевинарства лицу Б.

Сходно томе, а будући да наведени промети 
потпадају под шифру делатности 43.32 (Уградња 
столарије), за наведени промет порески дужник 
требало би да буде лице Б као прималац добара 
и услуга, уколико за предметни промет није упла-
ћен аванс пре 15. 10. 2015. године; у супротном, 
ПДВ би требало да обрачуна лице А применом 
општих правила о ПДВ-у.

Напомена: За сам промет столарије који врши 
обвезник ПДВ-а, лице В, било лицу А било лицу Б, 
не примењује члан 10. став 2. тачка 3) Закона, тј. 
у питању је промет за који важе општа правила 
ПДВ-а.

Пример: Изнајмљивање багера и ровокопача 
са руковаоцима

Обвезник ПДВ-а, лице A, изнајмљује багере и 
ровокопаче обвезнику ПДВ-а, лицу Б, заједно са 
руковаоцима,  за  потребе  извођења  земљаних 
радова (ископавање, насипање, и сл.)

Будући да наведена услуга потпада под шифру 
делатности 43.12 (Припрема градилишта – изнај-
мљивање  грађевинских машина  с  руковаоцем 
сврстава се у оне делатности грађевинарства за 
чије се обављање поменуте машине изнајмљују), 
за наведени промет требало би да се примењују 
нова правила, односно порески дужник требало 
би да буде лице Б као прималац добара и услуга, 
уколико за предметни промет није уплаћен аванс 
пре 15. 10. 2015. године; у супротном, ПДВ би тре-
бало да обрачуна лице А применом општих пра-
вила о ПДВ-у.

Пример: Услуге израде и монтаже 
прикључних веза, канала и цевовода за 

вентилациону клима-комору 

У  предметом  случају  обвезник  ПДВ-а,  лице 
А, пружа услугу израде и монтаже прикључних 
веза, канала и цевовода за вентилациону клима-
-комору обвезнику ПДВ-а, лицу Б. Претпоставља 
се да је наведена услуга сачињена од поједина-
чних активности од којих би неке, уколико би се 
појединачно посматрале, могле да се сматрају 
прометом из области грађевинарства, док друге 
не би.
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У  конкретној  ситуацији  сматрамо  да  је  по-
требно посматрати шири аспект предметне услу-
ге, односно чињеницу да ли се све појединачне 
активности у оквиру ове услуге пружају у циљу 
израде и монтаже прикључних веза, канала и це-
вовода за вентилациону клима-комору, као и да 
ли, сходно томе, чине јединствену испоруку.

Уколико може да се изведе закључак да је у пи-
тању јединствена испорука, а будући да наведена 
услуга потпада под шифру делатности 43.22 (По-
стављање водоводних, канализационих, грејних и 
климатизационих система, укључујући доградњу, 
адаптацију, одржавање и поправке), за предметни 
промет порески дужник требало би да буде лице Б 
као прималац добара и услуга, уколико за наведе-
ни промет није уплаћен аванс пре 15. 10. 2015. годи-
не; у супротном, ПДВ би требало да обрачуна лице 
А применом општих ПДВ правила.

Пример: Услуге поправке лифта, односно 
уградње лифта

Обвезник ПДВ-а, лице А, пружа услугу поправ-
ке лифта обвезнику ПДВ-а, лицу Б.

Будући да наведена услуга потпада под шифру 
делатности 33.12 (Поправка машина), порески ду-
жник требало да буде лице које пружа те услуге.

С друге стране, услуга уградње лифта потпада 
под шифру делатности 43.29 (Остали инсталацио-
ни радови у грађевинарству), па би за предметни 
промет требало да се примењују нова правила, 
односно  порески  дужник  требало  би  да  буде 
лице Б као прималац добара и услуга, уколико за 
наведени промет није уплаћен аванс пре 15. 10. 
2015. године; у супротном, ПДВ би опет требало 
да обрачуна лице А применом општих правила 
ПДВ-а.

Пример: Услуга замене и уградње грејних 
котлова 

У конкретном случају обвезник ПДВ-а, лице А, 
врши замену и уградњу грејних котлова обвезни-
ку ПДВ-а, лицу Б, и том приликом пружа и услуге 
машинских,  грађевинских и електро радова, а 
све у сврху стављања система у функцију.

Будући да главна активност (замена и уградња 
грејних котлова) потпада под шифру делатности 
43.22 (Постављање водоводних, канализационих, 
грејних и климатизационих система, укључујући 
доградњу, адаптацију, одржавање и поправке), 
као и да се остале услуге пружају у циљу замене 
и уградње грејних котлова, за наведени промет 

требало би да се примењују нова правила, одно-
сно порески дужник требало би да буде лице Б 
као прималац добара и услуга, уколико за пред-
метни промет није уплаћен аванс пре 15. 10. 2015. 
године; у супротном, ПДВ би требало да обрачу-
на лице А применом општих правила ПДВ-а.

Овом приликом потребно је скренути пажњу 
на то да се прометом добара, односно услуга из 
области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 
3) Закона сматра: 
● испорука опреме за грејање са монтажом и пу-
штањем у рад; 
● испорука опреме за грејање са монтажом, а 
без пуштања у рад; 
● монтажа опреме за грејање и климатизацију. 

С друге стране, прометом добара, односно 
услуга из области  грађевинарства из члана  10. 
став 2. тачка 3) Закона не сматра се: 
● испорука опреме за грејање и климатизацију 
без монтаже и без пуштања у рад; 
● испорука опреме за грејање и климатизацију 
без монтаже, са пуштањем у рад.

Пример: Пружање услуга које захтевају 
поседовање специјалних вештина

Обвезник ПДВ-а, лице А, пружа услугу чишће-
ња  спољашњости  зграда  коришћењем  специ-
јалних вештина, тј. системом ужади, обвезнику 
ПДВ-а, лицу Б.

С тим у вези, када се изводе радови на нпр. 
високим објектима за које је неопходна поседо-
вање посебних вештина и знање коришћења од-
говарајуће опреме, ПДВ би требало да обрачуна 
лице Б као порески дужник, будући да се у том 
случају врши промет услуга из области грађеви-
нарства, конкретно из групе 43.99 – Остали непо-
менути специфични грађевински радови.

Пример: Постављање и одржавање 
електричних инсталација

Лице Б врши испоруку добара, нпр. расветних 
уређаја са уградњом, лицу А. Лице В ће пружати 
услугу одржавања, односно поправке тих уређаја 
након што буду уграђени. Сва три лица су обве-
зници ПДВ-а.

Испорука са уградњом расветних уређаја пот-
пада под активност из групе 43.21 – Постављање 
електричних инсталација, што  значи да би  по-
рески дужник за предметни промет требало да 
буде лице А као прималац добара и  услуга из 
области грађевинарства.
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П С

везника ПДВ-а) требало би да буду Правилник и 
Уредба о Класификацији делатности, с тим да је 
предлог аутора да се за сваку појединачну ситуа-
цију, након што се установи да је одређена актив-
ност наведена на листи из Правилника, посебна 
пажња обрати на то да ли та активност може да 
се подведе и под неку другу активност из Уредбе 
о Класификацији делатности која није наведена 
у Правилнику, будући да би у том случају могла 
да буде искључена примена механизма обрнуте 
наплате. Наведени приступ је потврђен и кроз, 
сада већ бројна, мишљења Министарства финан-
сија на ову тему.

С друге стране, поправка наведених добара 
не сматра се прометом услуга из области грађе-
винарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) За-
кона, па је порески дужник за промет тих услуга 
лице које је извршило промет, тј. лице В.

Закључак

У складу са претходно наведеним, основ за 
одређивање  да  ли  је  извршен  промет  добара 
или услуга из области грађевинарства у смислу 
члана 10. став 2. тачка 3) Закона за сваки конкре-
тан случај (уколико се промет врши између об-

КАЛКУЛАТОР  КАМАТА
у оквиру електронског издања ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 

Осим обрачуна затезне камате у динарима или у некој од страних валута (евро, долар, швајцарски франак), 
уз помоћ нашег калкулатора претплатници могу да врше и обрачун камате за неблаговремено плаћене јавне 
приходе и за неблаговремено плаћени царински дуг и казну у царинском поступку, затим обрачун камате по 
есконтној/референтној стопи Народне банке Србије и по референтној стопи Европске централне банке (ЕЦБ), као 
и обрачун камате по пресудама/одлукама Европског суда за људска права. Поред наведених, ту је и обрачун уз 
помоћ индекса потрошачких цена, а поред свих ових дефинисаних каматних стопа које ми ажурирамо, постоји и 
опција Моје каматне стопе, помоћу које сваки корисник може да дефинише каматне стопе како би прилагодио 
обрачун камата сопственим потребама.

Обрачуне камата претплатници могу да сачувају у оквиру базе, а могу и да врше промене на рачуну, односно 
да евидентирају нова задужења и отплате, уз могућност да бирају да ли ће се делимична отплата дуга прво оду-
зимати од камате или од главнице.

Калкулатор врши обрачуне камата пропорционалном или конформном методом. Поред ових, постоји и је-
динствена мешовита метода (за затезну камату до 2. 3. 2001. примењује се конформна метода, а од 3. 3. 2001. 
пропорционална), која омогућава јединствен обрачун камате за период пре и после тог периода. Сходно томе, по 
истом принципу функционише и обрачун камате на неблаговремено плаћене јавне приходе, на неблаговремено 
плаћен царински дуг и неблаговремено плаћену казну у царинском поступку (до 31. 12. 2012. конформна, од 1. 1. 
2013. пропорционална метода).

Збирни обрачун камата омогућава обрачун дуга по више различитих фактура (рачуна), по принципу: један 
поверилац, један дужник, више новчаних потраживања и износ укупног дуга по свим тим различитим основама.

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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ПДВ третман постављања оптичког 
кабла и атестирања кабловског система

Питање: Да ли се следеће ставке фактуришу 
у складу са чл. 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у 
или не:
● атестирање кабловског  система и  издавање 
атестне документације,
● испорука и уградња оптичког кабла?

Одговор:
Испорука и монтажа оптичког кабла, са утро-

шеним материјалом, коју обвезник ПДВ-а врши 
другом обвезнику ПДВ-а, односно лицу из члана 
9. став 1. Закона, сматра се прометом из области 
грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) За-
кона, за који је порески дужник обвезник ПДВ-а 
– прималац добара или услуга, као активност из 
групе 43.21 – Постављање електричних инстала-
ција, Класификације делатности, која је наведена 
у члану 2. став 1. тачка 11) Правилника о утврђива-
њу добара и услуга из области грађевинарства за 
сврху одређивања пореског дужника за порез на 
додату вредност.

Уредбом о класификацији делатности дефи-
нисано је да:

43.21 Постављање електричних инсталација 
обухвата  инсталирање  електричних  система  у 
свим врстама зграда и осталих грађевина, и то:
● постављање инсталација:
–  електричних водова и прикључака,
–  телекомуникационих водова,
–  водова за рачунарску мрежу, кабловску теле-
визију, укључујући оптичке каблове,
–  сателитских антена,
–  расветних система,
–  противпожарних аларма,
–  алармних система против провала,
–  уличне расвете и електричних сигнала,
–  расвете на аеродромским пистама;
–  прикључивање електричних апарата за дома-
ћинство, укључујући подно грејање.

Што се тиче атестирања кабловског система 
и издавања атестне документације, сматрамо 

да се НЕ ради о промету из области грађеви-
нарства јер бисмо ту делатност разврстали под 
шифру 71.20, која није наведена у члану 2. став 
1. Правилника о утврђивању добара и услуга из 
области грађевинарства за сврху одређивања 
пореског  дужника  за  порез  на  додату  вред-
ност.

Атест  је документ којим се потврђује да  су 
неки материјали или производи на нивоу квали-
тета који прописују технички услови и да испуња-
вају захтеве за употребу.

Уредбом о класификацији делатности дефи-
нисано је да:

71.20 Техничко испитивање и анализе обу-
хвата физичка, хемијска и друга аналитичка ис-
питивања свих типова материјала и производа, 
укључујући:
–  испитивање акустике и вибрације,
–  испитивање састава и чистоће минерала итд.,
–  хигијенско испитивање хране, укључујући ве-
теринарско испитивање и контролу производње 
хране,
–  испитивање физичких карактеристика и отпор-
ности материјала, као што су чврстина, дебљина, 
трајност, радиоактивност и др.,
–  испитивање квалитета и поузданости,
–  испитивање комплетне опреме: мотора, ауто-
мобила, електронских уређаја итд.,
–  радиографско испитивање заваривања и ле-
мљења,
–  анализу недостатака,
–  испитивање и мерење еколошких индикатора: 
загађености ваздуха и воде итд.,
–  издавање сертификата за производе, укључују-
ћи потрошачку робу, моторна возила, авионе, по-
суде под притиском, нуклеарна постројења итд.,
–  издавање исправа о усаглашености за про-
изводе, процесе, услуге, системе управљања и 
стручна лица,
–  периодично испитивање исправности мотор-
них возила,
–  испитивање уз коришћење модела (нпр. авио-
на, бродова, брана итд.),
–  рад полицијских лабораторија.

Питања претплатника на теме из 
пореза и ПДВ-а

П С
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Законске одредбе о запошљавању 
корисника пензије

У вези са запошљавањем лица која су корисни-
ци пензије – пензионери, неопходно је истаћи за-
конске одредбе о њиховом запошљавању.

1) Послодавци могу да заснивају радни од-
нос са корисницима старосне и превремене 
старосне пензије. Радни однос  са овим лици-
ма заснива се, у складу са чланом 30. Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 
– даље: Закон), закључивањем уговора о раду 
који, према члану 31. став 1. Закона, може да се 
закључи на неодређено или одређено време. 
Закључивањем уговора о раду са пензионером 
на  неодређено  или  одређено  време  пензио-
нисано лице стиче статус запосленог и по том 
основу изједначено је са осталим запосленима 
код послодавца. То значи да прима зараду која 
се утврђује општим актом и уговором о раду за 
конкретне послове. 

За време док пензионисано лице (старосни 
пензионер) ради и прима зараду, истовремено 
му се исплаћује и пензија. 

Према члану 121. став 1. Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 
34/2003… и 73/2018 – даље: Закон о ПИО), кори-
сник старосне или превремене старосне пензије 
који се запосли на територији Републике, одно-
сно обавља самосталну делатност по основу које 
је обавезно осигуран на територији Републике, 
по престанку тог запослења, односно обављања 
те самосталне делатности има право на поновно 

Мр Жељко Албанезе

Обрачун зараде корисника 
пензије у складу са новим Законом 
о здравственом осигурању
Сагласно одредбама Закона о раду, послодавац може да закључи уговор о раду, 
односно да заснује радни однос са корисником старосне или породичне пен-
зије. Таква пракса је већ присутна код нас, али је радно ангажовање пензиони-
саних лица актуелизовано применом новог Закона о здравственом осигурању, 
који је донео новине по питању плаћања доприноса за здравствено осигурање 
из зараде ових лица.

одређивање пензије ако је био у осигурању нај-
мање годину дана. 

2) Нема сметњи да се радни однос заснује са 
породичним пензионером  јер  је он радно спо-
собно  лице  које  породичну  пензију  наслеђује 
навршавањем прописаних година живота, па се 
зато све што је наведено о могућности заснивања 
радног односа са старосним пензионером одно-
си и на породичног пензионера.

Међутим, кориснику породичне пензије који 
стекне својство осигураника обуставља се испла-
та породичне пензије сходно члану 117. став 2. За-
кона о ПИО, осим у случају када корисник пензије 
остварује уговорену накнаду на месечном нивоу 
у износу нижем од најниже основице у осигурању 
запослених, важеће у моменту уплате доприно-
са (члан 117. став 4. Закона о ПИО), која до 31. 12. 
2019. године износи 23.921 динар). 

3) Када је реч о радном ангажовању инвалидског 
пензионера, укратко се може рећи да лице које је 
остварило право на инвалидску пензију не може да 
заснује радни однос (члан 21. Закона о ПИО) јер је у 
питању губитак радне способности. Наиме, инвалид-
ност постоји кад код осигураника настане потпуни 
губитак радне способности, па је зато у члану 176. За-
кона утврђено да запосленом престаје радни однос, 
независно од његове воље и воље послодавца, ако је 
на начин прописан Законом утврђено да је код запо-
сленог дошло до губитка радне способности. Стога 
заснивање радног односа са инвалидским пензионе-
ром није важеће и аутоматски престаје по сили зако-
на, све док је на снази решење о утврђивању губитка 
радне способности. 
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Пореске обавезе на зараду запосленог 
корисника пензије

1) Порез на зараду 
Заснивањем радног односа пензионер стиче 

статус запосленог са свим правима и обавезама 
по основу рада у складу са Законом. На зараду 
запосленог пензионера послодавац плаћа порез 
на зараде као и за остале запослене, дакле по 
стопи од 10% на основицу коју чини бруто зарада 
умањена за неопорезиви износ од 15.300 динара 
за цео месец рада.

2) Допринос за обавезно пензијско и инвалид-
ско осигурање

На  зараду  запосленог  корисника  пензије 
послодавац  плаћа  допринос  за  ПИО  на  терет 
запосленог  (14%)  и  на  терет  послодавца  (12%). 
Основица  на  коју  се  обрачунава  и  плаћа  овај 
допринос чини зарада и накнада зараде која не 
може бити нижа од најниже основице нити виша 
од највише месечне основице доприноса. Ова-
ко плаћени доприноси по престанку осигурања 
представљају основ за поновно одређивање пен-
зије (према члану 121. Закона о ПИО), ако је био у 
осигурању најмање годину дана. 

Према томе, време које пензионисано лице 
проведе у радном односу (осигурању) урачуна-
ва се у стаж осигурања, а остварена зарада, од-
носно основица осигурања узима се у обзир за 
поновно одређивање висине пензије. 

3) Допринос за обавезно здравствено осигу-
рање

Према члану 15. став 1. новог Закона о здрав-
ственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 
25/2019), који је ступио на снагу 11. априла 2019. 
године, уколико осигураник – запослени, а ис-
товремено корисник пензије, испуњава услове 
за стицање својства осигураника по више осно-
ва осигурања, основ осигурања, који искључује 
друге основе, утврђује се по приоритетима, при 
чему је као први приоритет наведено осигурање 
по основу запослења. 

У циљу правилне примене ове нове закон-
ске одредбе у погледу приоритетног основа 
осигурања  пензионера, Министарство  здра-
вља у Мишљењу бр. 011-00-95/2019-05 од 14. 5. 
2019. године заузело је следећи став:

Чланом 15. Закона о здравственом осигу-
рању уређено је питање приоритетног осно-
ва осигурања у случају кад осигураник по овом 

закону испуњава услове за стицање својства 
осигураника по више основа осигурања, као и 
обавезе лица која испуњавају услов за стица-
ње својства осигураника по више основа да 
изаберу један од основа осигурања по коме ће 
бити осигурани. Наведеним чланом 15. Закона о 
здравственом осигурању, пензионери – осигура-
ници који су засновали радни однос немају више 
обавезу да изаберу основ осигурања по коме ће 
бити осигурани, већ у случају заснивања радног 
односа морају бити осигурани као запослени.

Правилна примена ове одредбе подразумева 
њену примену како на пензионере који су засно-
вали радни однос пре 11. априла 2019. године, а 
неспорно и на пензионере који су засновали рад-
ни однос од 11. априла 2019. године.

Дакле, по новом Закону о здравственом оси-
гурању, запослена пензионисана лица су обаве-
зно осигурана лица као запослени, а то значи да:
● на зараду запосленог пензионера плаћају се 
све обавезе по основу пореза и доприноса као 
и за остале запослене, што значи и допринос за 
здравствено осигурање;
● послодавац му издаје здравствену књижицу, 
њему и члановима породице који користе здрав-
ствену заштиту преко њега;
● запослени пензионер остварује сва права по 
основу рада (право на боловање, право на нак-
наду зараде због боловања на терет послодавца 
и на терет Фонда здравства и др.). 

Основицу на коју се обрачунава и плаћа допри-
нос за здравствено осигурање чини зарада и нак-
нада зараде која не може бити нижа од најниже 
основице нити виша од највише месечне основи-
це доприноса. 

4) Допринос за осигурање за случај незапо-
слености

Према Закону о  запошљавању  и  осигурању 
за  случај  незапослености,  лице  које  је  испуни-
ло услов за пензију не сматра се незапосленим. 
Стога корисник старосне пензије не може бити 
незапослено лице, па самим тим, када ово лице 
заснује радни однос, послодавац нема обавезу 
да за њега плаћа допринос за случај незапосле-
ности. 

Обрачун пореза и доприноса на зараду 
корисника пензије који су засновали 
радни однос
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Према наведеним карактеристикама опорези-
вања зараде запосленог пензионисаног лица, у на-
редној табели даје се приказ стопа пореских обавеза 
које се сада обавезно плаћају на његову зараду: 

Приоритетни основ 
осигурања По основу зараде

Порез 10%
Допринос за ПИО на 
терет запосленог 14%

Допринос за ПИО на 
терет послодавца 12%

Допринос за здравство на 
терет запосленог 5,15%

Допринос за здравство на 
терет послодавца 5,15%

Када је зарада запосленог корисника пензије 
најпре утврђена у бруто износу, на тај бруто из-
нос обрачунавају се доприноси на терет запосле-
ног и порез (по умањењу бруто зараде за 15.300 
динара  пореске  олакшице)  ради  утврђивања 
нето зараде за исплату. 

У другом случају, када је зарада запослених 
пензионера најпре утврђена у нето износу, фор-
муле које се у вези са њиховим зарадама приме-
њују за превођење нето износа зараде у бруто, 
при чему се има у виду да се до 31. 12. 2019. године 
примењују следећи параметри, дате су у наставку:
1) најнижа месечна основица доприноса (НнО) 
износи (бруто) 23.921,00 динар (18.478,03 нето); 
2) највиша месечна основица за обрачун допри-
носа (НвО) износи (бруто) 341.725,00 динара 
(243.642,16 нето); 
3) пореско умањење на зараде (Пу) износи (бру-
то) 15.300,00 динара (10.719,13 нето).

На основу ових параметара формуле за пре-
вођење зараде запослених пензионисаних лица 
из нето у бруто износ гласе:
ОПИС Формула за превођење зараде у бруто износ
1) ако је нето зарада већа од нето 
најниже основице, а мања од нето 
највише основице

Б = (Н - 1.530) : 0,7085
(ако је нето зарада већа од 18.478,03 а мања 
од 243.642,30 дин.)

2) ако је нето зарада већа од нето 
пореске олакшице, а мања од нето 
најниже основице

Б = (Н + 0,1915 x НнО - 0,10 x Пу) : 0,90
Б = (Н + 3.050,87) : 0,90
(ако је нето зарада већа од 10.719,13 а мања 
од 18.478,03 дин.)

3) ако је нето зарада већа од нето 
највише основице 

Б = (Н + 0,1915 x НвО - 0,10 x Пу) : 0,90
Б = (Н + 63.910,34) : 0,90
(ако је нето зарада већа од 243.642,16 дин.)

На  основу  наведених  елемената  у  наредној 
табели дат је пример утврђивања бруто зараде и 
обрачун пореза и доприноса на зараду пензионе-
ра у случају када се плаћа порез, допринос за ПИО 
и допринос за здравствено осигурање, у складу са 

новим одредбама Закона о здравственом осигура-
њу, при чему је нето зарада корисника пензије већа 
од најниже основице и нижа од највише основице:

Ред. 
бр. Опис Износ 

1. Уговорена зарада – нето 60.000,00
2 Бруто зарада по формули:

Б = (ред. бр. 1 - 1.530) : 0,7085 82.526,46
3. Неопорезиви износ зараде 15.300,00
4. Основица за плаћање пореза  

(ред. бр. 2 - ред. бр. 3) 67.226,46
5. Порез на зараде (ред. бр. 4 x 10%) 6.722,65
6. Основица за плаћање доприноса - 

бруто зарада са ред. бр. 2 82.526,46
7. Доприноси на терет запосленог:

(ред. бр. 6 x 19,15%) 15.803,81
7.1. Допринос за ПИО (ред. бр. 6 x 14%) 11.553,70
7.2. Допринос за здравствено осигурање 

(ред. бр. 6 x 5,15%) 4.250,11
7.3. Допринос за случај незапослености – 

не плаћа се 0
8. Нето зарада за исплату  

(ред. бр. 2 - ред. бр. 5 - ред. бр. 7) 60.000,00
9. Доприноси на терет послодавца  

(ред. бр. 6 x 17,15%) 14.153,29
9.1. Допринос за ПИО (ред. бр. 6 x 12%) 9.903,18
9.2. Допринос за здравствено осигурање 

(ред. бр. 6 x 5,15%) 4.250,11
9.3. Допринос за случај незапослености – 

не плаћа се 0
10. Укупан трошак послодавца  

(ред. бр. 2 + ред. бр. 9) 96.679,75

Сагласно наведеном тумачењу Министарства 
здравља,  нова  правила  осигурања  запослених 
пензионисаних лица важе и за пензионере који 
су засновали радни однос пре 11. априла 2019. го-
дине, дакле пре датума почетка примене новог 
Закона о здравственом осигурању. То практично 
значи да за запослена пензионисана лица која су 
до сада била осигурана по основу пензије посло-

давци морају да почну да пла-
ћају допринос за здравствено 
осигурање из њихове зараде. 
То  ће  смањити  нето  зараду 
ових лица, а уколико посло-
давци  желе  да  наведеним 
лицима  нето  зарада  остане 
иста, мораће да анексом уго-
вора о раду повећају бруто 
зараду  за  износ  доприноса 

за здравствено осигурање на терет запосленог.
Приликом исплате ове зараде пензионисаном 

лицу у пореској пријави ППП-ПД послодавци ће 
користити Шифру врсте прихода (ШВП) 1 09 101 
000 (важи за запослене пензионере). П С
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Мр Жељко Албанезе

Прековремени и допунски рад 
у новом Закону о здравственој 
заштити – регулатива и обрачун
Нови Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019 од 3. 4. 2019. 
године, ступио на снагу 11. 4. 2019. године – даље: Закон) уређује систем здрав-
ствене заштите у Републици Србији, његову организацију, друштвену бригу за 
здравље становништва, општи интерес у здравственој заштити и друга пита-
ња од значаја за организацију и спровођење здравствене заштите. Закон је, из-
међу осталог, дао и иновирану регулативу прековременог и допунског рада у 
здравственим установама у циљу побољшања услуга у здравственом сектору и 
јаснијег радноправног положаја здравствених радника када обављају своје по-
слове ван редовног радног времена. У тексту је дата иновирана методологија 
и начин обрачуна прековременог и допунског рада у здравственој делатности.

Прековремени рад у здравственим 
установама

Закон регулише распоред рада и радно време 
у здравственој установи, а у оквиру тога и преко-
времени рад, који се јавља по потреби.

Према члану 56. Закона, недељни распоред 
рада, почетак и завршетак радног времена 
у  здравственој  установи  и  приватној  пракси 
утврђује се у зависности од врсте здравствене 
установе, односно приватне праксе, као и врсте 
здравствене делатности коју обављају у складу 
са  потребама  грађана  и  организацијом  рада 
других здравствених установа и приватне прак-
се на одређеној територији. Недељни распоред 
рада,  почетак  и  завршетак  радног  времена  у 
здравственој установи у приватној својини утвр-
ђује директор, а у здравственој установи у јавној 
својини и приватној пракси оснивач, о чему су 
дужни да обавештавају Агенцију за привредне 
регистре (даље: АПР) због уписа у надлежни ре-
гистар.

Здравствена установа  је дужна да у оквиру 
утврђеног недељног распореда рада, почетка и 
завршетка радног времена, пружа здравствену 
заштиту радом у  једној, две или више смена, у 
складу са делатношћу здравствене установе, о 

чему одлуку доноси директор здравствене уста-
нове. У погледу овог питања треба имати у виду 
и  одредбе  Посебног  колективног  уговора  за 
здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе  („Сл.  гласник РС”, бр.  106/2018 од 
31. 12. 2018. године, ступио на снагу 8. 1. 2019. го-
дине – даље: ПКУ), који прецизира (члан 40) да 
пуно радно време износи 40  часова недељно, 
при чему недељни распоред рада, почетак и за-
вршетак радног времена у здравственој устано-
ви утврђује оснивач, а за здравствене установе 
које оснива Република – Министарство. Сагласно 
члану 36. ПКУ-а, здравствена установа у којој је 
због природе посла потребно обезбедити непре-
кидно пружање здравствене заштите, односно 
здравствених услуга, обезбеђује непрекидност 
рада следећим редоследом:
1) сменским радом (који траје 24 сата у контину-
итету);
2) прековременим радом (дежурством, приправ-
ношћу и у изузетним случајевима радом по по-
зиву);
3) прерасподелом радног времена.

У случају прерасподеле радног времена, рад-
но време запосленог у току недеље не може да 
буде дуже од 60 сати.
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Према томе, здравствена установа може да 
уведе неки од облика прековременог рада ако 
организацијом рада у сменама није у могућно-
сти  да  обезбеди  здравствену  заштиту.  Дакле, 
увођење прековременог рада условљено је не-
могућношћу конкретне установе да све послове 
из своје редовне делатности обави уобичајеним 
ангажовањем свог особља у оквиру пуног радног 
времена прве и друге смене.

Према одредбама члана 58. Закона, прековре-
меним радом у здравственим установама сматра-
ју се:
● дежурство,
● приправност и
● рад по позиву.

Напомињемо да  је материја прековременог 
рада у здравству регулисана и одредбама ПКУ-а, 
па и те одредбе треба имати у виду приликом раз-
матрања ове теме. 

Дежурство
Услови увођења дежурства у здравственим 

установама
Према одредби члана 58. став 1. Закона, здрав-

ствена установа може да уведе дежурство као 
прековремени рад ако организацијом рада у сме-
нама или прерасподелом радног времена није у 
могућности да обезбеди континуитет пружања 
здравствене заштите. За време трајања дежур-
ства здравствени радник мора да буде присутан 
у здравственој установи.

Увођење дежурства као прековременог рада 
у здравственим установама, као што може да се 
види, условљено је немогућношћу те установе да 
све послове из своје редовне делатности обави 
уобичајеним ангажовањем сопственог особља у 
оквиру пуног радног времена прве и друге смене. 
Рад у сменама је редован рад у редовно радно вре-
ме за две екипе запослених и не представља пре-
ковремени рад, као што то није ни прерасподела 
радног времена. Значи, оба ова облика рада пред-
стављају начин на који здравствена установа може 
да обавља своју делатност у редовном радном 
времену. Тек ако ни организовањем рада у сме-
нама ни прерасподелом радног времена не може 
да обезбеди здравствену заштиту својим пацијен-
тима која се од ње тражи, здравствена установа 
може да уведе дежурство као прековремени рад. 

Може се закључити да је увођење дежур-
ства  у  здравственим  установама  пре  свега 

изузетак, а не правило, јер се дежурство уво-
ди само ако рад у сменама или прерасподела 
радног времена, као облици прилагођавања 
обима рада и радног времена, нису довољни 
за радно организовање здравствене установе 
према потребама њених пацијената. 

Начин обављања дежурства у здравственим 
установама

Према члану 58. став 3. Закона, дежурство, 
као прековремени рад, може да се уведе ноћу, 
у дане државног празника и недељом. 

Чињеница да дежурство постоји у овим терми-
нима истовремено значи да је утврђен распоред 
рада у радно време здравствене установе управо 
у то време, односно да се дежурство у ово вре-
ме (ноћу, у дане државних празника и недељом) 
разуме као могућност условљена околношћу да 
не може да се обезбеди пружање здравствене 
заштите организацијом рада у сменама или пре-
расподелом радног времена, па се исто уводи 
уколико  је  здравствена  установа  обавезна  да 
ради ноћу,  на државни празник или недељом. 
Другим речима, само ако здравствена установа 
заиста и ради у наведеним терминима, могућно је 
да у истима организује и дежурство, јер за време 
трајања дежурства здравствени радник мора да 
буде присутан у здравственој установи. Према 
томе, одлуци директора о увођењу и обиму де-
журства претходе утврђени недељни распоред 
рада, као и почетак и завршетак радног време-
на здравствене установе, које је одредио осни-
вач, односно надлежно министарство, а затим 
и одлука директора о организацији рада здрав-
ствене установе у једној, две или више смена у 
оквиру утврђеног недељног распореда рада, и то 
у складу са делатношћу установе и почетком и 
завршетком радног времена у здравственој уста-
нови, које је утврдио оснивач, односно надлежно 
министарство. 

У Закону је прецизирано да дежурство које се 
уводи ноћу почиње после друге смене, а завр-
шава се почетком рада прве смене (став 4. члана 
58), што није у супротности са Законом о раду, у 
коме је утврђено да ноћни рад траје од 22.00 часа 
до 6.00 часова наредног дана. Наиме, у члану 54. 
Закона о раду прописано  је да се дежурство у 
здравственим  установама,  као  прековремени 
рад, уређује посебним законом, што  је у овом 
случају  и  урађено  као  специфичност  за  здрав-
ствену делатност. 
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Одлуку о увођењу и обиму дежурства на ни-
воу здравствене установе, као и по здравственом 
раднику, доноси директор здравствене установе 
(став 5. члана 58). Дакле, ако конкретна здрав-
ствена  установа радом у  једној,  две или више 
смена, па и увођењем прерасподеле радног вре-
мена, није у стању да обезбеди потребан обим 
и ниво здравствених услуга, директор установе 
доноси одлуку о увођењу дежурства као преко-
временог рада. 

F Према  новим  законским  одредбама 
у ставу 6. члана 58. Закона, просечно 

недељно радно време, са прековременим ра-
дом, односно дежурством и радом по пози-
ву, на четворомесечном нивоу здравственом 
раднику не може да траје дуже од 48 часова 
недељно. Колективним уговором може да се 
утврди да се просечно радно време везује за 
период дужи од четири месеца, а најдуже де-
вет месеци (до сада је дежурство било огра-
ничено по здравственом раднику на 10 часова 
недељно).

Сличну регулативу утврђује и ПКУ. У члану 39. 
ПКУ-а наведено је следеће:
● Здравствена установа може да, ради обезбе-
ђивања непрекидне здравствене заштите, уведе 
дежурство као прековремени рад, у складу са 
Законом и овим ПКУ-ом.
● Одлуку о увођењу и обиму дежурства на ни-
воу здравствене установе, као и по запосленом 
здравственом раднику, доноси директор.
● Здравственом раднику дежурство не може да 
траје дуже од 10 часова недељно, а изузетно, по-
слодавац може да донесе одлуку да за одређеног 
здравственог радника дежурство траје и дуже, а 
највише до 20 часова недељно, у зависности од 
делатности здравствене установе и расположивог 
кадра, као и организације здравствене службе за 
територију коју покрива здравствена установа.

F Може се приметити да ПКУ на другачи-
ји начин регулише трајање прековреме-

ног рада по здравственом раднику недељно, 
заправо ПКУ преноси одредбе претходног За-
кона о здравственој заштити, па треба видети 
да ли ће се ове одредбе ПКУ-а прилагођавати 
новим законским одредбама или оба прописа 
могу да важе истовремено.

Приправност и рад по позиву у здравственој 
установи

Према члану 58. Закона, под дежурством се 
сматрају и приправност и рад по позиву, што зна-
чи да здравствена установа може да уведе и при-
правност и рад по позиву.

Приправност  је посебан облик прековреме-
ног рада када запослени здравствени радник није 
присутан у здравственој установи, али мора да 
буде стално доступан ради пружања неодложне 
медицинске помоћи у здравственој установи и да 
се одазове на позив надлежног лица.

Рад по позиву  је  посебан  облик  прековре-
меног рада када здравствени радник долази на 
позив ради пружања здравствене заштите ван 
утврђеног радног времена. Рад по позиву може 
да се уведе за запослене који се налазе у при-
правности, а изузетно може да се уведе и за запо-
слене који се не налазе у приправности, у случају 
наступања елементарних и других већих непого-
да, саобраћајних незгода, кризних и ванредних 
ситуација, у складу са Законом.

Одлуком о увођењу и обиму рада по позиву и 
приправности, коју доноси директор здравстве-
не  установе,  утврђује  се  време  приправности 
и запослени који су приправни, имајући у виду 
ефикасност, економичност и рационалност ор-
ганизације рада, као и подједнаку оптерећеност 
запослених, у складу са Законом.

Као што се види, оба наведена облика пре-
ковременог рада карактерише одсуство оба-
везне  присутности  здравственог  радника  у 
здравственој установи, а разликују се по стал-
ној доступности и обавези одазивања на позив 
у случају рада по позиву. У питању је разлика 
у степену обавезе здравственог радника пре-
ма здравственој установи (стална доступност 
у случају приправности и обавеза одазивања 
на позив у случају рада по позиву). Закључак о 
већем степену ове обавезе у случају приправ-
ности потврђује околност да се приправност 
уводи ради обезбеђења хитне медицинске по-
моћи у здравственој установи.

Треба поменути и нову одредбу из става 
14. члана 58. Закона, према којој се, изузетно, 
наведене одредбе о прековременом раду у 
здравственој установи односе и на друге за-
послене у здравственој установи, уколико за 
тим постоји неодложна потреба.
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Према одредбама чл. 40. и 41. ПКУ-а:
1) Приправност  је  посебан облик прековреме-
ног рада када запослени здравствени радник не 
мора да буде присутан у здравственој установи, 
али мора да буде стално доступан ради пружа-
ња  хитне медицинске  помоћи  у  здравственим 
установама. Одлуку о увођењу и обиму приправ-
ности доноси директор. Запослени здравствени 
радник који је у приправности мора да обавести 
непосредног руководиоца о броју телефона на 
који може бити позван. Запослени здравствени 
радник мора да се јави на посао у што краћем 
року.
2) Рад по позиву је посебан облик прековреме-
ног рада када здравствени радник не мора да 
буде присутан у здравственој установи, али мора 
да се одазове на позив ради пружања здравстве-
не заштите. Ако организацијом рада здравствене 
установе у редовном радном времену, односно 
дежурству, односно приправности, не може да 
се обезбеди континуирано пружање здравстве-
не заштите, здравствена установа, изузетно (у 
случају наступања елементарних и других већих 
непогода, саобраћајних незгода), може да орга-
низује рад по позиву. Одлуку о увођењу рада по 
позиву доноси директор, односно лице које он 
овласти, на предлог руководиоца организационе 
јединице, при чему се њом одређују здравствени 
радници који се позивају ради пружања здрав-
ствене заштите непосредно по наступању ван-
редних околности које захтевају рад по позиву. 

Према посебној одредби у члану 44. ПКУ-а, 
приправност радним даном може да траје нај-
више 16 сати, а суботом, недељом и празником 
24 сата, при чему се сати дежурства, рада по 
позиву и приправности међусобно искључују.

Увећана плата за време прековременог 
рада у виду дежурства, приправности и 
рада по позиву

Ставом  7.  члана  58.  Закона  утврђено  је  да 
здравствени радник којем је одлуком директо-
ра здравствене установе уведено дежурство, 
има право на увећану плату за дежурство као 
прековремени рад, у складу са Законом. Закон 
није предвидео увећану плату за рад по позиву 
или приправност.

Истовремено,  према  члану  42.  ПКУ-а,  за-
послени  здравствени радник  који  ради  пре-
ковремено, има право на додатак на плату за 
прековремени рад у складу са овим ПКУ-ом, 
а иста права има и запослени немедицински 
радник и здравствени сарадник који ради пре-
ковремено.

Сагласно томе, према члану 94. ПКУ-а, запо-
слени има право на додатак на плату:
1) за рад на дан празника који је нерадни дан – 110% 
од основне плате;
2) за рад ноћу – 26% од основне плате;
3) за рад недељом – 20% од основне плате;
4) за прековремени рад здравствених радника 
(дежурство и рад по позиву) – 26% од основне 
плате;
5) за прековремени рад немедицинских радника 
и здравствених сарадника – 26% од основне плате.

Уз наведено:
● за време приправности запослени има право 
на додатак за сваки сат проведен у приправности 
у износу од 10% вредности радног сата основне 
плате;
● у случају када се запослени здравствени рад-
ник  позове  из  приправности,  престаје  стање 
приправности и отпочиње рад, за који запослени 
има право на додатак на плату у висини од 26% 
основне плате;
● ако се истовремено стекну услови за увећање 
плате по више основа, плата се увећава процен-
том добијеним сабирањем процената увећања 
по свим основама.

Основну плату за утврђивање додатка на пла-
ту чини основна плата увећана за радни учинак, у 
складу са Законом.

Дакле,  здравствени  радник  има  право  на 
увећање плате најмање  у  висини  26% на износ 
основне плате остварене у часовима оствареног 
прековременог рада:
● за све часове проведене на дежурству;
● за све часове проведене у раду по позиву.

F Док траје приправност, за време у које 
не ради запослени има право на дода-

так за сваки сат проведен у приправности у 
износу од 10% вредности радног сата основне 
плате. Тек ако буде позван да ради у време 
приправности, запослени има право на увећа-
ње плате за сате прековременог рада (26% на 
основну плату за часове на раду). Ова одредба 
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ПКУ-а значи да запослени у време приправно-
сти за време у које не ради има нижи дода-
так на плату, а тек ако у време приправности 
буде позван да ради, добија додатак од 26% на 
основну плату. Оваква формулација раздваја 
оне који су „само” били приправни и оне који 
су радили у време те приправности, јер није 
исто бити приправан код куће и доћи у уста-
нову и радити. 

Право запосленог на слободне сате 
уместо права на додатак на плату

Као што је већ речено, запослени немедицин-
ски радник и сарадник и здравствени радник који 
раде прековремено имају право на додатак на 
плату за прековремени рад.

Међутим, према одредбама чл. 42. и 43. ПКУ-а, 
на писмени захтев запосленог реализовани пре-
ковремени  рад  прерачунава  се  тромесечно  у 
слободне сате, уместо права на додатак на пла-
ту. Послодавац је дужан да запосленом обезбеди 
коришћење слободних сати најкасније у року од 
шест месеци од протека тромесечја у коме их је 
остварио. За сваки сат прековременог рада запо-
слени има право на сат и по слободно. Ако због 
потреба процеса и организације рада слободни 
сати не могу да буду искоришћени у року од 6 ме-
сеци од протека тромесечја у коме их је остварио, 
запослени остварује право на додатак на плату за 
прековремени рад у складу са Законом и ПКУ-ом. 
Ако запослени не може да искористи слободне 
сате због престанка радног односа или премешта-
ја на послове у другу радну јединицу, има право на 
додатак на плату за прековремени рад. 

Послодавац је дужан да води дневну евиден-
цију о прековременом раду запослених, а дужан 
је и да репрезентативном синдикату у установи, 
који припада репрезентативном синдикату у де-
латности здравствене заштите становништва у 
Републици Србији, најмање квартално доставља 
извештај о прековременом и ноћном раду.

Пример: Обрачун увећања по основу 
дежурства

Здравствени радник  је у току месеца радио 
у дежурству 30 часова, при чему његови укупни 
часови рада у том месецу износе 190 часова, а 
његова основна плата за укупне часове на раду 
76.000 динара.

Висина увећања за прековремени рад је следећа:
1) сразмерна основна плата за 30 часова дежур-
ства,  као прековременог рада,  јесте  12.000,00 
динара (76.000 : 190 ч. x 30 ч.); 
2) износ увећања плате за 30 часова дежурства је 
3.120 динара (12.000 x 26%). 

Ово је основна методологија обрачуна увећа-
ња плате за часове дежурства, а исти је обрачун и 
за часове приправности за време у које су оства-
рени на раду или за време часова рада по позиву. 
На исти начин обрачунава се додатак на плату за 
приправност док запослени не ради, већ је само 
у стању приправности, с тим да је износ додатка 
у овом случају 10% на основну плату запосленог.

Пример: Обрачун увећања по основу 
приправности

Здравствени радник  је био у  току месеца у 
приправности 10 часова, при чему његови укупни 
часови рада у месецу износе 180 часова, а његова 
основна плата за те укупне часове на раду износи 
81.000 динара.

Висина увећања за приправност је следећа:
1) сразмерна основна плата за 10 часова приправ-
ности, као прековременог рада, јесте 4.500 дина-
ра (81.000 : 180 ч. x 10 ч.); 
2) износ увећања плате за 10 часова приправно-
сти је 450 динара (4.500 x 10%). 

Пример: Обрачун увећања по основу 
приправности и дежурства

Здравствени радник  је  у  току месеца био у 
приправности  10  часова,  а  20  часова  је радио 
када је за време приправности позван да ради 
у прековременом раду.  Укупни  часови  рада  у 
месецу износе 190 часова, од чега је 30 часова 
прековремени рад, а његова основна плата за те 
укупне часове на раду износи 66.500 динара.

Висина увећања за прековремени рад је сле-
дећа:
1) сразмерна основна плата за 10 часова приправ-
ности, као прековременог рада, јесте 3.500 дина-
ра (66.500 : 190 ч. x 10 ч.);
2) сразмерна основна плата за 20 часова рада по 
приправности износи 7.000 динара (66.500 : 190 
ч. x 20 ч.); 
3) износ увећања плате за 30 часова укупног пре-
ковременог рада је: 
● за приправност: 3.500 x 10% = 350 динара;
● за рад када је после приправности запослени 
позван да ради: 7.000 x 26% = 1.820 динара;
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● укупно: 350 + 1.820 = 2.170 динара. 
Ово је основна методологија обрачуна увећа-

ња плате за часове дежурства, а исти је обрачун и 
за часове приправности за време у које су оства-
рени на раду или за време часова рада по пози-
ву. Износ овог увећања обрачунава се заједно са 
месечним обрачуном плате, па ће зато у наставку 
уследити два примера обрачуна месечне плате 
запосленом који је имао неки од облика преко-
временог рада у здравственој установи.

Пример: Прековремени рад без одсуства са 
рада у току месеца

Почетни подаци су:
1. Основна плата запосленог  61.600

2. Могућни часови рада у месецу  176 

3. Часови проведени на раду 200 

4. Часови дежурства као прековремени рад 24

Овај запослени је радио прописани пун фонд 
часова, а уз то је имао још 24 часа дежурства, који 
се рачунају  као прековремени рад.  У оваквом 
случају основна плата се прилагођава броју ча-
сова рада, односно повећава се сразмерно по-
већаном броју часова рада. Обрачун је приказан 
у следећој табели.

1. Основна плата запосленог  61.600
2. Могућни часови рада у месецу  176 
3. Часови проведени на раду 200 
4. Основна плата за часове на раду  
(61.600 дин. : 176 ч. ) x 200 ч. 70.000
5. Увећање за минули рад (8% на ред. бр. 4)  5.600
6. Основна плата по часу рада  
(70.000 дин. : 200 ч.) 350
7. Увећање плате за прековремени рад  
(350 дин. x 24 ч.) x 26%  2.184
8. Плата за обављени рад и време проведено 
на раду (ред. бр. 4 + ред. бр. 5 + ред. бр. 7)  77.784
9. Доприноси на терет запосленог  
(19,9% на ред. бр. 8) 15.479
10. Пореска основица (77.784 - 15.300) 62.484
11. Порез (10% на ред. бр. 10) 6.248
12. Нето плата за исплату  
(ред. бр. 8 - ред. бр. 9 - ред. бр. 11) 56.057
13. Доприноси на терет послодавца  
(17,15% на ред. бр. 8) 13.340

Увек када запослени остварује већи број часо-
ва рада од прописаног месечног, основна плата 
запосленог  због прековременог рада мора да 
се прилагоди том увећању и да се искаже у сра-
змерно већем износу, да би се на тај износ об-

рачунали радни учинак и увећање плате. У оба 
случаја, и када се рачуна у редовном (за 176 часо-
ва) и у стварном радном времену (за 200 часова), 
основна плата по часу рада је иста (у примеру 350 
динара). То значи да основна плата, као основица 
за обрачун увећања за прековремени рад, износи 
8.400 динара (24 часа x 350 динара), на коју се об-
рачунава проценат од 26% ради добијања износа 
увећања. 

Пример: Прековремени рад по основу 
приправности и рада после приправности

Почетни подаци су:
1. Основна плата запосленог  61.600

2. Могућни часови рада у месецу  176 

3. Часови проведени на раду 200 

4. Часови приправности као прековремени рад 10
5. Часови рада после приправности као 
прековремени рад 14

Овај запослени је радио прописани пун фонд 
часова, а уз то је имао још 10 часова приправности 
код куће и 14 часова рада када је у приправности 
позван да ради, тако да му се 24 часа рачунају као 
прековремени рад. У оваквом случају основна 
плата се прилагођава броју часова рада, односно 
повећава се сразмерно повећаном броју часова 
рада. Обрачун је приказан у следећој табели.

1. Основна плата запосленог  61.600
2. Могућни часови рада у месецу  176 
3. Часови проведени на раду 200 
4. Основна плата за часове на раду  
(61.600 дин. : 176 ч.) x 200 ч. 70.000
5. Увећање за минули рад (8% на ред. бр. 4)  5.600
6. Основна плата по часу рада  
(70.000 дин. : 200 ч.) 350
7. Увећање плате за приправност  
(350 дин. x 10 ч.) x 10%  350
8. Увећање плате за рад после приправности 
(350 дин. x 14 ч.) x 26%  1.274
9. Плата за обављени рад и време проведено 
на раду  
(ред. бр. 4 + ред. бр. 5 + ред. бр. 7 + ред. бр. 8)  77.224

Допунски рад у здравственим 
установама

Допунски рад је облик уговорног рада ван рад-
ног односа, а његово спровођење у здравственој 
делатности регулисано је Законом.

Према члану 60. став 1. Закона, здравствени 
радник,  здравствени сарадник, односно друго 
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лице запослено у здравственој установи, одно-
сно приватној пракси, који ради пуно радно вре-
ме, а не ради на пословима на којима је уведено 
скраћено радно време у складу са одредбама 
закона којим се уређује рад и закона којим се 
уређује рад запослених у јавним службама, може 
да обавља одређене послове из своје струке код 
послодавца код кога је запослен са пуним рад-
ним временом, односно код другог послодавца 
ван редовног радног времена, закључивањем 
уговора о допунском раду са својим послодав-
цем, односно највише три уговора о допунском 
раду са другим послодавцем, у укупном трајању 
до једне трећине пуног радног времена.

Наведене одредбе става 1. члана 60. о допун-
ском раду односе се на здравствене раднике, 
здравствене сараднике и друга лица запослена 
у здравственој установи, па стога треба имати у 
виду следеће дефиниције:
а) Према чл. 150. Закона, здравствени радник је, 
у зависности од нивоа образовања:
● доктор медицине, доктор денталне медици-
не, магистар фармације и магистар фармације 
– медицински биохемичар, са завршеним одго-
варајућим интегрисаним академским студијама 
здравствене струке;
● медицинска сестра, здравствени техничар, од-
носно друго лице са завршеном одговарајућом 
високом односно средњом школом здравствене 
струке, у складу са Законом.
б) Према члану 151. Закона, здравствени сарад-
ник је лице које нема стечено средње односно ви-
соко образовање здравствене струке, а учествује 
у обављању одређених послова здравствене за-
штите (превенција, дијагностика, терапија и ре-
хабилитација) у здравственој установи, односно 
приватној пракси.
в) Друго запослено лице у здравственим уста-
новама и приватној пракси јесте тзв. немедицин-
ско особље, које обавља разне стручне послове 
(правници, економисти, социјални радници и сл.) 
или помоћне послове (возачи, спремачице, при-
према хране, мајстори и сл.).  

Из наведене дефиниције допунског рада тако-
ђе се уочава да допунски рад може да обавља 
само онај здравствени радник, сарадник или 
друго запослено лице које:
а) ради пуно радно време код свог послодавца, 
б) не ради на пословима на којима је уведено 
скраћено радно време (ради се о запосленима 
који раде на нарочито тешким, напорним и за 

здравље штетним пословима на којима и, поред 
примене одговарајућих мера безбедности и за-
штите живота и  здравља на раду,  средстава и 
опреме личне заштите, постоји повећано штетно 
дејство на здравље запосленог). 

Допунски рад је, дакле, и у здравственој делат-
ности додатни рад запосленог са пуним радним 
временом. При томе, у складу са чланом 50. За-
кона о раду и чланом 35. Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина и једини-
ца локалне самоуправе, прецизира се (члан 40) 
да пуно радно време износи 40 часова недељно. 
Према томе, допунски рад не могу да обављају 
здравствени радници,  сарадници  или друга  за-
послена лица у здравству која су пензионисана и 
незапослена лица, као ни они који су код својих 
послодаваца запослени са непуним или скраћеним 
радним временом (из члана 51. Закона о раду). 

Битна нова одлика допунског рада у здрав-
ству огледа се у чињеници да запослени у здрав-
ственој установи може да обавља допунски рад:
а) код свог послодавца код кога је запослен са 
пуним радним временом или
б) код другог послодавца.

Допунски рад се уговара закључивањем пи-
сменог уговора о допунском раду било са својим 
било са другим послодавцем.

Здравствени радник, здравствени сарадник, 
односно друго лице  запослено у  здравственој 
установи, ради обављања допунског рада може 
да закључи само један уговор о допунском раду 
са својим послодавцем, а највише три уговора о 
допунском раду са другим послодавцем.

По дефиницији, допунски рад је рад ван ре-
довног радног времена, и то важи и за допунски 
рад у здравственој делатности. Дакле, након што 
одраде пуно радно време код свог послодавца, 
здравствени радници, сарадници и други запо-
слени код свог или другог послодавца наставља-
ју истог дана да раде, али не у радном односу, 
већ  у  допунском  раду,  као  облику  уговорног 
рада ван радног односа. У наведеном ставу  1. 
члана 60.  Закона  јасно  је речено да допунски 
рад може да се обавља само ван редовног рад-
ног времена конкретног запосленог, што значи 
да он најпре мора да „одради” својих осам сати 
редовног рада код послодавца код кога је у рад-
ном односу са пуним радним временом, па тек 
након тога код другог послодавца може да на-
стави да ради допунски.
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Још  један  услов  обављања  допунског  рада 
здравствених радника, сарадника и других запо-
слених из наведеног члана 60. став 1. Закона јесте 
услов да при допунском раду обављају одређене 
послове здравствене делатности из своје струке.

F Допунски рад, по свим уговорима које 
конкретно лице закључи, може да траје 

највише до једне трећине пуног радног вре-
мена – дакле 13,33 часа недељно, тј. 13 сати и 
20 минута. 

Сагласност за допунски рад
Према осталим одредбама у члану 60. Закона, 

сагласност за обављање допунског рада здрав-
ственог радника, односно здравственог сарад-
ника, директор здравствене установе, односно 
оснивач приватне праксе у којој је наведени рад-
ник запослен са пуним радним временом, даје у 
року од пет радних дана од подношења захтева 
за давање сагласности, под условом да је подно-
силац захтева у календарској години која прет-
ходи подношењу  захтева остварио прописане 
мере извршења. Здравствени радник, односно 
здравствени сарадник може да закључи уговор о 
допунском раду уз претходну сагласност дирек-
тора здравствене установе, односно оснивача 
приватне праксе у којој је запослен са пуним рад-
ним временом. Ова сагласност даје се на период 
од годину дана.

У случају да послодавац, здравствени, одно-
сно фармацеутски инспектор утврди да здрав-
ствени радник, односно здравствени сарадник 
обавља  допунски  рад  без  наведене  сагласно-
сти директора, сагласност за допунски рад том 
здравственом раднику, односно здравственом 
сараднику не може бити дата у периоду од две 
године од дана утврђивања поменуте чињенице.

О  закључењу  уговора  о  допунском  раду  са 
другим  послодавцем  здравствени  радник,  од-
носно здравствени сарадник дужан је да у року 
од пет радних дана од дана закључења уговора 
писмено обавести директора здравствене уста-
нове, руководиоца другог правног лица, односно 
оснивача приватне праксе у којој је запослен са 
пуним радним  временом.  У  посебном  случају, 
ако здравствени радник, односно здравствени 
сарадник  ради  са  непуним  радним  временом 
код  једног послодавца, а код  једног или више 
послодаваца до пуног радног времена, дужан је 
да обезбеди сагласност за допунски рад од свих 

послодаваца код којих ради са непуним радним 
временом, односно укупно са пуним радним вре-
меном.

Здравствена  установа,  односно  приватна 
пракса дужна  је да чува примерак сагласности 
дате здравственом раднику, односно здравстве-
ном сараднику за допунски рад, као и уговоре о 
допунском раду које су закључили.

Као што може да се види, за свако обављање 
допунског рада – и код свог и код другог посло-
давца – потребна је сагласност послодавца код 
кога запослени ради пуно радно време. 

Накнада за допунски рад

Уговор о допунском раду обавезно се закљу-
чује у писаном облику и садржи нарочито: 
● врсту, начин и време трајања посла,
● начин утврђивања новчане накнаде,
● друга права и обавезе по основу рада. 

Износ накнаде за допунски рад слободно се 
уговара у нето или бруто износу, а поред те нак-
наде, могуће је уговорити и плаћање трошкова за 
долазак и одлазак са рада, трошкова службеног 
пута и сл., што је у функцији извршења посла. Сва 
плаћања по основу допунског рада улазе у износ 
накнаде по Уговору о допунском раду.

Према члану 85. став 1. тачка 3) Закона о по-
резу на доходак грађана и члану 12. Закона о до-
приносима за обавезно социјално осигурање, на 
накнаду која се остварује за обављање послова 
по Уговору о допунском раду плаћају се следеће 
фискалне обавезе:
1) порез на лична примања по стопи од 20% на 
основицу коју чини бруто уговорен приход ума-
њен за 20% нормираних трошкова;
2) допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
на терет извршиоца послова по стопи од 26% на 
основицу на коју се плаћа порез на доходак гра-
ђана (не примењују се законске одредбе о најви-
шој и најнижој основици доприноса).

На уговорену накнаду за допунски рад не пла-
ћа се допринос за здравствено осигурање.

Ако је накнада за рад по Уговору о допунском 
раду утврђена у бруто износу, на тај износ обра-
чунавају се и одбијају пореске обавезе, а изврши-
оцу се исплаћује остатак. 

Уколико је накнада за допунски рад уговорена 
у нето износу, преводи се у бруто износ дељењем 
са коефицијентом 0,632, који је добијен на основу 
умањења пореске стопе за 20% и стопе доприноса 
за пензијско и инвалидско осигурање за 20%, по-
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што се та стопа примењује на умањену основицу 
за 20% по основу нормираних трошкова, по фор-
мули: (100 - (16 + 20,8) : 100 = 0,632). 

Пример: Обрачун накнаде за допунски рад

1. Нето накнада  25.000,00
2. Коефицијент за прерачун у бруто  0,632
3. БРУТО НАКНАДА (ред. бр. 1 : ред. бр. 2) 39.556,96
4. Нормирани трошкови (20% на ред. бр. 3) 7.911,39
5. ОПОРЕЗИВИ ПРИХОД  

(ред. бр. 3 - ред. бр. 4) 31.645,57
6. Порез (20% на ред. бр. 5) 6.329,11
7. Допринос ПИО (26% на ред. бр. 5) 8.227,85
8. За исплату  

(ред. бр. 3 - ред. бр. 6 - ред. бр. 7) 25.000,00

Пре исплате накнаде по Уговору о допунском 
раду исплатилац подноси пореску пријаву ППП-
-ПД надлежној организационој јединици Пореске 
управе, након чега добија БОП за плаћање оба-
веза по основу исплате ове накнаде. Приходи по 
основу допунског рада у обрасцу ППП-ПД прија-
вљују се под ОВП 605.  

Порези и доприноси по одбитку по основу Уго-
вора о допунском раду плаћају се на рачун 840-
4848-37. На налогу за плаћање наводи се шифра 
плаћања 254 и број одобрења за плаћање (БОП) 
добијен од стране Пореске управе.

Такође,  исплатилац  уговорене  накнаде  по 
основу Уговора о допунском раду дужан је да на-
длежном фонду ПИО поднесе пријаву података 
за матичну евиденцију, и то пријаву о уплати до-
приноса по основу уговорене накнаде и висини 
те накнаде, која се подноси на обрасцу:
1) образац М-УН – Пријава о уплати доприноса 
по основу уговорене накнаде, односно накнаде 
по основу Уговора о допунском раду и висине те 
накнаде – ако се пријава подноси за једно лице;
2) образац М-УНК – Пријава о уплати доприноса 
за више лица по основу уговорене накнаде, одно-
сно накнаде по основу Уговора о допунском раду 
и висине те накнаде.

Пријава се подноси у року од три дана од дана 
уплате доприноса.

Књижење по основу исплате прихода за до-
пунски рад према Контном оквиру за буџетски 
систем дато је у наставку:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

131211 Обрачунати 
неплаћени расходи  39.556,96

237311  Обавезе по основу 
нето исплата за 
услуге по Уговору   25.000,00 

237411  Обавезе по основу 
пореза на исплате 
за услуге по 
Уговору   6.329,11

237511  Обавезе по 
основу доприноса 
за пензијско 
и инвалидско 
осигурање за услуге 
по Уговору   8.227,85

- обрачун накнаде по Уговору о допунском раду

2.

237311  Обавезе по основу 
нето исплата за 
услуге по Уговору  25.000,00 

237411  Обавезе по основу 
пореза на исплате 
за услуге по 
Уговору  6.329,11

237511  Обавезе по 
основу доприноса 
за пензијско 
и инвалидско 
осигурање за услуге 
по Уговору  8.227,85

121112  Жиро рачуни   39.556,96
- по изводу

3

423599 Остале стручне 
услуге 39.556,96

131211  Обрачунати 
неплаћени расходи   39.556,96

- по Уговору

Престанак уговора о допунском раду
Као што је већ наведено, допунски рад је један 

од облика рада ван радног односа, па се права и 
обавезе, као и разлози за отказ, регулишу угово-
ром. За случај да наведени уговор о допунском 
раду не  садржи одговарајуће норме о отказу, 
примењују  се  одговарајућа  правила  Закона  о 
облигационим односима, по којима овај уговор 
може бити раскинут: 
● споразумом, па и када он није у писаном обли-
ку закључен (члан 68. ЗОО-а), 
● због неиспуњења (чл. 124–132. ЗОО-а), 
● због промењених околности (чл. 133–136. ЗОО-а). 

Такође, овај уговор престаје и истеком време-
на на које је закључен.  П С
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Мр Жељко Албанезе

Привремена спреченост за рад 
због болести или компликација 
у вези са одржавањем 
трудноће према новом Закону о 
здравственом осигурању
Привремена спреченост за рад због болести или компликација у вези са одр-
жавањем трудноће (даље: одржавање трудноће) јесте вид спречености за рад, 
односно боловања, које представља време за које се трудници – запосленој 
или предузетници – пружа здравствена заштита и обезбеђују материјална да-
вања којима се надомешта изгубљена зарада због болести. Одржавање труд-
ноће може да се остварује од момента установљавања трудноће до момента 
отварања породиљског одсуства, дакле 45 дана пре порођаја, а обавезно 28 
дана пре времена одређеног за порођај. Битно је да та врста боловања буде 
идентификована као „одржавање трудноће” јер је то по законским прописима 
специфичан основ за исплату накнаде зараде трудници.

Увод

Према члану 73. став 1. тачка 3) новог Закона 
о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 
25/2019 – даље: Закон), право на накнаду зараде, 
између осталих, имају и запослени и лица која 
су регистрована за обављање делатности у виду 
занимања ради самосталног обављања делатно-
сти и обављања делатности слободне професије 
(даље: предузетници), ако су привремено спре-
чени за рад због болести или компликација у вези 
са одржавањем трудноће. 

Према томе, по основу одржавања трудноће, 
породиље – запослене и предузетнице имају право:
а) да одсуствују са рада и
б) да примају накнаду зараде за време овог од-
суства.

Утврђивање боловања због одржавања 
трудноће

Дужину одсуства због одржавања трудноће 
оцењује  стручно-медицински  орган  Републи-

чког  фонда  за  здравствено  осигурање  (даље: 
Републички фонд)  на  основу медицинско-док-
тринарних стандарда за утврђивање привремене 
спречености за рад. 

Боловање због одржавања трудноће наступа 
оног дана када изабрани лекар утврди да трудни-
ца – запослена или предузетница није способна 
за обављање свог рада због болести. Изузетно, 
изабрани лекар може да утврди боловање због 
одржавања трудноће и за период пре првог ја-
вљања труднице на преглед, али највише за три 
дана уназад од дана када се  јавила изабраном 
лекару. 

Ако је трудница била на стационарном лечењу 
или ако је болест настала за време њеног борав-
ка у иностранству, као и у другим оправданим 
случајевима у којима није могла да се јави изабра-
ном лекару, односно није могла да га обавести о 
разлозима спречености за рад, по предлогу иза-
браног лекара првостепена лекарска комисија 
може да дâ оцену спречености за рад труднице 
за период дужи од три дана пре јављања изабра-
ном лекару.
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Изабрани лекар, односно други стручно-ме-
дицински  орган  Републичког  фонда  одређује 
боловање због одржавања трудноће датумом 
почетка и датумом завршетка боловања. Пра-
во на накнаду зараде за време овог боловања 
може да траје до отклањања узрока спречености 
за рад, у зависности од врсте и узрока болести. 
Право на накнаду зараде припада од првог дана 
боловања због одржавања трудноће и за све вре-
ме трајања тог боловања, али само:
1) за време трајања радног односа за које би за-
послена примала зараду односно плату у складу 
са прописима о раду, односно 
2) за време за које би трудница обављала делат-
ност као предузетник да није наступила привре-
мена спреченост за рад.

Изузетно,  према  ставу  3.  члана  77.  Закона, 
предузетнику који није привремено одјавио оба-
вљање делатности у складу са Законом, а нема 
запослене, право на накнаду зараде због одржа-
вања трудноће припада од дана одјаве делатно-
сти. Осим овог ограничења, предузетници треба 
да имају у виду и изричите одредбе члана 85. За-
кона, којима се дефинише да:
1) предузетнику не припада накнада зараде ако 
за време боловања због одржавања трудноће 
није привремено одјавио обављање делатности, 
без обзира на то ко је исплатилац поменуте нак-
наде;
2) ако предузетник запошљава једног или више 
радника (па из тог разлога наставља да обавља 
делатност) припада му 50% од накнаде зараде 
која би му припадала да је одјавио обављање 
делатности.

Накнада зараде за време одржавања 
трудноће

За  време  одсуства  с  рада  због  одржавања 
трудноће запослена остварује право на накнаду 
зараде, која се утврђује на основу:
1) основа за накнаду и
2)  процента  који  се  примењује  на  основ  ради 
утврђивања износа накнаде зараде.

Ови елементи обрачуна боловања због одр-
жавања трудноће различити су за период до 30 
дана и за период од 31. дана боловања, па у на-
ставку следи детаљнији осврт. 

Трудничко боловање до 30 дана

а) За осигураника запосленог

За првих 30 дана боловања због одржавања 
трудноће накнаду зараде исплаћује послодавац 
из својих средстава, а накнада зараде износи 
100% од основа за накнаду зараде (члан 95. став 3. 
Закона). Основ за накнаду зараде за време труд-
ничког боловања утврђује се у складу са прописи-
ма о раду, а то значи у складу са Законом о раду, 
који је у члану 115. прописао да основ за накнаду 
зараде за време боловања на терет послодавца 
чини просечна зарада исплаћена запосленом у 
претходних 12 месеци пре месеца у којем је на-
ступила  привремена  спреченост  за  рад,  с  тим 
да  не  може  бити  нижа  од  минималне  зараде 
утврђене у складу са овим законом. Приликом 
утврђивања основа за накнаду зараде за одржа-
вање трудноће до 30 дана на терет послодавца, 
у основ се урачунавају све исплате с карактером 
зараде које је запослена примила у претходних 
12 месеци за часове на раду (основна зарада + 
радни учинак + топли оброк + регрес + увећања 
зараде + друге исплате с карактером зараде од-
носно плате). 

Запосленој која је пре почетка боловања, од-
носно у периоду на основу ког се утврђује основ 
за накнаду зараде истовремено радила код два 
или више послодаваца, основ за накнаду зараде 
утврђује се према укупном збиру основа за нак-
наду зараде код тих послодаваца, који не може 
бити већи од највишег основа за накнаду зараде 
по Закону (највиши основ за накнаду зараде чини 
просек највиших месечних основица на који се 
плаћа допринос за месеце који улазе у просечан 
износ зараде – члан 88. став 2. Закона).

Послодавац је дужан да пре исплате накнаде 
зараде за боловање због одржавања трудноће 
поднесе појединачну пореску пријаву за порез по 
одбитку (образац ППП-ПД), у којој се за ову нак-
наду користи ознака врсте прихода (ОВП) 202.

б) За осигураника предузетника
Сагласно  члану 89.  Закона, основ за накна-

ду зараде за време боловања због одржавања 
трудноће предузетника који испуњава услов у 
погледу претходног осигурања, чини просечна 
месечна основица на коју је плаћен допринос за 
обавезно здравствено осигурање у складу са За-
коном, утврђена у 12 месеци који претходе месе-
цу у којем је наступио случај тог боловања. 

У посебним случајевима:
1) ако је у претходних 12 месеци пре отварања бо-
ловања предузетник био осигуран краће, основ 
за накнаду зараде чини основица на коју је плаћен 
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допринос за обавезно здравствено осигурање, 
утврђена према времену за које је био осигуран 
у том периоду;
2) ако предузетник у свих претходних 12 месеци 
није обављао делатност предузетника, основ за 
накнаду зараде чини најнижа месечна основица 
за допринос за обавезно социјално осигурање за 
месеце у којима то лице није обављало делатност 
предузетника; 
3) предузетник који је пре наступања боловања 
због одржавања трудноће, односно у периоду из 
којег се утврђује основ за накнаду зараде исто-
времено обављао делатност и радио код посло-
давца, основ за накнаду зараде утврђује се према 
укупном збиру основа за накнаду зараде по оба 
основа, који не може бити већи од највишег осно-
ва за накнаду зараде по Закону;
4) основ за обрачун накнаде зараде за предузет-
ника који се определио за личну зараду, у складу 
са Законом, утврђује се на начин као за осигура-
нике – запослене. 

Просечна основица на коју је плаћен допринос 
за обавезно здравствено осигурање у претход-
них 12 месеци утврђује се на основу уверења По-
реске управе. 

Трудничко боловање преко 30 дана

а) За осигураника запосленог
Накнаду зараде за трудничко боловање по-

чев од 31. дана тог боловања исплаћује Републи-
чки фонд у износу од 100% од основа за накнаду 
(члан 95. став 4. Закона). 

Сагласно члану 87. Закона, основ за накнаду 
зараде која се исплаћује из средстава обавезног 
здравственог  осигурања  за  време  трудничког 
боловања чини просечна зарада коју је запосле-
на остварила у претходних 12 месеци пре месеца 
у којем је наступило то боловање. Зараду која се 
користи за утврђивање основа за накнаду чини за-
рада за обављени рад и време проведено на раду, 
утврђена у складу са прописима о раду, и то:
1) основна зарада запослене;
2) део зараде за радни учинак;
3) увећана зарада. 

Висина накнаде зараде која се обезбеђује из 
средстава обавезног здравственог осигурања не 
може да буде нижа од минималне зараде утврђе-
не у складу са прописима о раду за месец за који 
се врши обрачун накнаде зараде.

Као што је већ речено, почев од 31. дана труд-
ничког  боловања  висина  накнаде  зараде  обе-

збеђује се у износу од 100% од основа за накнаду 
зараде,  с  тим што  се  из  средстава  обавезног 
здравственог осигурања обезбеђује износ од 65% 
од основа за накнаду зараде, као и износ од 35% 
од основа за накнаду зараде из средстава буџета 
Републике Србије. Средства у износу од 35% од 
основа за накнаду зараде преносе се Републи-
чком фонду који у име и за рачун буџета Републи-
ке Србије уплаћује средства на рачун послодавца.

Приликом утврђивања основа за накнаду за-
раде на терет Републичког фонда треба имати у 
виду следеће напомене из члана 88. Закона:

● Основ за накнаду зараде за сваки поједи-
начни месец који улази у износ просечне зараде 
приликом утврђивања основа за накнаду зараде 
не може бити виши од највише месечне основице 
на коју је плаћен допринос за месец који улази у 
просечан износ зараде, у складу са законом ко-
јим се уређују доприноси за обавезно социјално 
осигурање.

● Ако запослена није остварила зараду у 12 ка-
лендарских месеци који претходе месецу у којем 
је наступило боловање, основ за накнаду зараде 
чини просечан износ зарада за време за које је 
запослена остварила зараду, а за месеце за које 
није остварила зараду основ чини минимална за-
рада за те месеце.

● Ако запослена није остварила зараду ни у 
једном од 12 месеци који претходе месецу пре на-
ступања боловања, основ за накнаду зараде чини 
минимална зарада утврђена, у складу са пропи-
сима којима се уређује рад, за месец за који се 
исплаћује накнада зараде. 

Сагласно члану 102. Закона, послодавац 
исплаћује и накнаду зараде запосленој која 
се обезбеђује из средстава обавезног здрав-
ственог осигурања. Наиме, послодавац врши 
обрачун накнаде зараде и за трудничко боло-
вање на терет Републичког фонда и доставља 
га надлежној филијали,  уз  захтев за исплату 
накнаде зараде. Филијала утврђује право на 
накнаду зараде и висину накнаде и најкасније 
у року од 30 дана од дана пријема обрачуна 
послодавца преноси одговарајући износ сред-
става на посебан рачун послодавца. 

Приликом исплате накнаде зараде за време 
трудничког боловања преко 30 дана послода-
вац је дужан да пре исплате поднесе поједи-
начну пореску пријаву на обрасцу ППП-ПД, уз 
коришћење ОВП 204.
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б) За осигураника предузетника
Као и код боловања до 30 дана, основ за нак-

наду зараде за осигуранике – предузетнике чини 
просечна  месечна  основица  на  коју  је  плаћен 
допринос за обавезно здравствено осигурање 
у складу са Законом, утврђена у 12 месеци који 
претходе месецу у којем је наступило боловање 
због одржавања трудноће. Висина накнаде зара-
де обезбеђује се у износу од 100% од овако утвр-
ђеног основа за накнаду зараде.

Накнаду зараде која се обезбеђује из сред-
става обавезног здравственог осигурања пре-
дузетницима и запосленима код предузетника, 
под условом да предузетници немају посебан 
рачун, обрачунава и исплаћује надлежна фили-
јала на текући рачун поменутих лица.

Усклађивање основа за накнаду зараде 
на терет обавезног здравственог 
осигурања

Пошто одржавање трудноће може да траје и 
више месеци, када је у питању ова врста одсуства 
с рада, биће услова за примену одредби из чла-
на 91. Закона о усклађивању основа за накнаду 
зараде. 

Наиме, када запослени, односно предузетник 
прима накнаду зараде из средстава обавезног 
здравственог осигурања дуже од два календар-
ска месеца, има право на усклађивање основа за 
накнаду зараде. Конкретно:
1) усклађивање основа за накнаду зараде врши се 
од првог дана наредног календарског месеца по 
истеку другог календарског месеца непрекидне 
спречености за рад, 
2) основ за накнаду зараде усклађује се са крета-
њем просечне месечне зараде по запосленом на 
територији Републике Србије, према последњем 
објављеном податку републичког органа надле-
жног за послове статистике, у односу на месец за 
који се врши усклађивање накнаде зараде (прво 
усклађивање основа за накнаду зараде). 

Свако  наредно  усклађивање основа  за  нак-
наду  зараде врши се месечно,  према кретању 
просечне месечне зараде по запосленом на тери-
торији Републике Србије, према последњем обја-
вљеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике, у односу на месец за који 
се врши усклађивање основа за накнаду зараде.

Пример: Обрачун трудничког боловања

Запослена је у јуну 2019. године, у месецу који 
има 30 дана, цео месец била на боловању због 
компликације у вези са одржавањем трудноће, 
које се за првих 30 дана исплаћује из средстава 
послодавца. Основ за обрачун боловања које се 
исплаћује на терет послодавца утврђен је у члану 
115. Закона о раду, а то је просечна зарада оства-
рена у претходних 12 месеци који претходе месе-
цу у коме се користи боловање, при чему се као 
исплаћена зарада рачунају све исплате које чине 
зараду, а извршене су запосленој у тих 12 месеци 
(основна зарада увећана за минули рад, топли 
оброк, регрес, стимулације и др.). 

Ако  дванаестомесечни  просек  запослене 
износи 60.000,00 динара нето,  послодавац би 
у овом случају био обавезан да тој запосленој 
за боловање  због одржавања  трудноће  за  пр-
вих 30 дана исплати из својих средстава износ 
од 60.000,00 динара нето, с тим што овај износ 
прерачунава на бруто ради обрачуна и плаћања 
пореза на зараде и доприноса за обавезно соци-
јално осигурање на терет запосленог и на терет 
послодавца. 

Обрачун: 

Ред. 
бр. Опис Износ

1.  Основица за обрачун трудничког 
боловања – дванаестомесечни просек 
(нето)  60.000,00 

2.  Накнада зараде за трудничко боловање 
(ред. бр. 1 x 100%)  60.000,00 

3. Износ накнаде зараде за боловање – 
бруто (ред. бр. 2 - 1.530 / 0,701)  83.409,42 

4. Основица за порез (ред. бр. 3 - 15.300)  68.109,42 

5.  Порез на зараде (ред. бр. 4 x 10%)  6.810,94 

6. Основица за доприносе (ред. бр. 3)  83.409,42 

7. Доприноси на терет запосленог  
(ред. бр. 6 x 19,9%)  16.598,48 

8. Нето накнада зараде за трудничко 
боловање за исплату запосленој  
(ред. бр. 3 - ред. бр. 5 - ред. бр. 7)  60.000,00 

9. Доприноси на терет послодавца  
(ред. бр. 6 x 17,15%)  14.304,72 

10.  Укупан трошак послодавца  
(ред. бр. 3 + ред. бр. 9)  97.714,14 

poslovnisavetnik.net
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Попуњавање пореске пријаве: 
1.2 Обрачунски период 6. 2019. МФП.1
3.6 Шифра врсте прихода  1 01 202 00 0  МФП.2 
3.7 Број дана  30 МФП.3 
3.8 Број сати  176  МФП.4 
3.8а  Фонд сати  176  МФП.5 
3.9 Бруто приход  83.409,42  МФП.6 
3.10  Основица за порез  68.109,42  МФП.7 
3.11  Порез  6.810,94  МФП.8 
3.12  Основица доприноса  83.409,42  МФП.9 
3.13  Допринос за ПИО  21.686,45  МФП.10 
3.14  Допринос за здравство  8.591,17  МФП.11 
3.15  Допринос за незапосленост   625,57  МФП.12 
3.16  Додатни допринос за ПИО  0  

Књижење: 
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

520 Трошкови зарада и 
накнада зарада  83.409,42   

450 Обавезе за нето 
зараде и накнаде 
зарада   60.000,00 

451 Обавезе за порезе 
на зараде и накнаде 
зарада на терет 
запосленог   6.810,94 

452 Обавезе за 
доприносе на 
зараде и накнаде 
зарада на терет 
запосленог    16.598,48

- за обрачунату накнаду зарада

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2.

521 Трошкови пореза 
и доприноса на 
зараде и накнаде 
зарада на терет 
послодавца  14.304,72 

453 Обавезе за порез 
и доприносе на 
зараде и накнаде 
зарада на терет 
послодавца  14.304,72 

- обрачун доприноса на терет послодавца

3.

450 Обавезе за нето 
зараде и накнаде 
зарада  60.000,00   

451 Обавезе за порезе 
на зараде и накнаде 
зарада на терет 
запосленог  6.810,94   

452 Обавезе за 
доприносе на 
зараде и накнаде 
зарада на терет 
запосленог   16.598,48  

453 Обавезе за порез 
и доприносе на 
зараде и накнаде 
зарада на терет 
послодавца   14.304,72  

241 Текући (пословни) 
рачун   97.714,14 

- исплата нето накнаде зараде и уплата пореза и 
доприноса

Питања претплатника из области 
зарада и других примања
Обавеза плаћања доприноса за 
здравствено осигурање за пензионере 
који заснивају радни однос 

Пензионери који заснују радни однос након 11. 
4. 2019. године не могу више да бирају по ком осно-
ву ће стицати својство осигураника на здрав-
ствено осигурање.

Новим Законом о  здравственом осигурању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 25/2019 – даље: Закон), који 
је ступио на снагу 11. 4. 2019. године, промењен 
је приоритетни ред за стицање својства осигу-

раника када исти испуњава услове за стицање 
тог својства по више основа. Осигураници кори-
сници пензије више нису у првом приоритетном 
реду, заједно са осигураницима у радном односу 
(што је било у складу са чланом 21. старог зако-
на). Осим тога, чланом 15. став 2. новог закона и 
даље су дефинисана лица која су дужна да иза-
беру један од основа осигурања по коме ће бити 
здравствено осигурани (и остваривати права из 
обавезног здравственог осигурања), а међу наве-
денима нису лица која су осигураници корисници 
пензије (што је било у складу са чланом 21. став 2. 
старог закона).

П С
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Члан 11. 
став 1. 

тачка _ 
Закона:

Осигураници

У случају постојања више 
основа осигурања

приори-
тетни ред

има могућност 
и дужност да 

изабере основ

1) лица у радном односу 1 ДА

2) цивилна лица на служби у Војсци Србије, јединицама Војске Србије и установама 
Војске Србије

1 ДА

3) изабрана, именована или постављена лица, ако за обављање функције остварују 
зараду, односно плату или накнаду зараде

1 ДА

4) лица која, у складу са законом којим се уређује рад, обављају послове ван 
просторија послодавца

1 ДА

5) лица која, у складу са законом којим се уређује рад, обављају послове кућног 
помоћног особља

1 ДА

6) држављани Републике Србије који су на територији Републике Србије запослени 
код страних или међународних организација и установа, страних конзуларних 
или дипломатских представништава или су запослени код страних правних или 
физичких лица, ако међународним уговором није друкчије одређено

1 ДА

7) запослени упућени на рад у иностранство, односно у привредном друштву или 
другом правном лицу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису 
обавезно осигурани по прописима те државе или ако међународним уговором 
није друкчије одређено

1 ДА

8) запослени родитељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ који одсуствује са 
рада док дете не наврши три године живота, док му мирују права и обавезе по 
основу рада, у складу са прописима којима се уређује рад

1 ДА

9) држављани Републике Србије запослени у иностранству код страног послодавца, 
који немају здравствено осигурање страног носиоца здравственог осигурања 
или који нису обавезно осигурани према прописима стране државе, односно ако 
права из здравственог осигурања по прописима те државе, за себе или чланове 
своје породице, не могу да остваре или користе ван територије те државе

1 ДА

10) странац који је засновао радни однос или је радно ангажован у смислу прописа 
којима је уређено запошљавање странаца у Републици Србији, ако међународним 
уговором није друкчије одређено

1 ДА

11) држављани Републике Србије запослени у домаћинствима осигураника који су 
у радном односу у иностранству код организације чије је седиште на територији 
Републике Србије

1 ДА

12) лица која остварују право на новчану накнаду по основу незапослености, према 
прописима о запошљавању

1 ДА

13) лица која обављају привремене и повремене послове у складу са законом којим 
се уређује рад

5 НЕ

14) лица која, у складу са законом, обављају привремене и повремене послове преко 
омладинске односно студентске задруге, а имају навршених 26 година живота, 
односно без обзира на године живота ако нису на школовању

5 НЕ

15) лица која по престанку радног односа остварују право на накнаду зараде због 
повреде на раду или професионалне болести, у складу са овим законом

5 НЕ

16) лица која обављају послове по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора 
о породичном смештају према прописима о социјалној заштити, уговора о струч-
ном оспособљавању и усавршавању уз накнаду, као и по основу других уговора 
код којих се за извршен посао остварује накнада, односно награда (у даљем 
тексту: уговорена накнада)

5 НЕ

17) лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са 
законом, који у њима раде без заснивања радног односа

3 ДА
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18) лица која су регистрована за обављање делатности у виду занимања ради 
самосталног обављања делатности и обављања делатности слободне професије 
(даље: предузетници), као и самостални уметници, у складу са законом

3 ДА

19) спортисти који, у складу са законом којим се уређује спорт, обављају спортску 
делатност као самосталну делатност

3 ДА

20) свештеници и верски службеници верских заједница регистрованих у Републици 
Србији, који те послове обављају као самосталну делатност

3 ДА

21) пољопривредници који се баве пољопривредном производњом у складу са 
прописима којима се уређује пољопривреда, односно пољопривредна делатност, 
ако нису: осигураници запослени, осигураници из т. 17) и 18) овог става, корисници 
пензија, лица на школовању

4 НЕ

22) лица која обављају пољопривредну делатност као једино или основно занимање, 
а уписани су у Регистар пољопривредних газдинстава у својству носиоца или 
члана породице носиоца пољопривредног газдинства, ако нису: осигураници 
запослени, осигураници из т. 17) и 18) овог става, корисници пензија, лица на 
школовању

4 НЕ

23) јавни бележник и јавни извршитељ 3 ДА

24) корисници пензије који су право на пензију остварили у складу са прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању

2 НЕ

25) лица која примају пензију или инвалиднину искључиво од иностраног носиоца 
осигурања и која имају пребивалиште или боравиште, односно стално настањење 
или привремени боравак у Републици Србији у складу са законом, односно ако са 
државом од које примају пензију или инвалиднину не постоји међународни уговор 
о социјалном осигурању или је међународним уговором другачије одређено

2 НЕ

26) лица која примају пензију или инвалиднину искључиво од иностраног носиоца 
осигурања и која имају пребивалиште или боравиште, односно стално настањење 
или привремени боравак у Републици Србији у складу са законом, а код којих 
постоје одређене правне сметње због којих не могу да остваре здравствено оси-
гурање применом међународног уговора и то само ради остваривања права из 
здравственог осигурања на територији Републике Србије

2 НЕ

27) страни држављани који на територији Републике Србије раде код домаћих прав-
них субјеката на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о 
међународној техничкој сарадњи

5 НЕ

28) страни држављани за време школовања или стручног усавршавања на територи-
ји Републике Србије до истека школске године, односно завршетка академске го-
дине у којој су завршили школовање, али не дуже од навршене 26 године живота

5 НЕ

Значи, осигураници остварују права из оба-
везног здравственог осигурања према приори-
тетно утврђеном основу осигурања.

Дакле,  према  одредбама  новог  закона, ко-
рисници пензије налазе се у другом приоритету 
основа за стицање својства осигураника према 
новом закону (члан 11. став 1. т. 24)–26) Закона), 
а ако заснују радни однос од 11. 4. 2019. године, 
више немају могућност избора једног од основа 
осигурања по коме ће бити здравствено осигура-
ни, већ морају да буду приоритетно осигурани 
по основу радног односа који се налази у првом 
приоритету основа за стицање својства осигура-
ника. Значи, послодавци који заснују радни од-
нос са корисником пензије почев од 11. 4. 2019. 

године, поред пореза на зараду по стопи од 10% 
и доприноса за ПИО по стопи од 26%, морају да 
плаћају и допринос за здравствено осигурање по 
стопи од 10,3%. Допринос у случају незапослено-
сти се не плаћа.

Имајући  у  виду  да  је  осигурање  по  основу 
пензије  и  даље  већег  приоритета  у  односу  на 
осигурање по основу обављања самосталне де-
латности, као и по основу обављања послова по 
основу уговора којим се не заснива радни однос 
(уговор о делу, привремени и повремени посло-
ви,  ауторски  уговор…),  пензионери  који  оба-
вљају ове послове и даље ће бити осигурани по 
основу пензије.

Министарство здравља  је,  у циљу правилне 
примене  појединих  одредаба  Закона о  здрав-
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ственом  осигурању  у  погледу  приоритетног 
основа осигурања пензионера, у Mишљењу бр. 
011-00-95/2019-05 од 14. 5. 2019. године заузело 
следећи став:

У циљу правилне примене појединих одредаба 
Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник 
РС”, бр. 25/2019 – даље: Закон), који је ступио на 
снагу 11. априла 2019. године, обавештавамо вас 
следеће: „Чланом 15. Закона уређено је питање 
приоритетног основа осигурања у случају кад 
осигураник из члана 11. Закона испуњава услове 
за стицање својства осигураника по више основа 
осигурања, као и обавезе таксативно набројаних 
категорија лица која испуњавају услов за стицање 
својства осигураника по више основа, да изаберу 
један од основа осигурања по коме ће бити осигу-
рани. Наведеним чланом 15. Закона, пензионери – 
осигураници који су засновали радни однос немају 
више обавезу да изаберу основ осигурања по коме 
ће бити осигурани, већ у случају заснивања радног 
односа морају бити осигурани као запослени.

Правилна примена ове одредбе подразумева 
њену примену како на пензионере који су засно-
вали радни однос пре 11. априла 2019. године, а 
неспорно и на пензионере који су засновали радни 
однос од 11. априла 2019. године. Напомињемо да 
осигураници пензионери који су у радном односу, 
као и чланови њихових породица који су преко 
њих осигурани, правилном применом ове одредбе 
немају прекид здравственог осигурања, већ им се 
само мења основ осигурања. У том циљу Републи-

чки фонд за здравствено осигурање, у сарадњи са 
Републичким фондом за пензијско и инвалидско 
осигурање, треба да предузме неопходне мере и 
активности како би сви пензионери у радном од-
носу и чланови њихових породица који су преко 
њих осигурани, несметано могли и даље да кори-
сте права из обавезног здравственог осигурања, а 
у складу са Законом.

Послодавци су дужни да за пензионере 
који су пре 11. априла 2019. године засновали 
радни однос обрачун и уплату доприноса на 
зараду за обавезно здравствено осигурање 
врше почев од 11. априла 2019. године. Напо-
мињемо да за обавезу плаћања доприноса за 
обавезно здравствено осигурање није битан 
тренутак исплате зараде, већ период за који 
се исплаћује зарада.

У том смислу, уколико се пензионеру зарада 
за месец март 2019. године или неки ранији ме-
сец исплаћује после 11. априла, не постоји обаве-
за плаћања доприноса за обавезно здравствено 
осигурање. Међутим, на зараду која се пензионе-
ру исплаћује за месец април 2019. године постоји 
обавеза плаћања доприноса за здравствено оси-
гурање само на зараду која се односи на период 
од 11. априла, док се на зараду која се исплаћује 
закључно за 10. април 2019. године допринос за 
обавезно здравствено осигурање не обрачунава 
и не плаћа. П С
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Мр Жељко Албанезе

Методологија за утврђивање 
података о бонитету и давање 
оцена бонитета привредних 
друштава, задруга, предузетника 
и установа
На основу одредби Методологије за утврђивање података о бонитету при-
вредних друштава, задруга, установа и предузетника и давање оцена боните-
та привредних друштава, коју је утврдио регистратор Регистра финансијских 
извештаја, у овом тексту биће приказани подаци и показатељи путем којих се 
утврђује бонитет.

Увод

Према одредбама Правилника о условима и 
начину  јавног објављивања финансијских изве-
штаја и вођењу Регистра финансијских извештаја 
(„Сл. гласник РС”, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017 
– даље: Правилник), Агенција за привредне ре-
гистре  (даље: Агенција)  прима редовне и  кон-
солидоване годишње финансијске извештаје за 
последњу извештајну годину, као и ванредне фи-
нансијске извештаје за текућу годину. Ако су фи-
нансијски извештаји и уз њих пратећа прописана 
документација достављени у складу са Законом о 
рачуноводству и овим правилником, без одлага-
ња се врши њихов упис у Регистар финансијских 
извештаја  (даље:  Регистар).  Овако  формиран 
регистар не само да је централна,  јавна,  једин-
ствена електронска база података из потпуних и 
рачунски тачних финансијских извештаја, већ је и 
извор података за утврђивање бонитета и дава-
ње мишљења о бонитету за привредна друштва, 
задруге, установе и предузетнике. 

Према члану 41. Правилника, база података о 
бонитету је централна, јединствена, стандардизо-
вана, јавна електронска база података о бонитету 
привредних друштава, задруга, установа и преду-
зетника и оцена бонитета привредних друштава 
која имају седиште на територији Републике Ср-
бије, обрађених у складу са Правилником и по-

себном методологијом за утврђивање података о 
бонитету. Према члану 42. став 1. Правилника, по-
менуту методологију утврђује регистратор Реги-
стра финансијских извештаја (даље: регистратор).

На  основу  овог  овлашћења,  а  ради  конкре-
тизације активности Агенције у погледу давања 
мишљења о бонитету, регистратор је донео Ме-
тодологију за утврђивање података о бонитету 
привредних друштава, задруга, установа и пре-
дузетника и давање оцена бонитета привредних 
друштава (даље: Методологија), која је објављена 
на веб-сајту Агенције. Методологијом се уређује:
1) начин утврђивања, ажурирања и обелодањива-
ња података о бонитету привредних друштава, 
задруга, установа и предузетника (даље: подаци 
о бонитету), који се воде у бази података о бони-
тету у оквиру Регистра финансијских извештаја,
2) садржина извештаја о бонитету привредних 
друштава,  задруга,  установа  и  предузетника 
(даље: Извештај о бонитету), 
3) поступак утврђивања оцена бонитета и
4) садржина скоринга привредних друштава. 

На основу одредби Методологије, у наредном 
делу тексту биће приказани подаци и показатељи 
на основу којих се утврђује бонитет, уз напоме-
ну да је Агенција преко свог сајта обавестила све 
заинтересоване да је започела пружање услуга 
бонитета са подацима из финансијских извештаја 
за 2018. годину. 
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Пре тога потребно је подсетити се следећег:
● Бонитет је способност измиривања обавеза 

у року, која, поред кредитне способности, обу-
хвата и општу материјалну способност и пози-
цију на тржишту. Бонитет се често не поклапа са 
појмом ликвидности, будући да дужник може да 
буде доброг бонитетног статуса, а ипак кратко-
рочно неликвидан.

● Мишљење о бонитету је оцена способно-
сти измиривања обавеза привредног друштва, 
донета на основу квантитативног модела вред-
новања финансијских принципа пословања при-
вредног друштва, који је заснован на примени 
финансијске анализе и статистичког мониторин-
га, као и на основу квалитативне анализе финан-
сијских принципа и анализе ризика пословања 
засноване  на  специфичностима  привредног 
друштва.

● Извештаји о бонитету представљају систе-
матизовани сет података о бонитету за последње 
три извештајне године, а садрже основне подат-
ке, сажете билансе, показатеље за оцену боните-
та (на индивидуалном и збирном нивоу), податке 
о  ревизији финансијских извештаја,  податке о 
данима неликвидности и забрани располагања 
средствима на рачунима у банкама.

● Скоринг  је форма оцене бонитета која  ја-
сно,  поуздано  и  ажурно  даје  целовиту  слику 
пословања  привредних  друштава.  Скоринг  је 
објективизирана  оцена  бонитета  утврђена  на 
основу података из финансијских извештаја за 
последњих пет, а најмање три године. При изради 
скоринга вреднују се финансијске перформансе 
друштва исказане и анализиране преко показа-
теља за оцену бонитета, уз уважавање основних 
тенденција у области у којој оно обавља делат-
ност. Поред тога, анализом се обухватају и дру-
ги релевантни подаци од значаја за пословање 
привредног друштва, као што су број дана нели-
квидности у последњих дванаест месеци, подаци 
о забрани располагања средствима на рачунима 
у банкама и сл.

● Извештај о скорингу даје оцену бонитета 
привредног  друштва  и  скоринг,  односно  оце-
ну бонитета области и сектора којима припада 
његова делатност, чиме је омогућено јасно по-
зиционирање друштва  у  окружењу  у  коме  по-
слује. Извештај садржи и систематизовани сет 
података за последњих пет извештајних година 
– основне статусне и финансијске податке, пока-
затеље за оцену бонитета (на индивидуалном и 

збирном нивоу), податке о ревизији финансиј-
ских извештаја, податке о данима неликвидности 
и забрани располагања средствима на рачунима 
у банкама, као и остале значајне информације 
(ранг у области, Z-score и сл.).

Извори података за утврђивање 
бонитета

Према члану 2. Методологије, следећи подаци 
се употребљавају приликом утврђивања бонитета:
1) основни (статусни) подаци,
2) финансијски подаци и показатељи,
3) подаци о ревизији финансијских извештаја,
4) подаци о данима неликвидности,
5) подаци о забрани располагања средствима,
6) подаци о хартијама од вредности,
7) други релевантни подаци.

Сви наведени подаци су јавни. Изузетно, по-
даци за статистичке и друге потребе нису јавни 
подаци, осим ако су привредно друштво, задру-
га, установа или предузетник дали сагласност за 
њихово коришћење у складу с прописима.

Основни (статусни) подаци

Стандардизоване основне (статусне) податке 
за утврђивање бонитета чине подаци о иденти-
фикацији, оснивању, оснивачима и оснивачком 
капиталу, претежној класификацији делатности, 
величини,  заступању,  огранцима,  повезивању, 
управљању,  приватизацији,  платном  промету, 
стечају и ликвидацији, као и остали подаци.

Као што може да се види, ради се о подацима 
из личне карте правног лица који имају карактер 
јавних података, а евидентирају се и ажурирају у 
складу с њиховим настајањем и променама.

Финансијски подаци и показатељи 

Финансијски  подаци  и  показатељи  предста-
вљају основни улазни материјал за оцену бони-
тета, због чега се они преузимају – утврђују из 
потпуних и рачунски тачних:
1) редовних годишњих финансијских извештаја 
привредних друштава, задруга, установа и пре-
дузетника (даље: финансијски извештаји), одно-
сно
2) консолидованих годишњих финансијских из-
вештаја економских целина у привреди (даље: 
консолидовани финансијски извештаји), 
као и на основу података за статистичке и друге 
потребе.
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Сагласно члану 4. став 2. Методологије, два су 
битна фактора којима се обезбеђује једнообра-
зност евиденција финансијских података и пока-
затеља за оцену бонитета, а то су:
1) подзаконска акта донета у складу са Законом 
о  рачуноводству,  којима  се  прописују  контни 
оквир и садржај појединих рачуна у том контном 
оквиру,
2) садржина и форма образаца финансијских из-
вештаја.

Финансијски подаци и показатељи који улазе у 
методологију бонитета стандардизују се и изра-
чунавају у вишегодишњим временским серијама 
по групама правних лица и дају се за последњих 
десет година. Оно што је битно код ових времен-
ских серија јесте да њих чине објективизовани, 
стандардизовани  и  међусобно  упоредиви  по-
јединачни (индивидуални) подаци из финансиј-
ских извештаја, односно подаци за статистичке 
и друге потребе који се израчунавају сажимањем 
билансних позиција и у којима су анулиране про-
мене у прописима.

Према члану 10. Методологије, у показатеље 
за оцену бонитета привредних друштава, задру-
га, установа и предузетника сврстани су:
1) показатељи имовинске структуре (интензитет 
улагања у основна средства, интензитет финан-
сијских  улагања,  интензитет  улагања  у  обртну 
имовину, годишња стопа отписаности основних 
средстава, однос трошкова амортизације и при-
хода од продаје);
2) показатељи пословне активности (коефицијент 
обрта основних средстава, коефицијент обрта 
пословне имовине, коефицијент обрта потражи-
вања од купаца, просечно време наплате потра-
живања од купаца,  коефицијент обрта  залиха, 
просечно време везивања залиха, коефицијент 
обрта  обавеза  према  добављачима,  просечно 
време плаћања обавеза према добављачима);
3) показатељи структуре капитала (рацио соп-
ственог капитала, рацио позајмљеног капитала, 
степен укупне задужености);
4)  показатељи ликвидности  (покриће сталних 
средстава  сопственим  капиталом,  покриће 
сталних  средстава  дугорочним  изворима фи-
нансирања, покриће сталних средстава и залиха 
дугорочним изворима финансирања, рацио нов-
чане ликвидности, рацио текуће ликвидности, 
општи рацио ликвидности, нето обртни капитал, 
стопа покрића залиха нето обртним капиталом, 
трајност отплате, ток готовине);

5) показатељи профитабилности (стопа послов-
ног добитка, стопа бруто добитка, стопа нето 
добитка, стопа приноса на сопствени капитал 
– пре и после опорезивања, стопа приноса на 
укупна  средства  –  пре  и  после  опорезивања, 
стопа приноса на имовину, ефекат финансијског 
левериџа, рацио покрића камата);
6) показатељи тржишне вредности (зарада по 
акцији,  књиговодствена  вредност  по  акцији, 
берзански курс акција), при чему се ови показа-
тељи не рачунају за предузетнике;
7)  други  показатељи  у  складу  с  међународно 
прихваћеним стандардима финансијске анализе.
Начин утврђивања и значење ових показатеља 
ближе су уређени Методологијом за утврђива-
ње података о бонитету привредних друштава, 
задруга, установа и предузетника – посебан део 
(даље: Методологија – посебан део), а анализи 
финансијских извештаја помоћу показатеља де-
таљније је обрађена у броју 4/2019 часописа.

Подаци о ревизији финансијских извештаја

Подаци о ревизији финансијских извештаја за 
утврђивање бонитета преузимају се из базе ске-
нираних ревизорских извештаја која се води у 
Регистру финансијских извештаја Агенције.

Подаци о данима неликвидности

Подаци о данима неликвидности за утврђи-
вање бонитета прибављају се од Народне банке 
Србије, при чему се у погледу овог мерила полази 
од принципа да су привредно друштво, задруга, 
установа или предузетник неликвидни:
● ако имају блокиране рачуне у банкама, одно-
сно 
● ако на тим рачунима нема средстава или нема 
довољно средстава за исплату налога на основу 
којих се врши принудна наплата у складу са зако-
ном који уређује платни промет.

Подаци о данима неликвидности исказују се 
за шест или дванаест месеци пре месеца у коме 
се ти подаци дају, на нивоу месечних података 
и на нивоу дневних података за текући месец, а 
стандардизовани су по следећим групама:
1) број дана неликвидности по месецима;
2) број дана неликвидности у текућем месецу;
3) најдужа непрекидна неликвидност у послед-
њих шест односно дванаест месеци до месеца у 
коме се подаци дају, као и за текући месец пре 
дана  који  претходи  дану  израде  документа  у 
оквиру ког се ти подаци дају;
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4) ликвидност на дан који претходи дану давања 
документа у оквиру ког се ти подаци дају;
5) износ блокаде на дан који претходи дану из-
раде документа у оквиру ког се ти подаци дају.

Подаци о забрани располагања средствима

Подаци о забрани располагања средствима 
на рачунима у банкама за утврђивање бонитета 
прибављају се од Народне банке Србије и садрже 
датум забране располагања средствима.

При томе се специфичност овог показатеља 
огледа у томе да се подаци о забрани располага-
ња средствима дају ако је та забрана на снази у 
време давања наведених података.

Подаци о хартијама од вредности

Подаци  о  хартијама  од  вредности  за  утвр-
ђивање бонитета представљају податке који се 
утврђују на основу финансијских извештаја, као и 
податке који се прибављају из регистара Комиси-
је за хартије од вредности, Централног регистра 
хартија од вредности и регистара берзи.

Подаци о хартијама од вредности су подаци о:
● основном  (акцијском)  капиталу  и  његовој 
структури,
● добитку, дивидендама и нераспоређеном до-
битку,
● смањењу односно повећању капитала,
● издавању краткорочних и дугорочних хартија 
од вредности,
● акцијама по врсти (обичне и приоритетне),
● тржишној вредности акција,
● берзанском курсу акција,
● заради по акцији.

На основу наведених података израчунавају 
се показатељи тржишне вредности из члана 10. 
Методологије (а то су: зарада по акцији, књиго-
водствена вредност по акцији, берзански курс 
акција). Показатељи тржишне вредности рачу-
нају се под условом да је укупан капитал једнак 
акцијском капиталу.

Подаци и показатељи о хартијама од вредно-
сти привредних друштава, који се израчунавају 
на основу финансијских извештаја, исказују се у 
временским серијама, а подаци који се приба-
вљају од Комисије за хартије од вредности, Цен-
тралног регистра хартија од вредности и берзи 
– за текућу календарску годину.

Извештај о бонитету

Према  члану  16.  Методологије,  Извештај  о 
бонитету је систематизовани сет података о бо-
нитету за период од три године, који је основ за 
сагледавање успешности пословања и финансиј-
ског  положаја  привредних друштава,  задруга, 
установа и предузетника. 

Извештај о бонитету може да буде:
1) стандардизован – израђен за опште намене, 
различите исказне моћи,
2) специјализован – израђен за специфичне наме-
не у складу с посебним прописима и потребама 
тржишта.

Наведени извештај садржи следеће делове:
● основни подаци – сет изабраних основних (ста-
тусних) података, карактеристичних за сваку гру-
пу правних лица на дан израде извештаја;
● сажети  биланси  –  временске  серије  финан-
сијских података релевантних за израчунавање 
показатеља, као и за сагледавање успешности 
пословања и финансијског положаја привредног 
друштва, задруге, установе или предузетника;
● показатељи за оцену бонитета – временске се-
рије изабраних појединачних  (индивидуалних) 
показатеља за оцену бонитета и њихову просе чну 
централну тенденцију према претежној класифи-
кацији делатности (областима и секторима);
● подаци о ревизији финансијских извештаја – 
последњи ревизорски извештај (мишљење реви-
зора);
● подаци о данима неликвидности – подаци о да-
нима неликвидности за последњих шест месеци 
пре месеца у коме се даје извештај о бонитету, 
на нивоу месечних и дневних података за текући 
месец;
● подаци о забрани располагања средствима – 
подаци о  забрани располагања средствима на 
рачунима у банкама.

Оцене бонитета и скоринг

Сагласно одељку  IV Методологије  – ОЦЕНЕ 
БОНИТЕТА И СКОРИНГ – оцена бонитета пред-
ставља оцену способности измиривања обавеза 
привредног друштва, која се даје у форми ско-
ринга.

Према тим одредбама, скоринг је оцена спо-
собности измиривања обавеза привредног дру-
штва, утврђена на основу квантитативног модела 
вредновања финансијских принципа пословања 
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привредног друштва, који је заснован на примени 
финансијске анализе и статистичког мониторин-
га. Скоринг се утврђује на основу података из фи-
нансијских извештаја за последњих пет година, 
а најмање на основу података из финансијских 
извештаја за последње три године – применом 
анализе  испуњености  следећих  финансијских 
принципа пословања привредног друштва:

1)  Профитабилност  –  указује  на  успешност 
пословања  привредног  друштва  на  дуги  рок, 
при чему се испуњеност овог принципа утврђује 
анализом оствареног нето добитка, пословног 
резултата, оствареног приноса на сопствени ка-
питал и  укупна  средства,  ефекта финансијског 
левериџа и покрића камата.

2) Сигурност и ликвидност – указују на степен 
заштите поверилаца и способност привредног 
друштва да измирује обавезе, а његови показате-
љи су висина сопственог капитала и профитабил-
ност пословања, као и адекватност финансирања 
(која се испољава у финансирању сталних сред-
става сопственим капиталом, а дугорочно веза-
них обртних средстава дугорочним капиталом и 
претпоставља анализу нето обртног капитала и 
покрића залиха нето обртним капиталом). Сигур-
ност и ликвидност привредног друштва испоља-
вају се и у постојању позитивних новчаних токова 
из пословне активности (cash flow), што указује 
на поправљање или одржавање могућности пла-
ћања у будућности. 

3) Независност – указује на степен минимизи-
рања неповољних захтева поверилаца и утврђује 
се анализом профитабилности, нето обртног ка-
питала, усаглашености обртања потраживања и 
краткорочних обавеза, као и перманентном спо-
собношћу плаћања. 

4)  Флексибилност  –  указује  на  способност 
краткорочног прилагођавања привредног дру-
штва измењеним условима пословања, односно 
ширења или сужавања тржишта, што условљава 
потребу за додатним капиталом или враћањем 
позајмљеног капитала. Оцена испуњености овог 
принципа добија се анализом адекватности фи-
нансирања,  која  се  испољава  у  финансирању 
фиксних  потреба  сопственим,  а  варијабилних 
позајмљеним капиталом.

5) Финансирање у складу с ризиком – предста-
вља захтев за заштиту од презадужености. Овај 
принцип је обрнуто сразмеран принципу профи-
табилности и претпоставља да већи ризик посло-
вања захтева и већи износ сопственог капитала. 

Поред показатеља профитабилности, у анализи 
покривености ризика  користе  се  и  рацио  соп-
ственог капитала и степен укупне задужености.

7) Будући раст – указује на степен улагања у 
модернизацију, односно у будући раст привред-
ног  друштва.  Показатељи  који  се  користе  за 
оцену испуњености овог принципа јесу раст про-
фитабилности, као и однос трошкова амортиза-
ције и прихода од продаје. 

Према члану 19. Методологије, поступак утвр-
ђивања скоринга заснован је на примени метода 
квантитативне финансијске анализе и статисти-
чког мониторинга. Основ је рацио анализа, при 
чему  је релативни  значај  показатеља  за оцену 
бонитета утврђен са аспекта испуњености финан-
сијских  принципа.  Статистичким  процедурама 
сваком показатељу додељује се нумеричка вред-
ност – оцена, у зависности од његовог одступања 
од централних тенденција – просечних и позици-
оних у области у којој привредно друштво послу-
је,  као и од њихових референтних вредности. 
Оцена испуњености појединачног финансијског 
принципа  представља  средњу  вредност оцена 
свих показатеља за оцену бонитета у оквиру тог 
принципа, а укупна оцена бонитета на годишњем 
нивоу (годишњи скоринг) јесте средња вредност 
свих оцена испуњености финансијских принципа 
пословања.  Укупна  оцена  бонитета  (скоринг) 
утврђује се на основу годишњих оцена бонитета 
(скоринга) – анализом тренда заснованом на ме-
тоду експоненцијалних покретних просека, и то 
тако што се у временској серији (применом од-
говарајућих пондера) за сваки годишњи скоринг 
утврђује релативни значај. Укупна оцена боните-
та утврђена на изнет начин коригује се на основу 
података о данима неликвидности за последњих 
дванаест  месеци,  а  највише  за  један  основни 
ниво оцењивања. 

Сагласно члану 21. Методологије, скоринг утвр-
ђен у складу са Методологијом исказује се кроз 
основне и специфичне нивое оцена бонитета.

Основни нивои оцена бонитета су:
1) одличан бонитет (А),
2) веома добар бонитет (Б),
3) добар бонитет (Ц),
4) прихватљив бонитет (Д),
5) веома слаб бонитет (Е).

Специфични нивои оцене бонитета у оквиру 
основних  нивоа  оцена  бонитета  утврђују  се  у 
складу с Методологијом – посебан део, а исказују 
се помоћу следећих симбола:
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1) веома добар бонитет: (Б+), (Б) и (Б-),
2) добар бонитет: (Ц+), (Ц) и (Ц-),
3) прихватљив бонитет: (Д+), (Д) и (Д-).

Одличан бонитет имају привредна друштва 
која карактерише изванредна способност изми-
ривања обавеза, оцењена као резултат одличне 
профитабилности  и  финансијске  стабилности. 
Привредно друштво поседује финансијску флек-
сибилност  и  изузетну  резистентност  на  утицај 
неповољних фактора из окружења и има изван-
редан пословни развој, док се сарадња са овим 
друштвом препоручује. Овај  бонитет  не може 
имати привредно друштво ако има евидентира-
не дане неликвидности у трајању дужем од 30 
дана с прекидима у последњих дванаест месеци 
од дана израде скоринга.

Веома добар бонитет имају привредна дру-
штва  која  одликује  врло  задовољавајућа  спо-
собност  измиривања  обавеза,  исказана  кроз 
врло високу профитабилност и финансијску ста-
билност, ликвидност и сигурност пословања, уз 
врло задовољавајући степен финансијске флек-
сибилности. Резистентност на утицај неповољних 
фактора из окружења нешто  је мања у односу 
на привредна друштва са одличним бонитетом. 
Привредно друштво остварује добар пословни 
развој, при чему се сарадња с овим друштвом 
подразумева. Овај бонитет не може имати при-
вредно  друштво  ако  има  евидентиране  дане 
неликвидности у трајању дужем од 60 дана с пре-
кидима у последњих дванаест месеци од дана из-
раде скоринга.

Добар бонитет имају привредна друштва за-
довољавајуће способности измиривања обавеза, 
изражене кроз профитабилност нижег степена 

у односу на привредна друштва са одличним и 
веома добрим бонитетом, а реализоване пре-
васходно обављањем основне делатности. Код 
привредног друштва постоји извесна финансиј-
ска неравнотежа која условљава смањену финан-
сијску флексибилност и резистентност на утицај 
неповољних фактора из окружења, док структу-
ра капитала омогућава заштиту од презадуже-
ности. Сарадња са овим друштвом се не одбија. 
Овај бонитет не може имати привредно друштво 
ако има евидентиране дане неликвидности у тра-
јању дужем од 90 дана с прекидима у последњих 
дванаест месеци од дана израде скоринга.

Прихватљив бонитет  имају  привредна  дру-
штва слабије способности измиривања обавеза 
проистекле из проблема у пословању, превас-
ходно  израженим  кроз  нижи  степен  профита-
билности, приличну финансијску неравнотежу, 
структуру капитала која не омогућава заштиту 
од презадужености и неадекватан ток готовине. 
Сарадња са овим привредним друштвом зависи 
од поверења у то друштво. Овај бонитет не може 
имати привредно друштво ако има евидентира-
не дане неликвидности у трајању дужем од 180 
дана с прекидима у последњих дванаест месеци 
од дана израде скоринга.

Веома слаб бонитет имају привредна друштва 
врло слабе способности измиривања обавеза, 
која је резултат непрофитабилног пословања и 
изразито неповољне структуре капитала. Сарад-
ња са овим привредним друштвом се одбија.

У табели 1 дат је преглед и опис најважнијих 
показатеља које Агенција користи у извештајима 
о бонитету и скорингу, који су спомињани у прет-
ходном тексту.

Табела 1: Назив и опис показатеља у извештајима о бонитету и скорингу
Ред. 
бр. Назив показатеља Опис

1. Општи рацио ликвидности указује на покривеност краткорочно позајмљеног капитала укупним обртним 
средствима

 2. Рацио текуће ликвидности указује на покривеност краткорочно позајмљеног капитала готовином, лако 
уновчивим хартијама од вредности и краткорочним потраживањима

 3. Рацио новчане ликвидности указује на покривеност краткорочно позајмљеног капитала готовином и лако 
уновчивим хартијама од вредности

 4. Трајност отплате број годишњих токова готовине, односно ослобођених новчаних средстава 
потребних за повраћај позајмљеног капитала

 5. Просечно време наплате 
потраживања од купаца

просечно време потребно за наплату потраживања од купаца изражава се 
бројем дана

 6. Просечно време везивања 
залиха

просечно време задржавања залиха, односно ефикасност коришћења залиха 
изражава се бројем дана

 7. Просечно време плаћања 
обавеза према добављачима

просечно време потребно за измиривање обавеза према добављачима 
изражава се бројем дана
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Ред. 
бр. Назив показатеља Опис

 8. Рацио сопственог капитала учешће сопственог у укупном капиталу, што је условљено потребом сопственог 
финансирања сталних средстава и ефектом финансијског левериџа

 9. Степен укупне задужености показује са колико је динара позајмљеног капитала покривен сваки динар 
сопственог капитала

 10. Покриће сталних средстава 
сопственим капиталом

покривеност сталне имовине сопственим капиталом

 11. Покриће сталних средстава 
дугорочним изворима 
финансирања

покривеност сталне имовине дугорочним изворима финансирања

 12. Стопа покрића залиха нето 
обртним капиталом

показује процентуално покриће залиха нето обртним капиталом, што указује на 
то да ли је успостављена равнотежа у области дугорочног финансирања

 13. Рацио покрића камата однос оствареног добитка (губитка) пре опорезивања и плаћених камата, што 
указује на ризик плаћања камата

 14. Стопа пословног добитка показује колико динара пословног добитка (губитка) доноси динар прихода од 
продаје   

 15. Стопа нето добитка показује нето приносну снагу прихода од продаје, односно колико динара нето 
добитка (губитка) доноси  динар прихода од продаје   

 16. Стопа приноса на сопствени 
капитал (после опорезивања)

показује стопу укамаћења просечног сопственог капитала

 17. Стопа приноса на укупна 
средства (после опорезивања)

показује стопу укамаћења просечног укупног капитала или имовине, без обзира 
на власничку структуру капитала

 18. Ефекат финансијског левериџа однос стопе приноса на сопствени капитал и стопе приноса на укупна средства; 
већа стопа приноса на сопствени капитал од стопе приноса на укупна средства 
показује да је коришћење позајмљеног капитала оправдано

 19. Однос трошкова амортизације 
и прихода од продаје

упућује на ефикасност коришћења ангажованих средстава; висока вредност 
указује на агресивну политику инвестирања, а ниска на застарелост средстава и 
уздржаност у инвестирању

Пружање услуга бонитета

Послодавци треба да имају у виду да Агенција 
нуди више врста извештаја о бонитету, различите 
садржине, структуре и исказне моћи, прилагође-
них потребама корисника. Извештаји  су развр-
стани  у  две основне  групе  –  стандардизовани, 
израђени за опште намене, и специјализовани, из-
рађени за специфичне намене, у складу с посеб-
ним прописима и потребама тржишта (учешће у 
јавним набавкама, процена кредитне способности 
дужника и прималаца лизинга, процена бонитета 
учесника на тржишту хартија од вредности и сл.). 
Поред извештаја  о бонитету,  доступан  је  и  сет 
(комплет) показатеља за оцену бонитета у форми 
извештаја који, уз индивидуалне, садржи и показа-
теље на збирном нивоу. Показатељи се дају за ода-
брану годину, по групама за привредна друштва и 
задруге, за установе и за предузетнике. 

Захтев за извештаје о бонитету може да се 
достави:
● електронским путем – преко интернет стра-
нице  Агенције  за  привредне  регистре  –  е-На-
ручивање  БОН  извештаја  или  е-Наручивање 
скоринга;

● писаним путем – подношењем захтева на про-
писаном обрасцу БОН – захтев 1, лично (на пријем-
ном месту у Агенцији), поштом или телефаксом 
– БОН ЗАХТЕВ 1 – Захтев за давање података, из-
вештаја о бонитету и скоринга.

Накнаде за давање стандардизованих и спе-
цијализованих извештаја о бонитету износе:
● за БОН - 1 – Потпуни извештај о показатељима 
за оцену бонитета – 5.000,00 динара,
● за БОН - 2 – Извештај о финансијском положају 
и успешности пословања – 3.000,00 динара, 
● за  БОН  -  3  –  Сажети  извештај  о  бонитету  – 
4.000,00 динара, 
● за  специјализовани  извештај  о  бонитету  – 
3.500,00 динара,
● сет (комплет) показатеља за оцену бонитета 
по групама – за привредна друштва и задруге, за 
установе и за предузетнике – 2.000,00 динара.
Накнада за давање оцене бонитета привредних 
друштава у форми скоринга износи:
● за једно привредно друштво – 8.500,00 динара, 
● за више од 10 привредних друштава – 6.800,00 
динара по друштву, 
● за више од 100 привредних друштава – 4.250,00 
динара по друштву.  П С
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Дипл. екон. Маја Јовановић

Balanced Scorecard – систем 
за мерење учинака у једној 
организацији
Када се говори о управљању бизнисом, први корак је свакако предвиђање. Би-
знисмен се налази у незавидној ситуацији да гледањем у будућност открије под 
којим околностима ће се одвијати процеси његовог бизниса. Он нема значај-
нији утицај на динамику и интензитет околности, међутим, он има могућност 
да својим управљачким акцијама искористи повољна деловања тих околности, 
односно ублажи њихова неповољна деловања. У том смислу, он после првог 
корака, односно предвиђања, прелази на планирање. Прво је потребно да де-
финише стратешке циљеве, а након тога и оперативне, након чега утврђује ак-
тивности којима ће испунити те циљеве.

Увод

Систем  уравнотежених  показатеља  –  BSC 
–  представља  систем  за  мерење  учинака  који 
је  настао  комбиновањем  финансијских  и  не-
финансијских  података.  Сврха овог концепта 
је да стратегију претвори у акцију. С обзиром 
на то да, у складу са овим концептом, нису ва-
жни само резултати (исходи) већ и акције које 
доводе до успеха, све главне аспекте послова-
ња, који се називају перспективе, треба прика-
зати на уравнотежен начин,  у виду „табеле са 
резултатима”  (Balanced Scorecard),  применом 
методологије која ће детаљно бити обрађена у 
наредним редовима. Пуном применом овог кон-
цепта менаџмент добија информације неопходне 
за доношења исправних стратешких одлука, а у 
исто време рад сваког запосленог повезан је са 
стратегијом и тако што су превазиђени озбиљни 
недостаци осталих система за мерење учинака, 
код којих стратешки циљеви често нису уграђени 
у свакодневни оперативни живот запослених. 

Показатељи шаљу јасну поруку о томе шта 
је организацији важно, који су њени циљеви и 
које активности треба предузети да би се они 
остварили, док систем за мерење учинака на-
води запослене у организацији да испуњавају 
организационе циљеве, поготово када  је си-

стем плата и других компензација усклађен са 
системом за мерење учинака, као што је то слу-
чај код система уравнотежених показатеља. 

Једна од предности овог концепта огледа се у 
томе да је једнако применљив како у приватном 
тако и у јавном сектору, односно своју примену 
нашао је у профитним и непрофитним организа-
цијама. 

Током своје практичне примене у организаци-
јама ова метода је успела значајно да унапреди 
два кључна пословна питања:
● проблем ефективног мерења учинака органи-
зација и
● успешност имплементације стратегије.

Зашто треба мерити учинке?

Ако се руководилац једне организације опре-
дели  за  мерење  учинака,  вишеструко ће уна-
предити своје пословање и искористити више 
повољних прилика него да се определио за су-
протне  активности и  стихијски начин послова-
ња, док ће негативни утицаји и непредвиђене 
околности унутар организације, али и из спољ-
њег окружења бити сведени на најмању могућу 
меру.

Одлука да  се мере учинци омогућава да  се 
одлуке  доносе  и управљање базира на оства-
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реним резултатима, при чему се промовише 
одговорност и прави разлика између успеха и 
неуспеха програма. Mерење учинака омогућава 
организационо учење  и његово континуирано 
унапређење, оправдава буџетске захтеве и омо-
гућава поређење учинака, испуњење мандата и 
успостављање  катализатора  промена,  а  има  и 
бројне друге предности у односу на управљање 
које се не базира на наведеном мерењу.

Финансијски и нефинансијски 
показатељи

Финансијски показатељи нису релевантни за 
многе нивое организације. На неки начин финан-
сијски извештаји су апстракције када их посма-
трамо у контексту тога да многе карактеристике 
организације, као на пример учинак запослених, 
не могу да се прочитају из финансијских изве-
штаја, па се може рећи да су они за доносиоце 
одлука у том контексту бескорисни. Чињеница је 
да традиционални рачуноводствени систем нема 
званично донет модел (законска или професио-
нална регулатива) путем кога се врши утврђива-
ње интерно створене невидљиве и неопипљиве 
интелектуалне имовине, као и односи са спољ-
ним амбијентом, па се управо зато ствара тзв. 
феномен невидљивог биланса. 

Материјална, тзв. опипљива имовина, видљи-
ва је и приказана у Билансу стања. Њу хоризон-
тална линија дели од неопипљиве имовине која 
је невидљива у званичном билансу стања, а најви-
ше доприноси увећању вредности организације. 
Управо зато презентирани биланс приказује ком-
плетне информације о оном шта организација по-
седује, а нису уочљиве компетенције запослених, 
мрежа добављача и купаца, пословни процеси, 
организациона култура и друго. Невидљиви ин-
телектуални капитал испод црте управо је сушти-
на савремених услова привређивања јер од њега 
зависи стварање додате вредности. 

Према  томе,  финансијски  показатељи  нису 
неважни, али нису ни  једини који су потребни, 
из чега је и настала потреба за новим методама 
и системима за мерење учинака који ће, поред 
финансијских показатеља, у свој систем и мето-
дологију уврстити и друге показатеље и понудити 
један уравнотежен и интегралан систем мерења 
учинака. 

У данашњим условима пословања могло би се 
рећи да је неопходно фокусирати се на планира-

ње и стратегију, уместо искључиво на контролу 
и буџет. 

Концепт система уравнотежених 
показатеља

Систем уравнотежених показатеља могао би 
да се опише као пажљиво одабран сет показа-
теља који су произашли из стратегије органи-
зације. Међутим,  ова  једноставна  дефиниција 
не може да каже све о систему уравнотежених 
показатеља. BSC представља најмање три ствари, 
приказане у слици 1:
● систем мерења учинака;
● систем управљања помоћу стратегије;
● комуникацијски алат.
Слика 1: Систем уравнотежених показатеља, BSC

Финансијски показатељи имају ограничене мо-
гућности. Иако дају одличан преглед онога што 
се догодило у прошлости, они нису адекватни 
показатељи када  је  потребно идентификовати 
механизме који стварају вредност у данашњим 
компанијама – нематеријалне вредности као што 
су знање, односи са купцима и сл. Систем урав-
нотежених  показатеља  допуњује  финансијске 
показатеље. И финансијски учинци и учинци који 
су покретачи будућих економских учинака изве-
дени су из стратегије.

На слици 2 упечатљиво је да су у средишту ове 
листе стратегија и визија, а не финансијске кон-
троле, као у многим организацијама које имају 
инспиративне визије и снажне стратегије, али нај-
чешће их није могуће употребити за усклађивање 
активности запослених са стратегијским правцем 
организације.

Систем уравнотежених показатеља омогућа-
ва организацији да преведе своју визију и стра-
тегију у акцију коришћењем оквира кроз који је 
могуће испричати причу о стратегији провлаче-
ћи је кроз организацију и користећи се изабра-
ним циљевима и показатељима.

Уместо фокуса на елементе финансијске кон-
троле, који омогућавају мало у смислу дугорочног 
одлучивања сваког запосленог, систем уравно-
тежених показатеља користи показатеље као 
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нови начин комуникације којим је могуће описа-
ти кључне елементе за достизање стратегијских 
циљева, при чему је употреба правих показатеља 
кључна за реализацију стратегије. Мерљиви ци-
љеви су један од кључних фактора успеха који 
чини могућим да се стратегија претвори у акцију. 
Систем уравнотежених показатеља допуњује по-
казатеље из перспективе финансија трима новим 
перспективама  и  посматра  организацију  кроз 
следеће четири перспективе:
● финансијска перспектива,
● перспектива купаца,
● перспектива интерних процеса,
● перспектива учења и развоја.
Слика 2: Balanced Scorecard – систем уравнотеже-
них показатеља

Показатељи представљени у табели резултата 
представљају алат за менаџере који се користи 
као средство помоћу којег комуницирају са запо-
сленима и спољним заинтересованим странама 
о резултатима и главним покретачима учинака, 
помоћу којих ће организација да оствари своју 
мисију и стратешке циљеве.

Захваљујући интеграцији финансијских пока-
затеља перформанси са маркетинг, интерним и 
развојним мерилима, бришу се недостаци про-

цеса планирања у традиционалном менаџменту, 
као што су ослањање на искључиво историјске 
податке, крута база пројектовања резултата и 
сл.

Овај приступ почиње од стратегије, а за циљ 
има креирање конкретних акција у оквиру сва-
ке од четири перспективе и представља систем 
управљања који омогућава предузећима да своју 
визију и стратегију, користећи показатеље учина-
ка груписане у четири различите функционалне 
области или перспективе, преточи у конкретне 
акције. Због свог вишеугаоног посматрања орга-
низације, овај приступ је уравнотежен са аспекта 
финансија, маркетинга, операционог менаџмен-
та и менаџмента људских ресурса. Ова четири 
аспекта омогућавају одговор на четири кључна 

питања:
● како  купци  виде 
предузеће,
● шта мора да буде 
унапређено,
● може  ли  да  се  на-
стави са унапређењем 
и стварањем вредно-
сти,
● какав утисак о пре-
дузећу имају његови 
власници.

Креирањем  ло-
гичких  веза  између 
датих скупова пока-
затеља учинака кре-
ира  се  интегрисани 
систем  за  мерење 
учинака.

Међутим,  свака 
организација ће имати 
онолико перспектива 
колико  то  захтева 
њена  стратегија,  као 

и циљеви који су формулисани. Четири кључне пер-
спективе понуђене су као почетни образац који тре-
ба разрадити у складу са специфичностима сваке 
организације. Неке додатне перспективе које су 
развиле неке компаније свакако су: истражива-
ње и развој, окружење, добављачи, лидерство, 
заједница и сл. Избор перспективе зависи искљу-
чиво од приче коју стратегија компаније треба 
да исприча и креира своју предност у односу на 
конкуренцију.

ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА
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Који резултати треба да се постигну 
имплементацијом и применом 
приступа BSC

Основни циљ и сврха овог концепта је да се 
стратегија претвори у акцију. Потребно је да пре-
дузеће дефинише своју стратегију и стратешке 
циљеве, односно да дефинише себе и одреди у 
ком правцу жели да иде и где жели да стигне, а 
након тога да применом BSC приступа постигне 
да стратешки циљеви буду уграђени у свакоднев-
ни оперативни живот запослених. Укратко, циљ 
је радити праве ствари на прави начин.

Успех који постижу предузећа након приме-
не BSC методологије  у  свом пословању  заслу-
га је у највећој мери чињенице да се циљевима 
даје јасна структура, која подразумева употребу 
„стратешке матрице”,  која  помаже  у одабиру 
стратешки најоправданијих акција из низа разли-
читих потенцијално могућих акција и активности. 

Перспектива купаца

Перспектива купца је резултат промене мена-
џерске парадигме и фокуса са финансијског успе-
ха на купце и њихово задовољство. 

Када се бирају показатељи за мерење учинака 
у оквиру перспективе купаца, мора се дати одго-
вор на два критична питања: 
● која је наша циљна група и
● коју вредност нудимо купцима.

Звучи једноставно, али оба питања стављају 
компанију пред бројне изазове. Већина компа-
нија тврди да има циљну групу купаца, али њихо-
ве активности говоре да примењују „имамо све 
за свакога” стратегију. Губитак фокуса спречава 
једну компанију да се издвоји од конкуренције. 
Избор праве вредности која се нуди такође  је 
изазов за већину компанија. Многи ће изабрати 
једну од следеће три вредности:
● оперативна ефикасност (Operational Excellence) 
– организације које теже овом моделу определи-
ће се за стратегију „ниска цена”, „без додатне 
опреме” и сл.;
● лидерство на нивоу производа  (Product 
Leadership) – организације које једноставно теже 
да  увек  имају  најбољи производ на тржишту 
(пример је Nike – најбоља спортска обућа);
● блискост са купцем (Customer Intimacy) – ор-
ганизације које се труде да ураде све што је по-
требно да задовоље специфичан захтев купца, па 

стварају дугорочне односе са купцем засноване 
на познавању његових потреба (пример је инду-
стрија малопродаје – Nordstrom).

Без обзира на избор вредности, ова перспек-
тива  укључује  показатеље  који  имају  огромну 
примену данас: задовољство купаца, лојалност 
купаца, тржишно учешће и др. 

Перспектива интерних процеса

Перспектива интерних процеса обухвата све 
операционе циљеве и процесе који су кључни 
за успешну имплементацију стратегије,  одно-
сно за достизање циљева власника. Дефинисање 
ових циљева зависи од претходно дефинисаних 
финансијских и маркетиншких циљева, па ће по-
казатељи и начин њиховог мерења у оквиру ове 
перспективе бити постављени у зависности од 
специфичних захтева који су развијени у оквиру 
финансијске и перспективе купаца. Кроз перспек-
тиву интерних процеса потребно је идентифико-
вати кључне процесе које организација мора да 
има и додатно развије да би наставила да ствара 
вредност за купце, а на крају и за власнике. Вред-
ност која се нуди купцима и која је изабрана као 
део стратегије, при чему је њој испричана прича 
кроз перспективу купца, подразумева да постоје 
ефикасне операције у оквиру специфичних интер-
них процедура које су осмишљене тако да раде 
у корист задовољства купаца и испуне очекива-
ња везана за вредности организације. У оквиру 
ове перспективе приказује се ланац вредности 
организације, при чему обухвата све активности 
потребне да би се направила понуда вредности 
за купце и да би се то претворило у раст и профи-
табилност за акционаре. 

Задатак у оквиру ове перспективе је да се 
идентификују кључни процеси и развије најбо-
љи могући показатељ, уз помоћ којег може да се 
прати напредак. Да би била задовољена очекива-
ња купаца, као и власници, можда ће боља опција 
бити да се идентификују потпуно нови интерни 
процеси, него да се сва снага уложи у инкремен-
тално унапређење постојећих активности. Развој 
производа, производни процес, испорука и пост-
продајне услуге могу бити приказане у овој пер-
спективи. Да би пружиле услуге купцима у право 
време и на прави начин, многе организације се у 
великој мери ослањају на односе са добављачи-
ма и аранжмане са трећим лицима. Потребно је 
формулисати циљеве за иновације, управљање 
купцима, оперативне процесе и интегрисање у 
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окружење. У том смислу, изнад свега, ради се о 
одређивању стандарда у погледу карактеристика 
времена, трошкова, квалитета и самих производа.

Перспектива учења и развоја

Ако  је  циљ  да  се  постигну  амбициозни  ре-
зултати када се говори о интерним процесима, 
купцима и  пре  свега  власницима,  поставља  се 
питање где се исти могу пронаћи. Дефинисање 
циљева и остваривање резултата у оквиру пер-
спективе учења и развоја представља предуслов 
за остварење циљева дефинисаних у осталим 
перспективама. Циљеви формулисани у оквиру 
ове перспективе представљају основ за изград-
њу  читавог  система  усклађених  показатеља.  У 
тренутку када се заврши дефинисање показате-
ља и с њима повезане иницијативе (пројекта) у 
оквиру перспективе купаца и интерних процеса, 
неминовно ће се показати одређени раскорак 
између тренутне организационе инфраструктуре 
(мисли се на вештине запослених и информаци-
они систем) и нивоа који је потребно достићи да 
би били остварени зацртани резултати. Као и код 
других перспектива, неопходно је формулисати 
комбинацију показатеља кашњења и водећих по-
казатеља који ће представљати ову перспективу. 
Она обухвата све активности које су усмерене на 
обуке и стварање вредности корпоративне кул-
туре, како на нивоу унапређења појединаца тако 
и на нивоу развоја организације као целине. 

У савременим условима пословања ова пер-
спектива обухвата највећи број водећих индика-
тора јер људски ресурси постају кључни фактор 
развоја у економији заснованој на знању. Учење 
не значи само тренинг, него укључује категори-
је попут менторства, умрежавања и комуника-
ције зарад убрзаног решавања проблема, али 
и технолошке алате који подржавају корпора-
тивно учење. Кључни показатељи учинака, ра-
звијени за перспективу учења и развоја, јесу 
сатисфакција и вештине запослених, доступ-
ност информација, продуктивност и ретенција 
(задржавање) запослених. Ове мере служе да 
би се унапредили учинци сваког запосленог и 
пословног система као целине, као и да би се 
извршило организационо усклађивање рада за-
послених са циљевима организације, односно 
повезивање  активности  сваког  запосленог  са 
дефинисаним стратешким циљевима,  тако да 
је  сваки  запослени свестан личног доприноса 
остваривању стратегије, односно како његова 

појединачна  активност  утиче  на  остваривање 
стратегије организације у целини.

Финансијска перспектива

Финансијски показатељи чине важну компо-
ненту система усклађених показатеља, посебно 
у свим профитно оријентисаним организацијама. 
Показатељи из ове перспективе говоре да ли реа-
лизација стратегије, која је детаљно описана кроз 
одабране показатеље у другим перспективама, 
доводи до крајњих резултата и задовољења инте-
реса власника. Чак и да се сва енергија и способ-
ности усмере у правцу побољшања задовољства 
купаца, квалитета, правовремене испоруке или 
било ког другог сегмента пословања, ако соп-
ствени напор директно не производи финансиј-
ске ефекте организацији, њихов утицај може да 
се оцени као утицај ограничене вредности. Фокус 
је на дефинисању циљева за раст и продуктив-
ност, као и на утврђивању свих извора из којих 
раст и продуктивност могу да се добију. Потреб-
но је дефинисати показатеље који ће на најбољи 
начин представити напредовање организације, 
а неки од показатеља из ове перспективе могу 
да буду профитабилност, раст прихода, додата 
економска вредност (EVA) и др.

Како започети процес 
имплементације BSC

У компанијама које су одлучиле да примене 
овај приступ да би у кратком року постигле еко-
номичније и ефективније пословање, односно из 
тачке А (тренутно стање) дошле у тачку Б (жеље-
но стање) применом методе коју можемо назва-
ти и „радим праве ствари, и то на прави начин”, 
процес треба да почне од филозофије компаније, 
односно од мисије (сврхе) компаније и циљева 
дефинисаних  за  одређени  временски  период 
(стратешки хоризонт).

Први корак је одговор на питање ко смо ми 
и зашто смо то што јесмо, а одговор ће бити 
јасно формулисан и преточен у Изјаву по ми-
сији, која ће постати лична карта и слика путем 
које се неко представља првенствено купцима, 
а онда и запосленима и свим другим заинтере-
сованим странама. 

Стратешка матрица омогућава да се мисија 
развије у кључне факторе, као и да се у оквиру 



ЈУН 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 147

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

сваког дефинишу појединачне активности на та-
кав начин да ће сваки запослени у организацији 
имати јасно дефинисане активности које ће бити 
предмет мерења и на основу којих ће бити вред-
нован његов  рад  и  лични  допринос.  У  сваком 
моменту ће бити свестан на који начин његове 
дневне активности утичи на остваривање мисије 
компаније у којој ради, а поред тога, имаће и ја-
сну представу ком конкретном стратешком циљу 
својим залагањем доприноси. На исти начин ру-
ководиоци појединих организационих делова, 
као и лидер који  је на челу компаније, власник 
или лице делегирано од власника, применом ове 
методологије у стању су да свакодневно прате 
реализацију циљева за чије су остварење лично 
одговорни, при чему у сваком моменту имају мо-
гућност, алате и механизме којима мере остваре-
ња (показатељи) и врше оцену и на крају доносе 
одлуке којима коригују циљеве и активности или 
то не чине.

Непрекидан фокус на циљеве компаније даје 
могућност менаџменту да разуме и узме у обзир 
разлику између стратешких и оперативних циље-
ва. Менаџер, поступајући у складу са принципи-
ма на којима је заснован приступ BSC, не може 
да дође у заблуду, која је присутна код већине 
менаџера, да оперативни проблеми морају да се 

решавају одмах, док стратешка питања могу да 
чекају. BSC као концепт елиминише могућност 
да менаџери  стратешке  и  оперативне  циљеве 
повезују с временом, јер је из стратешке матри-
це јасно видљиво да и једни и други имају везе с 
потенцијалима који су им на располагању. Стра-
тешки циљеви су усмерени на развој нових капа-
цитета, који ће у будућности довести до прилива 
новца, док се оперативни циљеви односе на на-
чин искоришћења расположивих потенцијала и 
углавном резултирају опипљивим вредностима, 
као на пример приливом новца.

Стратешка мапа

Док нам стратегија компаније говори где жели 
да стигне (исходи), стратешке мапе јасно упућују 
на то како ће тамо стићи. Формулисана стратеги-
ја представља се у виду стратешке мапе у којој 
се скицирају кључне иницијативе које би требало 
успешно извршити да би компанија постигла же-
љени исход дефинисан стратегијом. Циљеви се 
мапирају у оквиру стратешког координатног си-
стема, при чему се различити циљеви међусобно 
повезују преко „ланца узрока и последица”. 

Слика 3: Стратешка мапа
Извор: Дејан Петровић, 
Стратегија организаци-
је и бизнис-план, ФОН, 
2019.

Стратешка мапа спе-
цифицира  узрочно-по-
следичне односе и чини 
их веома јасним и про-
верљивим.

Кључно  је  да  се  де-
финишу  основне  стра-
тешке  теме  и  области 
развоја, при чему мора 
да се води рачуна да се 
треба ограничити на не-
колико области развоја 
(3–5)  и  неколико  стра-
тешких тема (2–4), како 
би могао да се задржи 
фокус на битним тачка-
ма у оквиру практичних 
активности које ће бити 
организоване  у  датом 
периоду. 

 
 

 
Унапређење вредности за акционаре 

•Цена акција               •Повраћај на ангажовани капитал  
 

Стратегија раста прихода Стратегија продуктивности 

Изградити 
франшизе 

Повећати 
вредност за купце 

Унапредити 
трошковну 
структуру 

Унапредити 
коришћење 
средстава 

 •Приход из 
нових извора 

•Профитабилност 
купца • Оперативни 

трошкови по 
јединици производа 

•Искоришћеност 
средстава 

Финансијска 
перспектива 

Перспектива 
купца 

Оперативна изврсност Блискост са купцима 

•Освајање купаца, 
задржавање и задовољство 

Производно лидерство 

Перспектива 
интерних 
процеса 

Изградити 
франшизе 

путем 
иновација 

Увећати вредност 
за купце путем 

процеса 
управљања 

купцима 

Постићи оперативну 
изврсност путем 
оперативних и 

логичких процеса 

Постати добар 
корпоративни грађанин 

путем регулаторних и 
процеса заштите 
животне средине 

Перспектива 
учења и 
развоја 

Компетенције запослених Технологија Корпоративна култура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Током пројекта имплементације BSC неопход-
но је развити и структуру извештавања, која ће 
сумирати све показатеље из BSC у форми BSC из-
вештаја, на основу којег се развијају делотворне 
повратне информације које олакшавају учење.

Важност узрочно-последичних односа 
уграђених у систем уравнотежених 
показатеља

Узрочно-последична веза  је карактеристика 
која BSC одваја од других система за управљање 
учинком. 

Типичан пример узрочно-последичног односа 
дат је у наставку: 

Претпоставка  је  да  одређена  организација 
жели да настави са стратегијом раста, па се зато 
одлучује  да  мери  раст  прихода  у  финансијској 
перспективи.  Претпоставља  се  и  да  ће  лојални 
клијенти наставити пословање са њом, што ће ре-
зултирати већим приходима, тако да се мери ло-
јалност купаца из перспективе купца. Како ће се 
постићи супериорни ниво лојалности купаца? Сада 
се мора поставити питање зашто интерни проце-
си морају да се развијају да би могли да донесу 
лојалност купаца и на крају повећање прихода. 
Уверење организације је да лојалност купаца за-
виси од њене способности да континуирано ино-
вира и нуди нове производе тржишту и због тога 
одлучује да мери време развоја новог производа 
у перспективи интерних процеса. Коначно, мора 
да одреди на који начин може да побољша време 
развоја. Инвестирање у обуку запослених у окви-
ру нове развојне иницијативе евентуално може 
да смањи развојни циклус и онда се мери у пер-
спективи учења и развоја. Ово повезивање мера 
у оквиру система мерења конструисано је низом 
„ако–онда” изјава: - ако се повећа број тренинга, 
онда ће се време циклуса смањити; - ако су време-
на циклуса нижа, лојалност ће се повећати; - ако 
се лојалност повећа, приход ће се повећати. При 
овом разматрању треба настојати да се докумен-
тују тајминг и опсег корелација. На пример, да ли 
се очекује да се лојалност купаца удвостручи у пр-
вој години времена развоја циклуса. 

Слика 4: Узрочно-последични односи

Закључак

Најбоља стратегија икад замишљена јесте јед-
ноставно хипотеза коју су развили њени аутори. 
Она представља њихову најбољу претпоставку 
о одговарајућем току акције, коју су развили на 
основу свог тренутног знања о околини, компе-
тенцијама,  конкурентској  позицији  итд.  Након 
тога потребно  је да се поменуте претпоставке 
документују и тестирају. BSC омогућава да се ура-
ди управо то. Добро осмишљен систем треба да 
опише стратегију кроз циљеве и показатеље који 
су изабрани. Ове показатеље треба повезати у ла-
нац узрочно-последичних односа са покретачи-
ма учинака у перспективи учења и развоја, све до 
побољшања финансијског учинка у финансијској 
перспективи. Циљ је да се документује стратегија 
уз помоћ система оцењивања, чинећи односе из-
међу појединих показатеља експлицитним, тако 
да се могу пратити, усмеравати и валидирати. 
Експлицитно навођење претпоставки у структу-
ри показатеља, кроз све перспективе, чини BSC 
импресивним алатом за стратешко планирање. 
Стварање узрочно-последичних веза између по-
казатеља учинка може да се покаже као најиза-
зовнији аспект имплементације BSC.

Успешна имплементација стратегије подразу-
мева да је стратегија разумљива и да се спрово-
ди на свим организационим нивоима. Каскадни 
приступ подразумева причање приче о стратегији 
кроз све перспективе, односно њено постепено 
спуштање са највишег на најнижи организациони 
ниво тако да сваки запослени након тог процеса 
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има прилику да покаже како његове дневне ак-
тивности доприносе реализацији стратегије.

Међутим, као и код већине подухвата, кона-
чна награда је вредна тешког рада јер ће се након 
имплементације BSC имати више од ad hoc колек-
ције финансијских и нефинансијских показатеља. 
Напротив, дата је могућност да се развије систем 
који артикулише стратегију, повезује је са свим 
запосленима и омогућава стално стратешко уче-
ње док се тестира и потврђује одређени модел. 
На крају, применом BSC добија се прилика да се 

раде праве ствари на прави начин и остварује се 
мисија због које је организација и основана у про-
цесу који одликује задовољство свих учесника у 
процесу. Чини ли се то довољно примамљивим 
да би се барем размислило на тему како сопстве-
но пословање може да се промени и који су бе-
нефити који ће бити остварени ако се примени 
овај приступ.

Предлог активности за имплементацију BSC 
у мањим компанијама – оквирно трајање 5 дана
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Процес имплементације организован у оквиру 5 дана 
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Електронски часопис Пословни саветник налази се на интернет страници www.poslovnisavetnik.net и 
користи се путем корисничког имена и лозинке.

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

РАЧУНОВОДСТВО
● Да  ли  матично  правно  лице  које  одлучи  да 
састави консолидоване финансијске извештаје 
(иако нема законску обавезу) може да примењу-
је МСФИ у свом редовном годишњем (поједина-
чном) финансијском извештају
● Агенција за привредне регистре нема основа 
да у 2019. години изврши пријем нити објаву фи-
нансијских извештаја за 2015. и 2016. годину
● Начин организације рачуноводства удружења 
(коморе) и његових огранака

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
● Основицу за обрачунавање ПДВ-а за испору-
ку дела објекта коју лице Б врши лицу А чини 
тржишна вредност власничког удела на земљи-
шту
● Када у случају преноса дела имовине обвезни-
ку ПДВ-а – преносиоцу није онемогућено да исту 
делатност обавља на другим локацијама, на пре-
нос дела имовине не примењује се члан 6. став 1. 
тачка 1) Закона о ПДВ-у
● Издавање  новог  рачуна  којим  се  сторнира 
рачун у коме је грешком исказана већа количи-
на добара од стварно испоручене не доводи до 
обавезе подношења измењене пореске пријаве 
за порески период за који је обвезник ПДВ-а ис-
казао грешком обрачунати ПДВ
● Правилност рачуна који издаје порески пуно-
моћник страног лица – обвезника ПДВ-а
● Приликом превоза добара која се увозе и за 
чији увоз постоји обавеза плаћања ПДВ-а прево-
зник нема обавезу да утврђује да ли је царински 
орган у основицу за ПДВ за увоз добара урачунао 
и трошкове превоза
● Услуга укључивања добара добављача у про-
дајни  асортиман  купца  и  накнадно  смањење 
основице за тај промет
● Када закупац наплати од првобитног закупо-
давца накнаду по основу извршеног улагања у 
некретнину,  а  приликом  отуђења  некретнине 
закупац  има  обавезу  обрачунавања  ПДВ-а  по 
основу промета услуге улагања у његов послов-
ни простор

● Смањење обрачунатог ПДВ-а у случају када се 
решењем пореског органа констатује да страно 
лице није извршило промет услуга обвезнику
● Пореска  основица  за  промет  добара  јесте 
износ накнаде коју обвезник ПДВ-а прима или 
треба да прими за испоручена добра, у коју није 
укључен ПДВ, независно од износа цене коштања 
тих добара

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
● Утврђивање основа за накнаду зараде за боло-
вање преко 30 дана за предузетника који исплаћу-
је личну зараду, а који је у претходних 12 месеци у 
једном периоду био паушално опорезован
● Утврђивање основа за накнаду зараде за боло-
вање преко 30 дана када запослени у претходних 
12 месеци није остваривао зараду за ефективне 
часове рада због одсуства са рада
● Увећање опорезиве добити предузетника не 
утиче на висину личне зараде предузетника
● Пензионер, члан привредног друштва уписан 
у регистар као остали заступник, обвезник је до-
приноса за пензијско и инвалидско осигурање

ПОРЕЗ НА ДОБИТ
● У случају гашења потраживања услед статусне 
промене којом поверилац припаја дужника, по-
верилац није дужан да увећа приходе у пореском 
билансу за износ раније признатих расхода по 
основу исправљеног потраживања од дужника

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
● Обвезник пореза на имовину у случају преноса 
права својине на делу објеката у оквиру комплек-
са
● Промена правне форме корисника непокрет-
ности у јавној својини није од утицаја на обавезу 
пореза на имовину на коришћење те непокрет-
ности
● Нема  законског  основа  да  основицу  пореза 
на имовину за непокретности за које је порески 
обвезник мало правно лице чини фер вредност 
непокретности исказана у пословним књигама 
тог лица
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● Пореску основицу за објекат са припадајућим 
земљиштем обвезника који води пословне књиге 
чини збир вредности објекта и вредности припа-
дајућег земљишта, а примењује се иста пореска 
стопа
● Основица пореза на имовину за станове које је 
установа дала у закуп својим запосленима
● Нема основа за ослобођење од пореза на пре-
нос апсолутних права код купца првог стана који 
има у сусвојини стан на територији Србије

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
● Предузетник који је престао да обавља делат-
ност, као физичко лице може да поднесе захтев 
за одлагање плаћања дугованог пореза

Рачуноводство

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-241/2019-16 од 25. 4. 2019. год.

Да ли матично правно лице које одлучи да 
састави консолидоване финансијске извештаје 
(иако нема законску обавезу) може да приме-
њује МСФИ у свом редовном годишњем (поје-

диначном) финансијском извештају

Обратили  сте  се  Министарству  финансија 
ради  давања  мишљења  у  вези  са  тумачењем 
релевантних одредаба Закона о рачуноводству 
које се односе на састављање консолидованих 
финансијских извештаја правних лица и примену 
Међународних стандарда финансијског извешта-
вања (МСФИ), тј. да ли матично правно лице које 
одлучи да састави консолидоване финансијске 
извештаје (иако нема законску обавезу) може 
да примењује МСФИ за признавање, вредновање, 
презентацију и обелодањивање позиција у свом 
редовном годишњем (појединачном) финансиј-
ском извештају.

Имајући у виду садржину достављеног захте-
ва, на основу члана 80. Закона о државној управи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
47/18 и 30/18 – др. закон) Министарство даје сле-
деће мишљење:

Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, 
бр. 62/13 и 30/18, у даљем тексту: Закон) уређују се 
обвезници примене овог закона, разврставање 
правних лица, организација рачуноводства и ра-
чуноводствене исправе, услови и начин вођења 
пословних књига, признавање и вредновање по-

зиција у финансијским извештајима, састављање, 
достављање и јавно објављивање финансијских 
извештаја и годишњег извештаја о пословању, 
Регистар финансијских извештаја, Национална 
комисија  за  рачуноводство,  као  и  надзор  над 
спровођењем одредби овог закона.

За признавање, вредновање, презентацију и 
обелодањивање позиција у финансијским изве-
штајима, велика правна лица, правна лица која 
имају обавезу састављања консолидованих фи-
нансијских извештаја (матична правна лица), јав-
на друштва, односно друштва која се припремају 
да постану јавна, у складу са законом којим се 
уређује тржиште капитала, независно од вели-
чине, примењују МСФИ.

Чланом 27. став 1. Закона прописано је да су 
правна  лица  која  имају  контролу  (контролно, 
односно матично правно лице) над једним или 
више правних лица (подређено, односно зави-
сно правно лице), у складу са овим законом и са 
захтевима МСФИ, обавезна да састављају, при-
казују, достављају и обелодањују консолидоване 
финансијске извештаје.

Међутим,  одредбама  члана  27.  став  5.  овог 
закона дефинисан је изузетак када правна лица 
немају обавезу састављања консолидованих фи-
нансијских извештаја: „уколико вредности имо-
вине и пословног прихода матичног и зависних 
правних лица, не рачунајући међусобна учешћа, 
потраживања и обавезе, међусобне резултате и 
међусобне пословне приходе и расходе матичног 
и зависних правних лица, у збиру не прелазе поло-
вину критеријума за мало правно лице, у смислу 
члана 6. став 3. овог закона, матично правно лице 
није обавезно да саставља, доставља и обелода-
њује консолидоване финансијске извештаје”. 

Имајући у виду горенаведено, уколико вред-
ности имовине и пословног прихода матичног и 
зависних правних лица, у смислу члана 27. став 5. 
Закона, у збиру не прелазе половину критеријума 
из члана 6. став 3. Закона за мало правно лице 
(пословни приход: 4,4 милиона евра и просечна 
вредност пословне имовине: 2,2 милиона евра), 
матично правно лице није у обавези да саставља 
консолидоване финансијске извештаје.

Дакле, обавеза састављања консолидованих 
финансијских извештаја постоји искључиво за она 
матична правна лица која испуњавају оба услова 
(кумулативно) из члана 27. став 5. Закона (послов-
ни приход већи од 4,4 милиона евра у динарској 
противвредности и просечна вредност пословне 



152 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

имовине већа од 2,2 милиона евра у динарској 
противвредности). Самим тим, желели бисмо да 
истакнемо да привредно друштво у конкретном 
случају нема могућност да за потребе саставља-
ња редовног годишњег финансијског извештаја 
примени МСФИ, с обзиром на то да нема оба-
везу састављања консолидованог финансијског 
извештаја у складу са Законом. Поново напоми-
њемо да се обавезна примена МСФИ односи на 
састављање финансијских извештаја великих 
правних лица, правних лица која имају обавезу 
састављања консолидованих финансијских изве-
штаја (матична правна лица), јавних друштава, 
односно друштава која се припремају да поста-
ну јавна, у складу са законом којим се уређује 
тржиште капитала, независно од величине, као 
и средњих правних лица уколико одлуче да при-
мењују МСФИ.

Одговор у вези са применом прописа дајемо 
према подацима изнетим у захтеву. Напомиње-
мо да, сходно члану 8. став 1. Закона о Народној 
скупштини („Сл. гласник РС”, бр. 9/10), Народна 
скупштина доноси аутентично тумачење закона, 
као и да, у складу са чланом 80. став 2. Закона 
о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), ми-
шљења органа државне управе нису обавезујућа.

Накнада за ово мишљење у вези са применом 
републичких прописа, у износу од 12.630,00 дина-
ра, наплаћена је од подносиоца захтева у складу 
са Законом о републичким административним 
таксама („Сл. гласник РС”, бр. 43/03 са измена-
ма и допунама) и Тарифом републичких админи-
стративних такси, којом је такса за списе и радње 
органа у Републици Србији утврђена у одељку А, 
тарифни број 2.

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-332/2019-16 од 23. 4. 2019. год.

Агенција за привредне регистре нема основа 
да у 2019. години изврши пријем нити објаву 

финансијских извештаја за 2015. и 2016. годину

У  вези  са  вашим  дописом  број  011-00-
00084/2019-10 од 15. априла 2019. године и захте-
вом за давање мишљења у вези са питањем да ли 
привредно друштво које Регистру финансијских 
извештаја није доставило финансијске извештаје 
за 2015. и 2016. годину у прописаном року, у скла-
ду са Законом о рачуноводству и Правилником о 
условима и начину јавног објављивања финансиј-

ских извештаја и вођењу Регистра финансијских 
извештаја („Сл. гласник РС”, бр. 127/14, 101/16 и 
111/17), финансијске извештаје за означене године 
може доставити у току 2019. године, односно да 
ли Агенција за привредне регистре (Регистар фи-
нансијских извештаја) наведене извештаје може 
прихватити и објавити у 2019. години, из делокру-
га прописа о рачуноводству, обавештавамо вас 
о следећем:

Имајући у виду садржину достављеног захте-
ва, на основу члана 80. Закона о државној управи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
47/18 и 30/18 – др. закон) Министарство даје сле-
деће мишљење:

Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, 
бр: 62/13 и 30/18, у даљем тексту: Закон) уређују се 
обвезници примене овог закона, разврставање 
правних лица, организација рачуноводства и ра-
чуноводствене исправе, услови и начин вођења 
пословних књига, признавање и вредновање по-
зиција у финансијским извештајима, састављање, 
достављање и јавно објављивање финансијских 
извештаја и годишњег извештаја о пословању, 
Регистар финансијских извештаја, Национална 
комисија  за  рачуноводство,  као  и  надзор  над 
спровођењем одредби овог закона.

У складу са чланом 33. став 1. Закона правна 
лица, односно предузетници дужни су да редов-
не годишње финансијске извештаје за извештајну 
годину доставе Агенцији за привредне регистре 
(у даљем тексту: Агенција), ради јавног објављи-
вања, најкасније до 30. јуна наредне године, осим 
ако посебним законом није друкчије уређено.

Сагласно члану 16. став 1. Правилника о усло-
вима и начину јавног објављивања финансијских 
извештаја и вођењу Регистра финансијских изве-
штаја („Сл. гласник РС”, бр. 127/14, 101/16 и 111/17, 
у даљем тексту: Правилник), Агенција прима ре-
довне  и  консолидоване  годишње финансијске 
извештаје за последњу извештајну годину, као и 
ванредне финансијске извештаје за текућу годи-
ну, у складу са одредбама Закона и овог правил-
ника.

Сходно члану 36. став  1. Правилника пропи-
сано је да обвезник може да захтева замену фи-
нансијског извештаја који је уписан у Регистар и 
јавно објављен, ако утврди да у том извештају ре-
зултати пословања и финансијски положај нису 
исказани  истинито  и  објективно,  а  скупштина 
односно други  надлежни орган обвезника до-
несе одлуку о усвајању финансијског извештаја 
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измењене садржине у односу на извештај који је 
јавно објављен на интернет страници Агенције, 
подношењем захтева за замену јавно објављеног 
финансијског извештаја, и то на обрасцу прописа-
ном од стране Регистратора сагласно члану 10б 
Закона о Агенцији.

У случајевима из става 1. овог члана Правил-
ника,  обвезник  уз  захтев  за  замену  доставља 
финансијски  извештај  и  одлуку  о  усвајању  тог 
извештаја измењене садржине, као и осталу до-
кументацију из члана 34. Закона. Обвезник може 
да захтева замену јавно објављене документа-
ције када су јавно објављене изјаве из члана 18. 
овог правилника, ако скупштина, односно дру-
ги надлежни орган обвезника накнадно донесе 
одлуку о усвајању финансијског извештаја, од-
носно одлуку о расподели добити или покрићу 
губитака, подношењем захтева за замену јавно 
објављене документације на обрасцу прописа-
ном од стране Регистратора сагласно члану 10б 
Закона о Агенцији. Замену из ст. 1. и 3. овог члана 
обвезник може да захтева најкасније до истека 
наредне године, у односу на годину на коју се тај 
извештај односи.

Имајући у виду горенаведено, пре свега же-
лимо да истакнемо да су рокови за достављање 
финансијских  извештаја  Агенцији,  ради  јавног 
објављивања, дефинисани Законом и поменутим 
Правилником.

Како  у  конкретном  случају  обвезник  (при-
вредно друштво) није у законском року доставио 
Агенцији финансијске извештаје за 2015. и 2016. 
годину (крајњи рок за достављање финансијског 
извештаја за 2016. годину био је 30. јун 2017. годи-
не, уз могућност замене истог најкасније до краја 
2017. године), сматрамо да Агенција, тј. у оквиру 
исте надлежни Регистар финансијских извештаја, 
сходно прописима о рачуноводству, нема осно-
ва да у 2019. години изврши пријем, нити може 
објавити финансијске извештаје тог обвезника 
(привредног друштва) за поменуте године.

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-296/2019-16 од 12. 4. 2019. год.

Начин организације рачуноводства удружења 
(коморе) и његових огранака

Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, 
бр. 62/13 и 30/18, у даљем тексту: Закон) уређују се 
обвезници примене овог закона, разврставање 
правних лица, организација рачуноводства и ра-

чуноводствене исправе, услови и начин вођења 
пословних књига, признавање и вредновање по-
зиција у финансијским извештајима, састављање, 
достављање и јавно објављивање финансијских 
извештаја и годишњег извештаја о пословању, 
Регистар финансијских извештаја, Национална 
комисија  за  рачуноводство,  као  и  надзор  над 
спровођењем одредби овог закона.

У предметном захтеву који нам је достављен, 
наведено је следеће:
1.  Комора АБ има својство правног лица и уписа-
на је у АПР у Регистар удружења. У свом саставу 
Комора има 6 огранака као организационих је-
диница, који немају својство правног лица, што је 
прописано чланом 7. став 3. Закона о удружењи-
ма грађана и чланом 18. став 1. Статута Коморе. 
Комором руководи директор који заступа Комо-
ру и одговара за законитост рада и пословања 
Коморе.
2.  Питање: Да ли Комора АБ, као правно лице, 
треба да има централизовану организацију ра-
чуноводства, односно да ли пословне промене 
Коморе, као правног лица, треба да води једна 
књиговодствена  агенција,  како  је  то  прописа-
но чланом 15. Закона, а чиме би било омогуће-
но поштовање члана 7. Закона, или може сваки 
огранак  понаособ  да  има  своју  посебну  књи-
говодствену  агенцију,  чиме  се  не  омогућава 
поштовање члана 7. Закона, зато што оваквом 
организацијом рачуноводства у Комори, на ни-
воу  правног  лица,  није  омогућена  контрола  и 
увид улазних података у свакодневним рачуно-
водственим пословима?

Одредбама члана 7. ст. 1. и 2. Закона прописано 
је да правна лица, односно предузетници општим 
актом, у складу са овим законом, уређују орга-
низацију рачуноводства на начин који омогућава 
свеобухватно евидентирање, као и спречавање 
и откривање погрешно евидентираних послов-
них промена, уређују интерне рачуноводствене 
контролне поступке, утврђују рачуноводствене 
политике, одређују лица која су одговорна за за-
конитост и исправност настанка пословне проме-
не и састављање и контролу рачуноводствених 
исправа о пословној промени, уређују кретање 
рачуноводствених исправа и утврђују рокове за 
њихово достављање на даљу обраду и књижење 
у пословним књигама. 

Унос података у пословне књиге организује се 
тако да омогући:
1) контролу улазних података;
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2) контролу исправности унетих података;
3) увид у промет и стање рачуна главне књиге;
4) увид у хронологију обављеног уноса послов-
них промена;
5) чување и коришћење података.

Одредбама члана 14. Закона прописано је да 
правно лице, односно предузетник општим ак-
том уређује школску спрему, радно искуство и 
остале услове за лице које је одговорно за вође-
ње пословних књига и састављање финансијских 
извештаја.

Одредбама члана 15. став 1. Закона прописа-
но је да вођење пословних књига и састављање 
финансијских извештаја правно лице, односно 
предузетник може поверити уговором у писаној 
форми, у складу са законом, привредном дру-
штву или предузетнику, који имају регистровану 
претежну делатност за пружање рачуноводстве-
них услуга.

Одредбама члана 32. став. 2. Закона пропи-
сано је да за истинито и поштено приказивање 
финансијског положаја и успешности пословања 
правног лица, одговоран је законски заступник, 
орган управљања и надзорни орган правног лица 
у складу са законом, односно предузетник, као и 
одговорно лице из члана 14. овог закона.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је 
Комора правно лице (њени огранци немају свој-
ство правног лица), а на основу података изнетих 
у захтеву, указујемо на следеће:
● Комора својим општим актом, а у складу са 
Законом уређује организацију и начин функци-
онисања рачуноводства, у смислу да ли ће ове 
послове обављати самостално у оквиру самог 
правног лица или ће предметне послове у складу 
са Законом поверити правном лицу или преду-
зетнику у смислу члана 15. став 1. Закона;
● Комора је дужна да обезбеди да се унос по-
датака организује на начин дефинисан чланом 7. 
Закона;
● сагласно Закону за истинито и поштено при-
казивање финансијског положаја и успешности 
пословања правног лица, одговоран је законски 
заступник, орган управљања и надзорни орган 
правног лица у складу са законом, односно пре-
дузетник, као и одговорно лице из члана 14. овог 
закона;
● огранак који нема својство правног лица, са-
гласно овом Закону, не може поверити вођење 
пословних књига и састављање финансијских из-
вештаја другом правном лицу, односно предузет-

нику, за разлику од правних лица и предузетника 
који имају ту могућност сагласно члану 15. став 1. 
Закона.

Порез на додату вредност

Мишљење министарства финансија  
бр. 413-00-19/2019-04 од 18. 4. 2019. год.

Основицу за обрачунавање ПДВ-а за испоруку 
дела објекта коју лице Б врши лицу А чини 

тржишна вредност власничког удела на 
земљишту

У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправ-
ка, 61/05, 61/07, 93/12,  108/13, 68/14 – др. закон, 
142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тексту: 
Закон), када се на основу уговора закљученог из-
међу два обвезника ПДВ – лица А и лица Б, на које 
гласи грађевинска дозвола, изгради грађевински 
објекат тако што лице Б гради предметни објекат 
самостално, односно ангажовањем других лица, 
у том случају лице Б које је изградило објекат има 
обавезу да за промет из члана 4. став 3. тачка 6) 
Закона, тј. за испоруку дела објекта лицу А сра-
змерног његовом власничком уделу на земљи-
шту на којем је предметни објекат изграђен (који 
у конкретном случају износи 20%) обрачуна ПДВ 
по пореској стопи од 20% и да обрачунати ПДВ 
плати у складу са Законом. С тим у вези, с обзи-
ром да је лице Б извршило испоруку дела објекта 
лицу А  (сразмерног његовом власничком уде-
лу који износи 20%) на име стицања власничког 
удела на земљишту од лица А (који износи 80%), 
основицу за обрачунавање ПДВ за испоруку дела 
објекта, који лице Б врши лицу А, чини тржишна 
вредност власничког удела на земљишту (који из-
носи 80%) на дан преноса права располагања на 
том власничком уделу. 

Опредељивање економски дељивих целина у 
оквиру новоизграђеног грађевинског објекта из-
међу лица А и лица Б у сразмери са власни чким 
уделима на земљишту на којем је изграђен гра-
ђевински објекат, не сматра се прометом и не 
подлеже порезу.

На први пренос права располагања на економ-
ски дељивим целинама у оквиру новоизграђеног 
грађевинског објекта из члана 4. став 3. тачка 7) 
Закона, који врши лице А, односно лице Б, ПДВ се 
обрачунава по прописаној пореској стопи и плаћа 
у складу са Законом.
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Поред тога напомињемо, лице Б има право на 
одбитак претходног пореза по основу изградње 
целог објекта, уз испуњење услова прописаних 
Законом.

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-178/2019-04 од 17. 4. 2019. год.

Када у случају преноса дела имовине обвезни-
ку ПДВ-а – преносиоцу није онемогућено да 

исту делатност обавља на другим локацијама, 
на пренос дела имовине не примењује се члан 

6. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ-у

У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправ-
ка, 61/05, 61/07, 93/12,  108/13, 68/14 – др. закон, 
142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тек-
сту: Закон), када обвезник ПДВ изврши пренос 
дела  имовине,  сматра  се  да  промет  добара  и 
услуга није извршен ако предметни део имови-
не представља пословну целину чијим се прено-
сом стицаоцу омогућава самостално обављање 
делатности, а преносиоцу је, у моменту преноса, 
онемогућено да обавља ту делатност, уз испуње-
ње осталих прописаних услова: да  је  стицалац 
предметног дела имовине обвезник ПДВ, одно-
сно да тим преносом постаје обвезник ПДВ и да 
стицалац имовине наставља да обавља исту де-
латност коју је обављао преносилац.

Међутим, ако неки од наведених услова није 
испуњен, испорука сваког добра у имовини која 
се преноси, односно свака услуга која се пружа 
преносом имовине сматра се посебним проме-
том у складу са Законом. Испуњеност услова за 
примену члана 6. став 1. тачка 1) Закона утврђује 
се на дан преноса имовине.

Сагласно  наведеном,  у  случају  када  обве-
зник ПДВ – „XX” а. д. Београд у стечају изврши 
другом обвезнику ПДВ пренос уз накнаду дела 
имовине  који  чине  непокретности,  опрема 
(опрема за пријем грожђа, цеђење и транспорт 
у резервоаре ради ферментације, складишни 
резервоарски  простор  за  смештај  сировог  и 
обрађеног вина, опрема за обраду ферменти-
саног  вина,  филтрирање,  цеђење,  транспорт 
у резервоаре готовог вина, опрема за прање 
флаша,  разливање  и  пуњење  вина  у  стакле-
не флаше са уређајима за затварање флаша и 
др.), возила, рачунари, канцеларијски матери-
јал и намештај, које је обвезник ПДВ користио 
за обављање делатности производње вина од 

грожђа у Врању, при чему наведеним прено-
сом дела имовине обвезнику ПДВ – преносио-
цу није онемогућено да исту делатност обавља 
на другим локацијама, на пренос дела имовине 
у конкретном случају не примењује се члан 6. 
став 1. тачка 1) Закона.

Мишљење министарства финансија бр. 430-
00-170/2018-04 од 15. 4. 2019. год.

Издавање новог рачуна којим се сторнира ра-
чун у коме је грешком исказана већа количина 

добара од стварно испоручене не доводи до 
обавезе подношења измењене пореске прија-

ве за порески период за који је обвезник ПДВ-а 
исказао грешком обрачунати ПДВ

Према члану 44. ст. 1. и 2. Закона о порезу на 
додату  вредност  („Сл.  гласник  РС”,  бр.  84/04, 
86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 
– др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у 
даљем тексту: Закон), ако обвезник ПДВ у рачуну 
за испоручена добра и услуге искаже већи ПДВ 
од оног који у складу са овим законом дугује, ду-
жан је да тако исказан ПДВ плати, док у новом ра-
чуну не исправи износ ПДВ. Исправка ПДВ врши 
се у пореском периоду у којем је издат рачун са 
исправљеним износом ПДВ.

Наиме, ако обвезник ПДВ – испоручилац доба-
ра испоручи добра у једном пореском периоду и 
изда рачун у којем грешком искаже већу количину 
добара од стварно испоручене, што је за после-
дицу имало исказивање већег износа ПДВ од оног 
који дугује у складу са овим законом, а у другом 
пореском периоду уочи грешку у издатом рачуну, 
обвезник ПДВ – испоручилац добара дужан је да 
за порески период у којем је извршен промет и из-
дат рачун плати износ ПДВ исказан у том рачуну у 
складу са Законом. У пореском периоду у којем је 
грешка уочена, обвезник ПДВ има право да изда 
нови рачун са исправним подацима, при чему, по 
природи ствари, врши и сторнирање погрешно 
издатог рачуна. У новом рачуну обвезник ПДВ, из-
међу осталог, исказује и податке о датуму проме-
та добара (датум када је промет стварно извршен) 
и датуму издавања новог рачуна. С тим у вези, из-
давање новог рачуна из члана 44. ст. 1. и 2. Закона 
не доводи до обавезе подношења измењене по-
реске пријаве прописане законом којим се уређу-
ју порески поступак и пореска администрација за 
порески период за који је обвезник ПДВ исказао 
грешком обрачунати ПДВ.
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Напомињемо,  на  основу  рачуна  издатог  за 
промет добара у којем је наведена већа количи-
на добара од количине која је стварно испоруче-
на, обвезник ПДВ – купац нема право на одбитак 
претходног пореза, с обзиром на то да је реч о 
рачуну који није издат у складу са Законом.

Мишљење министарства финансија  
бр. 430-00-00065/2019-04 од 15. 4. 2019. год.

Правилност рачуна који издаје порески пуно-
моћник страног лица – обвезника ПДВ-а

У складу са Законом о порезу на додату вред-
ност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправ-
ка, 61/05, 61/07, 93/12,  108/13, 68/14 – др. закон, 
142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тек-
сту: Закон), рачун за промет добара и услуга који 
на  територији  Републике  Србије  врши  страно 
лице – обвезник ПДВ издаје искључиво порески 
пуномоћник страног лица у складу са Законом. У 
рачуну који порески пуномоћник издаје у име и за 
рачун страног лица – обвезника ПДВ, поред оста-
лих прописаних података, наводе се и подаци о 
називу, односно имену и презимену пуномоћни-
ка, адреси седишта, односно пребивалишта пуно-
моћника и ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пуномоћника.

Када је реч о подацима који се исказују у наве-
деном рачуну, а који се односе на износ пореске 
основице и износ обрачунатог ПДВ, указујемо да 
је одредбом члана 22. став 1. Закона прописано 
да ако је накнада за промет добара и услуга из-
ражена у страној валути, за обрачун те вредно-
сти у домаћој валути примењује се средњи курс 
централне банке, односно уговорени курс који 
важи на дан настанка пореске обавезе. Под прет-
поставком да обвезници ПДВ – страно и домаће 
лице нису уговорили по којем ће се курсу послов-
не банке  (куповном,  средњем или продајном) 
вршити утврђивање износа накнаде у домаћој 
валути – динарима, при утврђивању тог износа 
примењује се средњи курс Народне банке Срби-
је. На основу утврђеног износа накнаде у динари-
ма, у рачуну за промет страног лица – обвезника 
ПДВ, који издаје порески пуномоћник у име и за 
рачун страног лица – обвезника ПДВ, исказују се 
подаци о износу основице и износу обрачунатог 
ПДВ у динарима.

У вези са наведеним, у случају када поседо-
вање рачуна издатог у складу са Законом пред-
ставља услов за остваривање права на одбитак 
претходног пореза, а у рачуну за промет страног 

лица – обвезника ПДВ, који је у име и за рачун 
страног лица – обвезника ПДВ издао порески пу-
номоћник страног лица – обвезника ПДВ, пода-
ци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ 
нису исказани у динарима, сматра се да наведени 
услов за остваривање права на одбитак претход-
ног пореза није испуњен.

Мишљење министарства финансија  
бр. 430-00-112/2019-04 од 11. 4. 2019. год.

Код превоза добара која се увозе и за чији увоз 
постоји обавеза плаћања ПДВ-а превозник 

нема обавезу да утврђује да ли је царински ор-
ган у основицу за ПДВ за увоз добара урачунао 

и трошкове превоза

Када се услуга превоза повезана са увозом до-
бара пружа пореском обвезнику из члана 12. За-
кона о порезу на додату вредност („Сл. гласник 
РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 
и 30/18, у даљем тексту: Закон), местом промета 
услуга сматра се место у којем прималац услуга 
има седиште или сталну пословну јединицу ако се 
промет услуга врши сталној пословној јединици 
која се не налази у месту у којем прималац услуга 
има седиште, односно место у којем прималац 
услуга има пребивалиште или боравиште. С тим 
у вези, када обвезник ПДВ пружа услуге превоза 
добара повезаних са увозом добара пореском 
обвезнику  из  члана  12.  Закона  са  седиштем  у 
Републици Србији, при чему се лицем које врши 
услуге превоза сматра лице које фактички врши 
превоз добара, односно свако друго лице које се 
обавезало да ће извршити превоз добара, ПДВ 
се не обрачунава и не плаћа под условом да је 
вредност услуге превоза садржана у основици за 
обрачун ПДВ при увозу добара.

Услугом превоза повезаном са увозом доба-
ра, у складу са чланом 2. став 4. тачка 1) Правил-
ника о начину и поступку остваривања пореских 
ослобођења код ПДВ са правом на одбитак прет-
ходног пореза („Сл. гласник РС”, бр. 120/12, 40/15, 
82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 104/18 и 16/19 
– у даљем тексту: Правилник о пореским ослобо-
ђењима), сматра се услуга превоза добара која 
се врши на релацији од места првог утовара ван 
Републике Србије до првог одредишта у Репу-
блици Србији из члана 19. став 3. Закона (место 
које је назначено у отпремници или другом пре-
возном документу, а ако није назначено, место 
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првог  претовара  у Републици Србији),  незави-
сно од тога да ли превоз добара врши једно или 
више лица. Примера ради, када услугу превоза 
од места првог утовара у иностранству до првог 
одредишта у Републици Србији (место назначено 
у отпремници) врши више превозника тако што 
један превозник врши услугу превоза од места 
првог утовара у иностранству до границе са Ре-
публиком Србијом, а други од границе до првог 
одредишта у Републици Србији, обвезник ПДВ 
– пружалац услуге превоза добара који услугу 
превоза врши од границе до првог одредишта 
у Републици Србији пореском обвезнику са се-
диштем  у  Републици Србији,  није  дужан да  за 
предметну услугу обрачуна ПДВ под условом да 
је услуга превоза садржана у основици за обра-
чунавање ПДВ за увоз добара, као и да обвезник 
ПДВ – превозник поседује документ о извршеној 
услузи превоза  (ЦМР, ЦИМ, манифест и др.) и 
рачун или други документ који служи као рачун, 
издат у складу са Законом.

Према томе, с обзиром да је за обрачун и на-
плату ПДВ при увозу добара надлежан царински 
орган који спроводи царински поступак, као и да 
надлежни царински орган, у складу са Законом, 
у основицу за обрачунавање ПДВ за увоз добара 
урачунава и трошкове превоза добара настале 
до првог одредишта у Републици Србији, обве-
зник ПДВ – превозник нема обавезу да у случају 
превоза добара која се увозе и за чији увоз посто-
ји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ, насто-
ји доћи до сазнања да ли је надлежни царински 
орган при утврђивању основице за обрачунава-
ње ПДВ за увоз добара у ту основицу урачунао и 
трошкове превоза настале до првог одредишта 
у Републици Србији. Евентуално обавештење до-
бијено од увозника да надлежни царински орган 
у основицу за обрачунавање ПДВ за увоз добара 
није урачунао и трошкове превоза настале до пр-
вог одредишта у Републици Србији нема утицај 
на порески третман предметне услуге превоза.

Напомињемо, за остваривање наведеног поре-
ског ослобођења обвезник ПДВ − превозник није 
дужан да поседује јединствену царинску исправу 
(ЈЦИ), коју издаје надлежни царински орган.

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-229/2019-04 од 9. 4. 2019. год.

Услуга укључивања добара добављача у про-
дајни асортиман купца и накнадно смањење 

основице за тај промет

Када  обвезник  ПДВ  –  пружалац  услуге  тзв. 
улиставања, тј. укључивања добара добављача у 
продајни асортиман обвезника ПДВ – пружаоца 
услуге, која фактички подразумева преузимање 
обавезе купца (обвезника ПДВ – пружаоца услу-
ге) да ће набављати конкретна добра од доба-
вљача, изврши промет предметне услуге другом 
обвезнику  ПДВ  –  добављачу  добара  који  има 
право на одбитак претходног пореза по основу 
примања те услуге, после чега дође до смањења 
накнаде  за  извршени  промет  услуге  из  разло-
га што је износ накнаде за наведену услугу био 
условљен реализацијом одређеног обима про-
мета добара у одређеном временском периоду, 
са аспекта Закона о порезу на додату вредност 
(„Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 
83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тексту: За-
кон) сматра се да је дошло до смањења пореске 
основице за извршени промет услуге. Износ об-
рачунатог ПДВ за промет за који је смањена осно-
вица обвезник ПДВ – пружалац услуга може да 
смањи уз испуњење услова прописаних Законом 
и Правилником о начину измене пореске основи-
це за обрачунавање пореза на додату вредност 
(„Сл. гласник РС”, број 86/15 – у даљем тексту: 
Правилник о измени основице). Наиме, када об-
везник ПДВ – пружалац услуга изврши промет 
услуга другом обвезнику ПДВ – примаоцу услуга, 
који по основу примања тих услуга има право на 
одбитак претходног пореза, обвезник ПДВ – пру-
жалац услуга може да смањи износ обрачунатог 
ПДВ ако други обвезник ПДВ – прималац услуга 
исправи одбитак претходног пореза и о томе пи-
смено обавести обвезника ПДВ – пружаоца услу-
га. На основу наведеног обавештења обвезник 
ПДВ – пружалац услуга има право да смањи износ 
обрачунатог ПДВ.

Поред тога напомињемо, ако је за промет на-
ведене услуге обвезник ПДВ – прималац услуге 
издао рачун, тј. документ о обрачуну у складу са 
чланом 43. Закона, исти обвезник ПДВ треба да 
изда и документ о смањењу основице у складу са 
чланом 15. Правилника о одређивању случајева у 
којима нема обавезе издавања рачуна и о рачу-
нима код којих се могу изоставити поједини по-
даци („Сл. гласник РС”, бр. 123/12, 86/15 и 52/18 – у 
даљем тексту: Правилник о рачунима). 

poslovnisavetnik.net
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Мишљење министарства финансија  
бр. 430-00-654/2018-04 од 9. 4. 2019. год.

Када закупац наплати од првобитног закупо-
давца накнаду по основу извршеног улагања у 
некретнину, а приликом отуђења некретнине 
закупац има обавезу обрачунавања ПДВ-а по 
основу промета услуге улагања у његов по-

словни простор

Када обвезник ПДВ од другог обвезника ПДВ 
изнајми  пословни  простор  у  циљу  давања  тог 
пословног простора у подзакуп и изврши рекон-
струкцију тог пословног простора у циљу његовог 
прилагођавања обављању делатности подзакуп-
ца (ангажовањем других обвезника ПДВ за гра-
ђевинске послове), на промет добара и услуга из 
области грађевинарства у смислу члана 10. став 
2. тачка 3) Закона, који обвезник ПДВ – извођач 
радова изврши обвезнику ПДВ – закупцу, поре-
ски дужник је обвезник ПДВ – закупац. ПДВ који 
је обвезник ПДВ – закупац обрачунао у складу са 
Законом у својству пореског дужника из члана 10. 
став 2. тачка 3) Закона, има право да одбије као 
претходни порез с обзиром да набављена добра, 
односно услуге користи за промет услуге дава-
ња у подзакуп пословног простора за који постоји 
обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са 
Законом. С тим у вези, како у конкретном случају 
уговором о закупу није предвиђено да ће заку-
подавац сносити трошкове реконструкције пред-
мета  закупа –  пословног  простора,  са  аспекта 
Закона сматра се да се предметна улагања врше 
за рачун обвезника ПДВ – закупца. Међутим, ако 
у току уговора о закупу дође до отуђења пред-
метног пословног простора, па обвезник ПДВ – 
закупац по основу извршеног улагања наплати 
накнаду од обвезника ПДВ – првобитног закупо-
давца, са аспекта Закона сматра се да је обвезник 
ПДВ – закупац извршио обвезнику ПДВ – прво-
битном  закуподавцу  промет  услуге  улагања  у 
његов пословни простор за који обвезник ПДВ 
– закупац има обавезу обрачунавања ПДВ по по-
реској стопи од 20%. Поред тога напомињемо, по 
основу улагања у предметни пословни простор, 
обвезник ПДВ – закупац нема обавезу исправке 
одбитка претходног пореза из члана 32. Закона.

Мишљење министарства финансија  
бр. 413-00-00079/2018-04 од 9. 4. 2019. год.

Смањење обрачунатог ПДВ-а у случају када 
се решењем пореског органа констатује да 

страно лице није извршило промет услуга 
обвезнику

Када обвезник ПДВ – банка обрачуна ПДВ као 
да је порески дужник за промет услуга страног 
лица у складу са чланом 10. став 1. тачка 3) Закона 
о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, 
бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 
и 30/18 – даљем тексту: Закон) и плати обрачуна-
ти ПДВ у складу са Законом, при чему обрачунати 
ПДВ не искаже као претходни порез (из разлога 
што у случају постојања тог промета не би имао 
право на одбитак претходног пореза), после чега 
надлежни  порески  орган  у  поступку  контроле 
донесе решење којим је обвезнику ПДВ – банци 
утврђена обавеза пореза и доприноса по одбит-
ку на зараде и у образложењу решења констату-
је да страно лице није извршило промет услуга 
обвезнику ПДВ – банци, односно да је обвезник 
ПДВ – банка погрешно обрачунао ПДВ, на које об-
везник ПДВ – банка није уложио жалбу, обвезник 
ПДВ – банка има право да сходном применом 
члана 31а став 6. Закона изврши исправку – сма-
њење обрачунатог ПДВ.

* * *
Одредбом члана 31а став 6. Закона прописано 

је да ако је порески орган у поступку контроле 
утврдио да је обвезник ПДВ обрачунао ПДВ као 
да је порески дужник из члана 10. став 1. тачка 3) 
и став 2) овог закона и да је обрачунати ПДВ ис-
казао као претходни порез, порески орган реше-
њем врши исправку одбитка претходног пореза, 
на основу које обвезник ПДВ има право да смањи 
обрачунати ПДВ.

Ако се решење из става 6. овог члана поништи, 
измени или укине у делу којим је исправљен прет-
ходни порез, обвезник ПДВ је дужан да искаже 
дуговани ПДВ по том основу.

Мишљење министарства финансија  
бр. 413-00-00030/2019-04 од 3. 4. 2019. год.

Пореска основица за промет добара јесте 
износ накнаде коју обвезник ПДВ-а прима или 

треба да прими за испоручена добра, у коју 
није укључен ПДВ, независно од износа цене 

коштања тих добара
У складу са Законом о порезу на додату вред-

ност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправ-
ка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 
142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18 – у даљем тек-
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сту: Закон о ПДВ), основицу  за обрачунавање 
ПДВ за промет добара и услуга који се врши уз 
накнаду чини износ накнаде (у новцу, стварима 
или услугама) коју обвезник ПДВ – испоручилац 
добара,  односно  пружалац  услуга  прима  или 
треба да прими за испоручена добра, односно 
пружене услуге од примаоца добара или услуга 
или трећег лица, укључујући субвенције, у коју 
није укључен ПДВ. Прописима којима се уређу-
је опорезивање потрошње ПДВ није предвиђен 
друкчији начин одређивања основице за обра-
чунавање ПДВ у случају промета добара за који 
обвезник ПДВ прима или треба да прими накна-
ду у износу нижем од цене коштања предметних 
добара.

Према томе, у случају када обвезник ПДВ – ин-
веститор, у складу са Законом о посебним усло-
вима за реализацију пројекта изградње станова 
за припаднике снага безбедности („Сл. гласник 
РС”, број 41/18 – у даљем тексту: Закон о посеб-
ним условима) чијим се доношењем обезбеђује 
свеукупни развој Републике Србије, изврши први 
пренос права располагања на посебним делови-
ма  –  становима  новоизграђеног  грађевинског 
објекта, за промет тих добара дужан је да обра-
чуна ПДВ по посебној стопи ПДВ од 10%, а има пра-
во на одбитак претходног пореза по том основу 
уз испуњење услова прописаних Законом о ПДВ 
(нпр. ПДВ који је у својству пореског дужника из 
члана 10. став 2. тачка 3) Закона обрачунао за про-
мет добара и услуга из области грађевинарства 
који му је извршио други обвезник ПДВ). С тим у 
вези, ако је купопродајна цена станова (без ПДВ) 
нижа од цене коштања тих станова (без ПДВ), та 
околност не утиче на утврђивање основице за 
обрачунавање ПДВ за први пренос права распо-
лагања на наведеним становима, што значи да 
основицу за обрачунавање ПДВ чини износ нак-
наде који обвезник ПДВ – инвеститор прима или 
треба да прими за промет предметних добара, 
без ПДВ.

Порез на доходак грађана

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-00072/2019-05 од 15. 4. 2019. год.

Утврђивање основа за накнаду зараде за 
боловање преко 30 дана за предузетника који 
исплаћује личну зараду, а који је у претходних 

12 месеци у једном периоду био паушално 
опорезован

Чланом 89.  став  1.  Закона  о  здравственом 
осигурању („Сл. гласник РС“, број 25/19 – у на-
ставку: Закон) прописано је да основ за накна-
ду зараде за осигуранике из члана 72. т. 2)–4) 
овог  закона,  који  испуњавају  услов  у  погледу 
претходног осигурања, чини просечна месечна 
основица на коју је плаћен допринос за обаве-
зно здравствено осигурање у складу са законом, 
утврђена у 12 месеци који претходе месецу у ко-
јем је наступио случај по којем се стиче право на 
накнаду зараде, а ако је у том периоду по том 
основу осигурања био осигуран краће, основ за 
накнаду зараде чини основица на коју је плаћен 
допринос за обавезно здравствено осигурање, 
утврђена према времену за које је био осигуран 
у том периоду. Ставом 2. истог члана прописа-
но је да ако осигураник из став 1. овог члана у 
претходних 12 месеци није обављао делатност 
предузетника,  односно  верску  службу,  одно-
сно послове јавног бележника или јавног извр-
шитеља основ за накнаду зараде чини најнижа 
месе чна основица за допринос за обавезно со-
цијално осигурање за месеце у којим осигураник 
није обављао делатност предузетника, односно 
верску  службу, односно послове  јавног беле-
жника или јавног извршитеља.

Чланом  90.  став  2.  Закона  прописано  је  да 
основ за обрачун накнаде зараде за предузетни-
ка који се определио за личну зараду, у складу са 
законом, утврђује се на начин као за осигуранике 
из члана 72. тачка 1) овог закона.

Дакле, сходно цитираним законским одред-
бама, следи да у случају када је предузетник у 12 
месеци који претходе месецу у којем је наступила 
привремена спреченост за рад у једном периоду 
имао личну зараду, а у другом је допринос плаћао 
по решењу о паушалном опорезивању Пореске 
управе, за период за који је примао личну зараду 
примењује се члан 90. став 2. Закона, а за период 
за који је допринос плаћао по решењу о паушал-
ном опорезивању, примењује се члан 89. став 1. 
Закона.

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-00072/2019-05 од 15. 4. 2019. год.

Утврђивање основа за накнаду зараде за бо-
ловање преко 30 дана када запослени у прет-
ходних 12 месеци није остваривао зараду за 

ефективне часове рада због одсуства са рада
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Чланом 88. став 3. Закона о здравственом оси-
гурању („Сл. гласник РС”, број 25/19 – у наставку: 
Закон) прописано је да ако осигураник који испу-
њава услов у погледу претходног осигурања није 
остварио зараду у 12 календарских месеци који 
претходе месецу у којем је наступила привреме-
на спреченост за рад, основ за накнаду зараде 
чини просечан износ зараде из члана 87. став 2. 
овог закона за време за које је осигураник оства-
рио зараду, а за месеце за које није остварио за-
раду основ чини минимална зарада за те месеце, 
уз ограничење највишег основа за накнаду зара-
де из става 2. овог члана. Ставом 2. наведеног 
члана Закона прописано је да највиши основ за 
накнаду зараде чини просек највиших месечних 
основица на који се плаћа допринос за месеце 
који улазе у просечан износ зараде.

С тим у вези, указујемо да је чланом 104. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење) прописано да запослени 
има право на одговарајућу зараду, која се утврђу-
је у складу са законом, општим актом и уговором 
о раду.

Чланом 105. став  1. и 2. поменутог Закона о 
раду прописано је да се зарада из члана 104. став 
1. овог закона састоји од зараде за обављени рад 
и време проведено на раду, зараде по основу до-
приноса запосленог пословном успеху послодав-
ца (награде, бонуси и сл.) и других примања по 
основу радног односа, у складу са општим актом 
и уговором о раду, односно да се под зарадом 
сматра зарада која садржи порез и доприносе 
који се плаћају из зараде.

Ставом 3. истог члана 105. наведеног Закона 
о раду прописано је да се под зарадом у смислу 
става 1. овог члана сматрају сва примања из рад-
ног односа, осим примања из члана 14.  (добит 
остварена у пословној години), члана 42. став 3. 
т. 4) и 5) (примања која се односе на накнаду тро-
шкова за употребу средстава за рад запосленог, 
односно других трошкова рада када је у питању 
радни однос за обављање послова ван просто-
рија послодавца), члана 118. т. 1–4) (примања за 
долазак и одлазак са рада, за време проведено 
на службеном путу у земљи и иностранству, за 
смештај и исхрану за рад и боравак на терену, 
за исхрану у току рада и за регрес за коришће-
ње годишњег одмора), члана 119. (отпремнина, 
накнада трошкова погребних услуга и накнада 
штете због повреде на раду или професионалног 

обољења, као и примања по основу поклона деци 
запосленог за Божић и Нову годину, ако их посло-
давац обезбеђује), члана 120. тачка 1) (јубиларна 
награда и солидарна помоћ) и члана 158. овог за-
кона (исплаћена отпремнина у случају проглаше-
ња технолошким вишком запосленог).

Дакле,  из  цитираних  законских одредби не-
двосмислено се види која примања се не сматрају 
зарадом запослених, а у која нису набројана при-
мања по основу привремене спречености за рад, 
коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства 
и сл., на основу чега се закључује да се под зара-
дом сматрају и сва примања запосленог по основу 
привремене спречености за рад, коришћења годи-
шњег одмора, плаћеног одсуства и сл.

Мишљење министарства финансија  
бр. 430-00-625/2018-04 од 5. 4. 2019. год.

Увећање опорезиве добити предузетника не 
утиче на висину личне зараде предузетника 

Како наводите, предузетник у  систему ПДВ 
обавља производну делатност, води пословне 
књиге по систему двојног књиговодства и опре-
делио се за исплату личне зараде предузетника. 
Наводите да је записником о контроли Пореске 
управе  утврђен  мањак  готових  производа  за 
2016. годину, у износу преко 3 милиона динара, 
који је окарактерисан као продаја готових про-
извода на „црно”. Даље, наводите да је с тим у 
вези обрачунат порез на додату вредност, да је 
исправљен порески биланс ПБ-2 и увећана осно-
вица за порез на приходе од самосталне делатно-
сти за износ мањка и обрачунат порез на доходак 
грађана на приходе од обављања самосталне де-
латности по стопи од 10%, као и да је тај приход 
урачунат у основицу за годишњи порез на дохо-
дак грађана.

Одредбом члана 13. став 3. Закона о порезу 
на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 
80/02, 80/02 – др.  закон,  135/04, 62/06, 65/06 – 
исправка,  31/09,  44/09,  18/10,  50/11,  91/11  –  УС, 
93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 
57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у да-
љем тексту: Закон) прописано је да се зарадом, 
у смислу овог закона, сматра и исплаћена лична 
зарада предузетника утврђена у складу са овим 
законом.

Опорезиви приход од самосталне делатности 
је опорезива добит, а за предузетника паушалца 
то је паушално утврђен приход, ако овим зако-
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ном није друкчије одређено, сагласно члану 33. 
став 1. Закона.

Опорезива добит утврђује се у пореском би-
лансу усклађивањем добити исказане у билансу 
успеха, сачињеном у складу са прописима који-
ма се уређује рачуноводство за обвезника који је 
дужан да води двојно књиговодство, односно у 
складу са прописом из члана 49. тог закона за об-
везника који води просто књиговодство, на начин 
утврђен овим законом (члан 33. став 2. Закона).

Одредбом члана 33а став 1. Закона прописано 
је да предузетник и предузетник пољопривред-
ник може да се определи за исплату личне за-
раде. Личном зарадом сматра се новчани износ 
који предузетник исплати и евидентира у послов-
ним књигама као своје месечно лично примање 
увећан за припадајуће обавезе из зараде (члан 
33а став 2. Закона).

Обвезнику који плаћа порез на стварни при-
ход од самосталне делатности у расходе у поре-
ском билансу признаје се исплаћена лична зарада 
(члан 37а тачка 1) Закона).

Сагласно одредби члана 22. став 1. тачка 1) За-
кона о доприносима за обавезно социјално оси-
гурање („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. за-
кон, 112/15, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон 
о доприносима) основица доприноса за преду-
зетнике који у складу са законом који уређује по-
рез на доходак грађана порез плаћају на стварни 
приход је и месечни износ личне зараде у смислу 
закона који уређује порез на доходак грађана.

Ако предузетник исплаћује личну зараду осно-
вица доприноса утврђује се у складу са чланом 
13. ст. 2. и 3. овог закона (члан 22. став 2. Закон о 
доприносима).

Имајући у виду наведено, како се сагласно За-
кону личном зарадом сматра новчани износ који 
предузетник исплати и евидентира у пословним 
књигама као своје месечно лично примање уве-
ћан за припадајуће обавезе из зараде, тај износ 
као месечно лично примање предузетника опо-
резује се порезом на доходак грађана на зараду 
и плаћају се припадајући доприноси за обавезно 
социјално осигурање. За предузетника који  се 
определио  за  исплату  личне  зараде  основицу 
доприноса представља износ личне зараде коју 
исплати и евидентира у пословним књигама као 
своје месечно лично примање (увећан за припа-
дајући порез и доприносе из зараде, као бруто 
износ), а за потребе утврђивања пореске осно-

вице наведени износ личне зараде умањује се за 
неопорезиви месечни износ зараде.

Дакле, за предузетника који се определио за 
исплату личне зараде коју је у пореском перио-
ду исплатио и евидентирао у пословним књига-
ма као своје месечно лично примање по основу 
кога је платио порез и доприносе на начин како 
је прописано Законом и Законом о доприноси-
ма, околност да у поступку контроле од стране 
пореског  органа,  по  основу мањка  производа 
односно робе није признат расход у пореском 
билансу  за одређени порески период  (у пред-
метном случају, календарска година) што је за 
последицу имало увећање опорезиве добити по 
основу самосталне делатности за тај период, није 
од утицаја на висину личне зараде предузетника 
опредељене као његово месечно лично примање 
и као основице пореза и доприноса сагласно на-
веденим законима.

Мишљење министарства финансија  
бр. 413-00-136/2017-04 од 4. 4. 2019. год.

Пензионер, члан привредног друштва уписан у 
регистар као остали заступник, обвезник је до-
приноса за пензијско и инвалидско осигурање

Према наводима из вашег захтева и прило-
жене документације, физичко лице власник је са 
50% удела у привредном друштву чији је оснивач 
и било  је у радном односу у том (сопственом) 
привредном друштву (предузећу) до краја 2001. 
године, када је остварило право на пензију. У току 
2000. године то лице је разрешено дужности ди-
ректора (за кога је именован други сувласник), 
али је остало као лице овлашћено за заступање 
тог привредног друштва (предузећа) са неогра-
ниченим овлашћењима у унутрашњем и спољно-
трговинском пословању као оснивач предузећа, 
које овлашћење је било уписано у регистру (тада 
се водио судски регистар). Поред тога, како на-
водите, то физичко лице је имало депонован пот-
пис у банци. Даље, указујете да је од 9. маја 2012. 
године физичко лице које је други сувласник са 
50% удела, уписан као једини законски заступник 
и директор тог привредног друштва.

Сагласно одредби члана 6. тачка 15) Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 
(„Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 
52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 68/14 – др. закон), 
која је била на снази закључно са 31. децембром 
2015.  године,  оснивач,  односно  члан  привред-
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ног друштва је осигураник – физичко лице које 
ради у привредном друштву чији је оснивач од-
носно члан, без обзира да ли је са привредним 
друштвом засновало радни однос. Под радом 
се, поред радног односа, подразумева и пред-
стављање и заступање привредног друштва на 
основу уписа у регистар надлежног суда, као и 
обављање пословодствених овлашћења и посло-
ва управљања у складу са законом којим се уре-
ђује положај привредних друштава.

Одредбом члана 12. став 1. тачка 2) Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гла-
сник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 
85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09 и 107/09), 
која је била на снази закључно са 31. децембром 
2010. године, било  је прописано да су осигура-
ници самосталних делатности лица која су осни-
вачи, односно чланови привредних друштава у 
складу са законом, који у њима раде, без обзира 
да ли су у радном односу у привредном друштву 
чији су оснивач, односно члан. Сагласно члану 12. 
став 2. тог закона, радом у смислу одредбе члана 
12. став 1. тачка 2) наведеног закона, сматра се 
представљање и заступање привредних друшта-
ва од стране њихових оснивача, односно чланова 
на основу уписа у регистар надлежног суда, као 
и обављање пословодствених овлашћења и по-
слова управљања у складу са законом којим се 
уређује положај привредних друштава.

Законом  о  изменама  и  допунама  Закона  о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 
(„Сл. гласник РС”, број 112/15) извршене су, поред 
осталог, измене у делу члана 6. тачка 15) Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање, 
на начин да је прецизирано да се под радом, по-
ред радног односа, подразумева и представља-
ње и заступање привредног друштва на основу 
„уписа у регистар надлежне организације”, уме-
сто на основу „уписа у регистар надлежног суда”, 
како је било претходно прописано.

У наведеном смислу извршена је измена и у 
члану 12. став 2. Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању, у оквиру измена и допуна тог 
закона које су објављене у „Службеном гласнику 
РС”, број 101/10.

Према важећој одредби члана 6. тачка 15) За-
кона о доприносима за обавезно социјално оси-
гурање („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, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: За-
кон о доприносима) оснивач, односно члан при-

вредног друштва је осигураник – физичко лице 
које ради у привредном друштву чији је оснивач 
односно члан, без обзира да ли је са привредним 
друштвом засновало радни однос. Под радом 
се, поред радног односа, подразумева и пред-
стављање и заступање привредног друштва на 
основу уписа у регистар надлежне организације.

Основица  доприноса  за  осниваче,  односно 
чланове  привредног  друштва,  према  одредби 
члана 23. став 1. Закона о доприносима, јесте нај-
мање најнижа месечна основица из члана 37. тог 
закона.

Доприносе за оснивача, односно члана при-
вредног друштва обрачунава и плаћа привредно 
друштво чији је члан, сагласно одредби члана 53. 
Закона о доприносима, која је на снази од 30. маја 
2013. године.

Имајући у виду наведено, у случају када је фи-
зичко лице – оснивач и члан привредног друштва 
(у  конкретном  случају,  са  50%  удела)  са  којим 
није засновало радни однос, уписано у регистар 
надлежне  организације  као  остали  заступник 
привредног друштва, то физичко лице као лице 
које у смислу Закону о доприносима ради у при-
вредном друштву  чији  је оснивач,  обвезник  је 
припадајућих доприноса за обавезно социјално 
осигурање. Околност да је у регистру надлежне 
организације као законски заступник (директор) 
привредног друштва уписано друго лице, није од 
значаја за постојање обавезе плаћања доприноса 
за физичко лице – оснивача привредног друштва 
(које  није  засновало  радни  однос  са  тим  дру-
штвом) који је уписан у том регистру као остали 
заступник привредног друштва.

Лице које је корисник старосне пензије и исто-
времено је оснивач и члан привредног друштва 
(у конкретном случају, са 50% удела) који је у ре-
гистар надлежне организације уписан као оста-
ли заступник привредног друштва (са којим није 
накнадно као пензионер засновао радни однос), 
обвезник је доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање.

Указујемо да доприносе  за оснивача, одно-
сно члана привредног друштва, почевши од 30. 
маја 2013. године, обрачунава и плаћа привредно 
друштво чији је члан, најмање на најнижу месечну 
основицу доприноса.

Часопис
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

препоручите и другима!
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Порез на добит

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-168/2019-04 од 23. 4. 2019. год.

У случају гашења потраживања услед статусне 
промене којом поверилац припаја дужника, 

поверилац није дужан да увећа приходе у 
пореском билансу за износ раније признатих 

расхода по основу исправљеног потраживања 
од дужника

Одредбама члана 16. став 1. Закона прописано 
је да се на терет расхода признаје отпис вредно-
сти појединачних потраживања која се у складу 
са прописима о рачуноводству и МРС, односно 
МСФИ и МСФИ за МСП исказују као приход, осим 
потраживања из члана 7а тачка 2) овог закона, 
под условом:
1) да се несумњиво докаже да су та потраживања 
претходно била укључена у приходе обвезника;
2) да су та потраживања у књигама пореског об-
везника отписана као ненаплатива;
3) да порески обвезник пружи доказе да су по-
траживања утужена, односно да је покренут из-
вршни поступак ради наплате потраживања, или 
да су потраживања пријављена у ликвидационом 
или стечајном поступку над дужником.

Сагласно члану 16. став 2. Закона, на терет рас-
хода признаје се и отпис вредности појединачних 
потраживања која се у складу са прописима о ра-
чуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за 
МСП не исказују као приход, осим потраживања 
из члана 7а тачка 2) овог закона, уколико обве-
зник испуни услове прописане одредбама става 
1. т. 2) и 3) овог члана.

На терет расхода признаје се отпис вредности 
појединачних потраживања за која су испуњени 
услови из става 1. т. 1) и 2), односно става 2. овог 
члана, под условом да су трошкови утужења поје-
диначног дужника већи од укупног износа потра-
живања од тог дужника (члан 16. став 5. Закона).

На терет расхода признаје се исправка вред-
ности појединачних потраживања из  ст.  1.  и  2. 
овог члана, ако је од рока за њихову наплату, од-
носно реализацију, до краја пореског периода 
прошло најмање 60 дана (члан 16. став 7. Закона).

Према члану 486. Закона о привредним дру-
штвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11… 95/18) јед-
но или више друштава може се припојити друго, 
друштву преношењем на то друштво целокупне 
имовине и обавеза, чиме друштво које се припа-

ја престаје да постоји без спровођења поступка 
ликвидације.

Сходно одредбама истог закона, правне по-
следице статусне промене наступају даном реги-
страције статусне промене у складу са законом о 
регистрацији, а имовина и обавезе друштва пре-
носиоца прелазе на друштво стицаоца, у складу 
са уговором о статусној промени, односно пла-
ном поделе.

У конкретном случају, обвезник (Друштво А) 
у пословним књигама евидентирало је (сагласно 
прописима о рачуноводству) расход по основу 
исправке вредности потраживања које има пре-
ма другом обвезнику (Друштву Б), а који се (као 
такав)  признаје  у  пореском  билансу  Друштва 
А, сагласно члану 16. став 7. Закона. У неком од 
наредних  пореских  периода  над  Друштвом  Б 
спроведена је статусна промена према којој се 
Друштво Б припојило Друштву А (свом поверио-
цу) и на тај начин престало да постоји без спрово-
ђења поступка ликвидације.

С обзиром на наведено, а имајући у виду да је 
између Друштва А (као повериоца) и Друштва Б 
(као дужника) спроведена статусна промена по 
основу које је Друштво Б пренело све своје оба-
везе на Друштво А (укључујући и обавезу коју има 
према том друштву), сматрамо да се, у конкрет-
ном  случају,  расход  по  основу  исправке  вред-
ности потраживања које је Друштво А исказало 
у својим пословним књигама према Друштву Б 
трајно признаје у смислу да Друштво А није дужно 
да за износ расхода (по основу исправљеног по-
траживања) увећа приходе у пореском билансу.

Порез на имовину

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-00329/2019-04 од 23. 4. 2019. год.

Обвезник пореза на имовину у случају преноса 
права својине на делу објеката у оквиру 

комплекса

Размотрили смо ваш захтев Број: 436-5/2019-
521-XIII  од  8.  априла  2019.  године,  за  давање 
мишљења по питању ко  је обвезник пореза на 
имовину за грађевинско земљиште на коме су 
изграђени објекти, при чему је правно лице које 
је ималац права својине на тим објектима и има-
лац права коришћења на земљишту на коме су 
ти објекти изграђени пренело уз накнаду другом 
лицу право својине на делу тих објеката тако да 
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купац објеката користи и земљиште неопходно 
за обављање делатности.

С тим у вези, обавештавамо вас о следећем:
Према одредби члана 2. став 1. Закона о поре-

зима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. бр. 26/01, 
45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 
закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тексту: Закон), 
порез на имовину се плаћа на непокретности које 
се налазе на територији Републике Србије, и то на:
1) право својине, односно на право својине на зе-
мљишту површине преко 10 ари;
2) право закупа, односно коришћења, стана или 
куће за становање, конституисано у корист фи-
зичког лица;
3) право коришћења грађевинског земљишта по-
вршине преко 10 ари, у складу са законом којим 
се уређује правни режим грађевинског земљи-
шта;
4) право коришћења непокретности у јавној сво-
јини од стране имаоца права коришћења, у скла-
ду са законом којим се уређује јавна својина;
5) коришћење непокретности у јавној својини од 
стране корисника непокретности, у складу са за-
коном којим се уређује јавна својина;
6) државину непокретности на којој ималац пра-
ва својине није познат или није одређен;
7) државину непокретности у јавној својини, без 
правног основа;
8)  државину  и  коришћење  непокретности  по 
основу уговора о финансијском лизингу.

Према одредби члана 2. став 2. Закона, непо-
кретностима се, у смислу става 1. тог члана, сма-
трају:
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, 
шумско и друго;
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, 
пословне просторије, гараже и други (надземни 
и подземни) грађевински објекти, односно њихо-
ви делови (у даљем тексту: објекти).

Кад на непокретности, поред права својине, 
постоји неко од права, односно коришћење или 
државина, из члана 2. став 1. т. 2) до 5) и т. 7) и 8) 
Закона, односно у случају из тачке 6) тог члана, 
порез на имовину плаћа се на то право, односно 
на коришћење или државину, а не на право сво-
јине (члан 2а став 1. Закона).

Према одредби члана 4.  став  1.  Закона, об-
везник пореза на имовину је правно и физичко 
лице (које води, односно које не води пословне 
књиге), које је на непокретности на територији 

Републике Србије ималац права, корисник или 
држалац, из члана 2. став 1. овог закона на које се 
порез на имовину плаћа у складу са чл. 2. и 2а овог 
закона.

Када су на истој непокретности више лица об-
везници, обвезник је свако од тих лица сразмер-
но свом уделу у односу на целу непокретност 
(члан 4. став 3. Закона).

Када удели обвезника из става 3.  тог члана 
на истој непокретности нису одређени, за сврху 
опорезивања порезом на имовину сматраће се 
да су једнаки (члан 4. став 4. Закона).

Према одредби члана 3. став 1. Закона о про-
мету непокретности („Сл. гласник РС”, бр. 93/14, 
121/14 и 6/15 – у даљем тексту: Закон о промету не-
покретности), преносом права својине на згради, 
односно другом грађевинском објекту, истовре-
мено се преноси и право својине на земљишту на 
којем се зграда налази, као и на земљишту које 
служи за редовну употребу зграде.

Преносом права својине на згради изграђе-
ној на земљишту на коме власник зграде нема 
право својине, већ само право коришћења или 
право  закупа,  преноси  се  и  право  коришћења 
или право закупа на земљишту на коме се зграда 
налази, као и на земљишту које служи за редовну 
употребу зграде (члан 3. став 3. Закона о промету 
непокретности).

Према одредби члана 70. став 1. Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18 – у 
даљем тексту: Закон о планирању и изградњи), 
земљиште за редовну употребу јесте земљиште 
испод објекта и земљиште око објекта, које ис-
пуњава услове за грађевинску парцелу и које по 
спроведеном поступку, у складу са тим законом, 
постаје катастарска парцела.

Имајући у виду да нико на другога не може 
пренети више права него што сам има, кад је 
индустријски комплекс који чини више послов-
них  објеката  изграђен  на  грађевинском  зе-
мљишту на коме власник објеката нема право 
својине већ само право коришћења, приликом 
преноса права својине на појединим (не свим) 
објектима (по основу уговора о купопродаји), 
врши  се  пренос права  коришћења на  грађе-
винском земљишту на коме се налазе објекти 
на којима се право својине преноси и на гра-
ђевинском земљишту за редовну употребу тих 
објекта.
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Продајом појединих објеката за те објекте 
престаје пореска обавеза продавцу а настаје 
пореска обавеза купцу. Кад преносом права сво-
јине на појединим објектима продавцу престаје 
право коришћења на  грађевинском земљишту 
на коме се они налазе и на земљишту за њихо-
ву редовну употребу, а стиче га купац као једи-
ни  ималац  права  коришћења,  стицалац права 
постаје порески обвезник и за то земљиште ако 
је његова површина преко 10 ари. Међутим, ако 
земљиште на коме се преноси право коришћења 
чини јединствену парцелу са делом земљишта на 
коме се то право не преноси, тако да по преносу 
права својине на појединим објектима који се на 
њему налазе преносилац и стицалац тих објека-
та постају суимаоци права коришћења на пред-
метном земљишту, а под претпоставком да је то 
земљиште површине преко 10 ари, свако од тих 
лица је обвезник пореза на имовину сразмерно 
свом уделу у праву коришћења на укупном зе-
мљишту (стицалац за део земљишта под објек-
тима које је купио и део земљишта за њихову 
редовну употребу а преносилац за преостали 
део земљишта).

Чињенично стање од утицаја на постојање и 
висину обавезе по основу пореза на имовину у 
сваком конкретном случају утврђује надлежни 
орган јединице локалне самоуправе.

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-00335/2019-06 од 22. 4. 2019. год.

Промена правне форме корисника 
непокретности у јавној својини није од утицаја 
на обавезу пореза на имовну на коришћење те 

непокретности

Размотрили смо ваш захтев Број: 43-1/127/19 од 
15. априла 2019. године, за давање мишљења по 
питањима:
● да ли је правном лицу престала пореска обаве-
за или је и даље обвезник пореза на имовину за 
непокретност (земљиште и објекат) у јавној сво-
јини на којој је у катастру уписано као корисник, 
након што је изменило правну форму (из јавног 
предузећа у друштво са ограниченом одговор-
ношћу) коју је регистровало код Агенције за при-
вредне регистре, а није извршило одговарајућу 
промену корисника у катастру;
● ако је друштво са ограниченом одговорношћу 
обвезник пореза на имовину, да ли порез плаћа 
на право коришћења непокретности у јавној сво-

јини или на коришћење непокретности у  јавној 
својини, или на државину непокретности у јавној 
својини без правног основа.

С тим у вези, обавештавамо вас о следећем:
Према одредби члана 2. став 1. Закона о по-

резима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01, 
45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 
закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тексту: Закон), 
порез на имовину из члана 1. тачка 1) Закона, пла-
ћа се на непокретности које се налазе на терито-
рији Републике Србије, и то на:
1) право својине, односно на право својине на зе-
мљишту површине преко 10 ари;
2) право закупа, односно коришћења, стана или 
куће за становање, конституисано у корист фи-
зичког лица;
3) право коришћења грађевинског земљишта по-
вршине преко 10 ари, у складу са законом којим 
се уређује правни режим грађевинског земљи-
шта;
4) право коришћења непокретности у јавној сво-
јини од стране имаоца права коришћења, у скла-
ду са законом којим се уређује јавна својина;
5) коришћење непокретности у јавној својини од 
стране корисника непокретности, у складу са за-
коном којим се уређује јавна својина;
6) државину непокретности на којој ималац пра-
ва својине није познат или није одређен;
7) државину непокретности у јавној својини, без 
правног основа;
8)  државину  и  коришћење  непокретности  по 
основу уговора о финансијском лизингу.

Кад на непокретности, поред права својине, 
постоји неко од права, односно коришћење или 
државина, из члана 2. став 1. т. 2) до 5) и т. 7) и 8) 
Закона, односно у случају из тачке 6) тог члана, 
порез на имовину плаћа се на то право, односно 
на коришћење или државину, а не на право сво-
јине (члан 2а став 1. Закона).

Кад на непокретности, поред права, односно 
коришћења из члана 2. став 1. т. 2) до 5) и тачка 8) 
Закона, постоји и државина из тачке 7) тог става, 
порез на имовину плаћа се на државину, а не на 
право, односно на коришћење из т. 2) до 5) и та-
чке 8) овог закона (члан 2а став 2. Закона).

Према одредби члана 4.  став  1.  Закона, об-
везник пореза на имовину је правно и физичко 
лице (које води, односно које не води пословне 
књиге), које је на непокретности на територији 
Републике Србије ималац права, корисник или 
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држалац, из члана 2. став 1. овог закона на које се 
порез на имовину плаћа у складу са чл. 2. и 2а За-
кона.

Одредбом члана 478. став 1. Закона о привред-
ним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 
83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18 – у даљем тек-
сту: Закон о привредним друштвима) прописано 
је да променом правне форме друштво прелази 
из једне правне форме у другу правну форму у 
складу са овим законом.

Промена правне форме друштва не утиче 
на правни субјективитет тог друштва (члан 
478. став 2. Закона о привредним друштвима).

Према одредби члана 19. став 1. тачка 3) За-
кона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 
88/13,  105/14,  104/16  –  др.  закон,  108/16,  113/17 
и 95/18 – у даљем тексту: Закон о јавној својини), 
корисници ствари у јавној својини су јавна преду-
зећа, друштва капитала чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе, као и њихова зависна друштва, на 
основу уговора закљученог на основу акта надле-
жног органа, а којим нису пренете у својину тог 
јавног предузећа, односно друштва.

Јавно  предузеће,  друштво  капитала  чији  је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе и њихова зави-
сна друштва, која обављају делатност од општег 
интереса, користе непокретности које им нису 
уложене у капитал, а на основу посебног закона, 
оснивачког акта или уговора закљученог са осни-
вачем (члан 21. став 1. Закона о јавној својини).

Друштво капитала чији је оснивач Републике 
Србија,  аутономна  покрајина  или  јединица  ло-
калне самоуправе, које не обавља делатност од 
општег интереса може по основу уговора закљу-
ченог са оснивачем, уз накнаду или без накнаде, 
користити непокретности које му нису уложене 
у капитал, а које су неопходне за обављање де-
латности ради које је основано (члан 21. став 2. 
Закона о јавној својини).

Према томе, имајући у виду да промена прав-
не форме привредног друштва не утиче на правни 
субјективитет тог друштва, у случају кад је јавно 
предузеће чији је оснивач Република Србија или 
јединица локалне самоуправе и њихова зависна 
друштва, на основу посебног закона, оснивачког 
акта или уговора закљученог са оснивачем, ко-
ристило непокретности у јавној својини које му 
нису уложене у капитал, па по том основу за те 
непокретности било обвезник пореза на имови-

ну, промена правне форме тог јавног предузећа 
у друштво капитала, регистрована код Агенције 
за привредне регистре, не доводи до престанка 
обавезе по основу пореза на имовину том при-
вредном друштву на непокретности у јавној сво-
јини на којој је то лице (и након промене правне 
форме) корисник, независно од тога што одгова-
рајући упис корисника у складу са том променом 
није извршен у катастру.

Привредно друштво које је било корисник не-
покретности у јавној својини, у складу са законом 
којим се уређује јавна својина, обвезник је пореза 
на имовину на коришћење непокретности у јавној 
својини – све док за коришћење од стране дру-
штва постоји правни основ (посебни закон или 
оснивачки акт или уговор закљученог са оснива-
чем). Ако правни основ престане а то друштво 
остане  у  државини  конкретне  непокретности, 
обвезник је пореза на имовину за ту непокрет-
ност по основу државине непокретности у јавној 
својини без правног основа. 

Мишљење министарства финансија  
бр. 430-00-00206/2019-04 од 15. 4. 2019. год.

Нема законског основа да основицу пореза на 
имовину за непокретности за које је порески 

обвезник мало правно лице чини фер вредност 
непокретности исказана у пословним књигама 

тог лица

Према одредби члана 7. став 1. Закона о по-
резима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01, 
45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 
закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тексту: Закон), 
основица пореза на имовину за непокретности 
обвезника који води пословне књиге и чију вред-
ност у пословним књигама исказује по методу 
фер  вредности  у  складу  са међународним ра-
чуноводственим  стандардима  (МРС),  односно 
међународним стандардима финансијског изве-
штавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим 
политикама јесте фер вредност исказана на по-
следњи дан пословне године обвезника у текућој 
години.

Сагласно одредби члана 6. став 5. Закона, у 
смислу Закона, текућом годином сматра се годи-
на која претходи години за коју се утврђује порез 
на имовину.

Према одредби члана 2. тачка 4) Закона о ра-
чуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18 
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– у даљем тексту: ЗОР), Међународни стандар-
ди финансијског извештавања (у даљем тексту: 
МСФИ), у смислу овог закона, су: Оквир за при-
премање и приказивање финансијских извештаја 
(Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements), Међународни рачуновод-
ствени стандарди – МРС (International Accounting 
Standards – IAS),  Међународни  стандарди  фи-
нансијског извештавања – МСФИ  (International 
Financial Reporting Standards – IFRS)  и  са њима 
повезана тумачења, издата од Комитета за тума-
чење рачуноводствених стандарда (International 
Financial Reporting Interpretations Committee 
– IFRIC),  накнадне  измене  тих  стандарда  и  са 
њима повезана  тумачења, одобрени од Одбо-
ра за међународне рачуноводствене стандарде 
(International Accounting Standards Board – IASB), 
чији је превод утврдило и објавило министарство 
надлежно за послове финансија (у даљем тексту: 
Министарство). Превод МСФИ који  утврђује  и 
објављује Министарство чине основни текстови 
МРС, односно МСФИ, издати од Одбора за ме-
ђународне  рачуноводствене  стандарде,  као  и 
тумачења издата од Комитета за тумачење ра-
чуноводствених стандарда у облику у којем су 
издати, и који не укључују основе за закључива-
ње, илуструјуће примере, смернице, коментаре, 
супротна мишљења, разрађене примере и други 
допунски објашњавајући материјал који може да 
се усвоји у вези са стандардима, односно тума-
чењима, осим ако се изричито не наводи да је он 
саставни део стандарда, односно тумачења.

Одредбом члана 2. тачка 5) ЗОР прописано је 
да је Међународни стандард финансијског изве-
штавања за мала и средња правна лица (у даљем 
тексту: МСФИ  за МСП)  рачуноводствени  стан-
дард финансијског извештавања за мала и сред-
ња правна лица (International Financial Reporting 
Standard for Small and Medium-sized entities – IFRS 
for SMEs), одобрен од Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде (IASB), чији је пре-
вод утврдило и објавило Министарство.

За признавање, вредновање, презентацију и 
обелодањивање позиција у финансијским изве-
штајима, мала и средња правна лица примењују 
МСФИ за МСП (члан 21. став 1. ЗОР).

Према томе, основица пореза на имовину уре-
ђена је Законом. Имајући у виду да је Законом 
уређено  за  које  непокретности  фер  вредност 
чини пореску основицу, при чему је изричито на-
веден МСФИ али не и МСФИ за МСП, као и да мала 

правна лица  за признавање,  вредновање,  пре-
зентацију и обелодањивање позиција у финан-
сијским извештајима примењују МСФИ за МСП 
(тј. немају могућност да примењују МСФИ), нема 
законског основа да основицу пореза на имови-
ну за непокретности за које је порески обвезник 
мало правно лице чини фер вредност непокрет-
ности исказана у пословним књигама тог лица.

Напомињемо да је одредба члан 7. став 1. За-
кона у примени почев од 1. јануара 2014. године, 
те  није  основ  за,  како  наводите,  „кажњавање 
пореских обвезника повећањем пореских оба-
веза”.

Мишљење Министарства финансија  
бр. 410-00-01474/2019-04 од 15. 4. 2019. год.

Пореску основицу за објекат са припадајућим 
земљиштем обвезника који води пословне 

књиге чини збир вредности објекта и вредно-
сти припадајућег земљишта, а примењује се 

иста пореска стопа

Размотрили смо ваш захтев Број:  IV 04-433-
2/2019-сл. од 29. 3. 2019. године, за давање мишље-
ња по питању да ли се, у случају кад су Одлуком 
о висини стопе пореза на имовину утврђене ра-
зличите  стопе пореза  за  непокретности  (осим 
земљишта) и за земљиште, сходно Правилнику о 
обрасцима пореских пријава за утврђивање по-
реза на имовину за објекат са земљиштем мора 
поднети један Прилог-1 са подприлозима (тако да 
број подприлога одговара броју објеката који се 
налазе на истом земљишту увећан за један – за 
земљиште) или се могу поднети два Прилога-1 
(један за непокретности осим земљишта, а други 
за земљиште), из разлога што се порез утврђује 
применом различитих пореских стопа.

С тим у вези, обавештавамо вас о следећем:
Према одредби члана 11. став 1. тачка 1) Зако-

на о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 
26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 
61/07,  5/09,  101/10,  24/11,  78/11,  57/12  –  УС,  47/13, 
68/14 – др. закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем 
тексту: Закон), стопе пореза на имовину износе 
на непокретности пореског обвезника који води 
пословне књиге – до 0,4%.

Одредбом члана 7. став 1. Закона прописано 
је да основица пореза на имовину за непокрет-
ности обвезника који води пословне књиге и чију 
вредност у пословним књигама исказује по ме-
тоду фер вредности у складу са међународним 
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рачуноводственим стандардима (МРС), односно 
међународним стандардима финансијског изве-
штавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим 
политикама је фер вредност исказана на послед-
њи дан пословне године обвезника у текућој го-
дини.

Према одредби става 2. тог члана, основицу 
пореза на имовину пореског обвезника који не-
покретности у својим пословним књигама не ис-
казује у складу са ставом 1. овог члана чини:
1) за неизграђено земљиште – вредност земљи-
шта;
2) за остале непокретности – вредност објеката 
увећана за вредност припадајућег земљишта.

Према одредбама члана 5. ст. 1. и 2. Правилни-
ка о обрасцима пореских пријава за утврђивање 
пореза на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 108/13, 
118/13, 101/17, 48/18 и 104/18), Прилог-1 садржи по-
датке о утврђивању пореза за непокретност за 
коју нема основа за пореско ослобођење, тако 
да број Прилога-1 који се подноси уз једну поре-
ску пријаву на обрасцу ППИ-1 одговара броју не-
покретности (неизграђеног земљишта, односно 
земљишта са објектом – објектима или њиховим 
посебним деловима који чине грађевинску це-
лину – у даљем тексту: објекат, истог обвезника 
који се на том или испод тог земљишта налазе, 
односно за објекат који се налази на земљишту 
или испод земљишта за које  је обвезник друго 
лице) на које се порез плаћа, а које се налазе на 
територији исте јединице локалне самоуправе. 
Саставни део Прилога-1  је  образац Подприлог 
уз Прилог-1 (у даљем тексту: Подприлог), који се 
попуњава на засебном примерку за неизграђено 
земљиште за које се утврђује порез у Прилогу-1, 
односно на засебном примерку за сваки објекат 
и за припадајуће земљиште на коме се, односно 
испод кога се налази тај објекат за које се утвр-
ђује порез у Прилогу-1 (тако да број Подприлога 
одговара броју објеката који се налазе на истом 
земљишту увећан за један).

Дакле, пореску основицу за објекат са при-
падајућим земљиштем обвезника који води 
пословне књиге чини збир вредности објекта и 
вредности припадајућег земљишта. Те вредно-
сти исказују се у засебним подприлозима (због 
чега број подприлога одговара броју објеката 
увећаном за један подприлог – у коме се исказу-
је вредност земљишта). Збир тих вредности чини 
пореску основицу на коју се у Прилогу-1, приме-
ном пореске стопе, утврђује порез за непокрет-

ност  (објекат  са  земљиштем)  као  јединствену 
целину.  Стога, утврђивање пореза на пореску 
основицу коју чини збир вредности објекта и зе-
мљишта подразумева исту пореску стопу за обје-
кат и земљиште обвезника који воде пословне 
књиге, независно од тога да ли је то стопа 0,4% 
или нижа.

Напомињемо да, према мишљењу Министар-
ства финансија број: 430-03-00271/2009-04 од 6. 
10. 2009. године, „нема законског основа да се 
одлуком  скупштине  јединице  локалне  самоу-
праве утврђује различита висина стопе пореза 
на имовину за различите врсте непокретности 
из члана 2. став 2. Закона (на пример, за земљи-
ште, за зграде, за станове, за пословне простори-
је, за гараже…)”.

Мишљење министарства финансија  
бр. 413-00-00031/2019-04 од 15. 4. 2019. год.

Основица пореза на имовину за станове које је 
установа дала у закуп својим запосленима

Према одредби члана 7. став 1. Закона о поре-
зима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. бр. 26/01, 
45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 
закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тексту: Закон), 
основица пореза на имовину за непокретности 
обвезника који води пословне књиге и чију вред-
ност у пословним књигама исказује по методу фер 
вредности у складу са међународним рачуновод-
ственим  стандардима  (МРС),  односно  међуна-
родним стандардима финансијског извештавања 
(МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политика-
ма јесте фер вредност исказана на последњи дан 
пословне године обвезника у текућој години.

Према одредби члана 7. став 2. Закона, осно-
вицу пореза на имовину пореског обвезника који 
непокретности у својим пословним књигама не 
исказује у складу са ставом 1. тог члана чини:
1) за неизграђено земљиште – вредност земљи-
шта;
2) за остале непокретности – вредност објеката 
увећана за вредност припадајућег земљишта.

Вредност непокретности из члана 7. став 2. За-
кона порески обвезник утврђује проценом пре-
ма елементима из члана 6. став 1. Закона (члан 7. 
став 3. Закона).

Одредбом члана 6. став 1. Закона прописано 
је да се вредност непокретности из члана 5. тог 
закона утврђује применом следећих елемената:
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1) корисна површина;
2) просечна цена квадратног метра (у даљем тек-
сту: просечна цена) одговарајућих непокретно-
сти у зони у којој се налази непокретност.

Корисна  површина  објекта  је  збир  подних 
површина између унутрашњих страна ободних 
зидова објекта (из које су искључене површине 
балкона, тераса, лођа, степеништа изван габа-
рита објекта, неадаптираних таванских просто-
ра и простора у заједничкој недељивој својини 
свих власника посебних делова истог објекта, 
осим површине испод носећих зидова и носећих 
стубова који пролазе кроз објекат који су исто-
времено посебан и заједнички део објекта), а за 
објекат који нема хоризонталну подну површину 
или ободне зидове корисна површина је површи-
на његове вертикалне пројекције на земљиште 
(члан 6. став 2. тачка 2) Закона).

Према одредби члана 6. став 5. Закона, про-
сечну  цену  одговарајућих  непокретности  по 
зонама  на  територији  јединице  локалне  само-
управе утврђује свака јединица локалне самоу-
праве актом надлежног органа, на основу цена 
остварених у промету одговарајућих непокрет-
ности по зонама у периоду од 1.  јануара до 30. 
септембра године која претходи години за коју 
се утврђује порез на имовину (у даљем тексту: 
текућа година).

Имајући у виду наведено, ако Установа Сту-
дентски  центар  „Београд”  (у  даљем  тексту: 
Установа)  вредност  непокретности  у  својим 
пословним  књигама  исказује по методу фер 
вредности у складу са међународним рачуновод-
ственим стандардима (МРС), односно међуна-
родним стандардима финансијског извештавања 
(МСФИ) и усвојеним рачуноводственим полити-
кама, основицу пореза на имовину за станове за 
које је обвезник чини фер вредност непокретно-
сти исказана на последњи дан пословне године 
обвезника у години која претходи години за коју 
се утврђује порез на имовину.

Ако Установа вредност непокретности у сво-
јим пословним књигама не исказује по методу 
фер вредности у складу са међународним ра-
чуноводственим стандардима (МРС), односно 
међународним стандардима финансијског из-
вештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводстве-
ним политикама, основица пореза на имовину 
за станове за које је обвезник,  јесте вредност 
станова утврђена применом елемената кори-
сне површине и просечне цене квадратног ме-

тра станова у зони у којој се сваки конкретан 
стан  налази,  коју  је  актом  надлежног  органа 
утврдила  јединица локалне самоуправе (и об-
јавила до 30. новембра године која претходи 
години за коју се утврђује порез на имовину). 
Вредност станова која чини пореску основицу, 
за које је обвезник пореза на имовину Установа, 
не умањује се за амортизацију.

Начин  утврђивања  закупнине  за  станове  за 
које  је  обвезник  пореза  на  имовину  Установа 
није  уређен  Законом  о  порезима  на  имовину, 
већ Законом о становању и одржавању зграда 
(„Сл. гласник РС”, број 104/16). Стога је за дава-
ње мишљења о примени члана 139. став 3. тог за-
кона, па и по питању да ли Установа обрачунава 
закупнину множењем вредности стана за који се 
плаћа порез на имовину за текућу годину са ко-
ефицијентом 0,00242, надлежно Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Београд, Немањина 22–26 (као стручни обрађи-
вач тог закона). 

Мишљење министарства финансија  
бр. 011-00-00247/2019-04 од 15. 4. 2019. год.

Нема основа за ослобођење од пореза на пре-
нос апсолутних права код купца првог стана 

који има у сусвојини стан на територији Србије

Према одредби члана 31а став 1. Закона о по-
резима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01, 
45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. 
закон, 95/18 и 99/18 – УС – у даљем тексту: Закон), 
порез на пренос апсолутних права не плаћа се на 
пренос права својине на стану или породичној 
стамбеној згради (у даљем тексту: стан), односно 
својинском уделу на стану или породичној стам-
беној згради физичком лицу које купује први стан 
(у даљем тексту: купац првог стана), за површину 
која за купца првог стана износи до 40 m² и за чла-
нове његовог породичног домаћинства који од 1. 
јула 2006. године нису имали у својини, односно 
сусвојини стан на територији Републике Србије 
до 15 m² по сваком члану (у даљем тексту: одго-
варајући стан), под условом да:
1) је купац првог стана пунолетни држављанин Ре-
публике Србије, са пребивалиштем на територији 
Републике Србије;
2) купац првог стана од 1.  јула 2006. године до 
дана  овере  уговора  о  купопродаји  на  основу 
кога купац стиче први стан, није имао у својини, 
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односно сусвојини стан на територији Републике 
Србије.

Према одредби члана 31б став 1. Закона право 
на пореско ослобођење у складу са одредбама 
члана 31а овог закона нема обвезник који право 
својине на стану преноси:
1) лицу на основу чије прве куповине стана је јед-
ном остварено право на рефундацију пореза на 
додату вредност, у складу са законом којим се 
уређује порез на додату вредност, или на поре-
ско ослобођење од плаћања пореза на пренос ап-
солутних права у складу са одредбама овог става 
и члана 31а овог закона;
2) члану породичног домаћинства купца првог 
стана за кога је једном остварено право на ре-
фундацију пореза на додату вредност, у складу са 
законом којим се уређује порез на додату вред-
ност,  или на  пореско ослобођење од плаћања 
пореза на пренос апсолутних права у складу са 
одредбама овог става и члана 31а овог закона.

Према томе, нема основа да се на пренос уз 
накнаду права својине на стану по основу угово-
ра закљученог 1. фебруара 2019. године оствари 
ослобођење од пореза на пренос апсолутних 
права применом чл. 31а и 31б Закона (тј. по осно-
ву куповине првог стана) када тај стан купује фи-
зичко лице које је решењем о наслеђивању које 
је постало правоснажно 6. новембра 2015. годи-
не, оглашено наследником 1/6 идеалног дела ста-
на (што значи да не испуњава услов из члана 31а 
став 1. та чка 2) Закона јер је имало, односно има у 
сусвојини стан на територији Републике Србије).

Порески поступак

Мишљење министарства финансија  
бр. 413-00-21/2019-04 од 5. 4. 2019. год.

Предузетник који је престао да обавља де-
латност, као физичко лице може да поднесе 

захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

Наиме, одредбама члана 73. ст.  1–4. Закона 
о пореском поступку и пореској администраци-
ји („Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 
23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. 
закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. 
закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 
108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 
112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18 – у даљем тексту: 
ЗПППА) прописано је да Пореска управа може, 
на образложени захтев пореског обвезника,  у 

целости или делимично, одложити плаћање ду-
гованог пореза, под условом да плаћање дугова-
ног пореза:
1) за пореског обвезника представља непримере-
но велико оптерећење;
2) наноси битну економску штету пореском об-
везнику.

Услове из става 1. овог члана ближе уређује 
Влада.

О одлагању плаћања дугованог пореза, по ис-
пуњењу услова из ст. 1. и 2. овог члана, одлучује:
1) министар или лице које он овласти – на основу 
писменог предлога руководиоца организационе 
јединице Пореске управе према главном месту 
пословања, односно месту пребивалишта поре-
ског обвезника – осим за изворне јавне приходе 
јединица локалне самоуправе;
2) градоначелник, односно председник општи-
не, односно лице које он овласти, јединице ло-
калне самоуправе којој припадају изворни јавни 
приходи чија наплата се одлаже у складу са овим 
законом.

Одлуком из става 3. овог члана може се одо-
брити одлагање плаћања дугованог  пореза  на 
рате, али најдуже до 60 месеци, уз могућност ко-
ришћења одложеног плаћања до 12 месеци.

Одредбом члана 83. ст. 1. и 2. Закона о при-
вредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14 – др. Закон, 5/15, 44/18 и 95/18 – у да-
љем тексту: ЗПД) прописано је да је предузетник 
пословно способно физичко лице које обавља 
делатност у циљу остваривања прихода и које 
је као такво регистровано у складу са законом о 
регистрацији.

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

Одредбама члана 85. ЗПД прописано је да пре-
дузетник за све обавезе настале у вези са оба-
вљањем своје делатности одговара целокупном 
својом имовином и у ту имовину улази и имовина 
коју стиче у вези са обављањем делатности.

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

Сагласно наведеном, порески обвезник који је 
престао да обавља делатност као предузетник, 
а чије су пореске обавезе настале у време док је 
обављао делатност као предузетник, третира се 
као физичко лице, имајући у виду да предузетник 
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као физичко лице одговара целокупном својом 
имовином за све обавезе настале у вези са оба-
вљањем своје делатности.

С тим у вези, указујемо да одговорност преду-
зетника као физичког лица за пореске обавезе 
настале у време док је обављао делатност као 
предузетник не престају његовим брисањем из 
регистра.

Према томе, физичко лице које као порески 
обвезник одговара за пореске обавезе настале 
у време док је обављао делатност као предузет-
ник, надлежној организационој јединици Поре-
ске управе подноси захтев за одлагање плаћања 
дугованог пореза као физичко лице, у којем тре-
ба да наведе и ПИБ предузетника на које се поре-
ске обавезе које се одлажу односе. 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 уго-
вора и обрасце из свих области, као и коментаре прописа врхунских стручњака, при чему су сва наведена 
документа међусобно 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 праксе, правним мишљењима и стручним коментарима, као 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.

Електронско издање 

ИНГ-ПРО  ПРОПИСИ.НЕТ 

За претплату и друге информације пишите нам на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.
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Календар пореских и других 
обавеза за јун 2019. године
Закон о порезу на додату вредност
Уредба о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра 
претежним прометом добара у иностранство

Опис Период Рок Основ

Подношење и плаћање ПДВ-a за 
пореског дужника који није обвезник 
ПДВ-a, на обрасцима ПОПДВ и ПП ПДВ

1. 5 – 31. 5. 2019.  10. 6. 2019.  Пореску пријаву ПДВ дужни су да поднесу и 
порески дужници који нису обвезници ПДВ-a 
у року од десет дана по истеку пореског 
периода у којем је настала пореска обавеза

Подношење ПОПДВ и ПП ПДВ и уплата 
ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и 
пореских дужника из члана 10. Закона, 
који имају месечни порески период, као 
и за обвезника из члана 36а Закона.

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019. Порески период за који се обрачунава ПДВ, 
предаје пореска пријава и плаћа ПДВ јесте 
календарски месец за обвезника који је 
у претходних 12 месеци остварио укупан 
промет већи од 50.000.000 динара, као и за 
обвезника из члана 36а Закона

Образац РЕФ 1 и РЕФ 2 2018. 30. 6. 2019. Рефакција ПДВ-а страном обвезнику 
и хуманитарној организацији једном 
годишње за добра и услуге обављене у РС у 
претходној календарској години

Закон о порезу на добит правних лица

Опис Период Рок Основ

Месечна аконтација 
пореза на добит правних 
лица 

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019. 
На основу пореске пријаве за претходну годину, односно 
претходни порески период, или на основу месечне аконтације 
из последњег месеца претходног пореског периода

Подношење пријаве на 
обрасцу ПДПО/С

у року од 3 дана од исплате Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и 
отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, 
дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније 
у року од три дана од дана исплате обрачуна обустави и на 
прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе 
пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се 
подноси на обрасцу ПДПО/С.

Подношење пореске 
пријаве. Плаћање разли-
ке између коначног об-
рачуна пореза на добит 
за 2018. годину и плаће-
них аконтација.

2018. година

29. 6. 2019.
(180 дана 
од истека 
периода)
 

Порески обвезник је дужан да у електронском облику 
пореском органу поднесе пореску пријаву у којој је обрачунат 
порез за период за који се утврђује порез, заједно са 
пореским билансом

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис Период Рок Основ

Појединачна 
пореска 
пријава за 
порез по 
одбитку

1. 5 – 31. 5. 2019. пре сваке 
исплате 
прихода 
током 
месеца 

Порески обвезник, односно порески платилац подноси у 
електронском облику Пореској управи појединачну пореску 
пријаву за порезе по одбитку пре сваке исплате прихода на које 
се обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања 
доприноса за обавезно социјално осигурање када се ти доприноси 
плаћају без исплате зараде
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Закон о порезу на доходак грађана

Опис Период Рок Основ

Обавештење о закљученим уговорима о 
извођењу естрадних програма забавне и 
народне музике и других забавних програма на 
обрасцу ОЗУ

1. 5 – 31. 5. 2019. 5. 6. 2019. 

Исплатиоци прихода по основу 
естрадних програма забавне и 
народне музике и других забавних 
програма

Порез на паушални приход од самосталне 
делатности, као и порез на приход од 
самосталне делатности предузетника који води 
пословне књиге 

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019. 

На основу решења Пореске управе, 
односно на основу пореске пријаве 
за месечну аконтацију пореза 

Плаћање аконтације пореза на приходе од 
самосталне делатности за претходни месец 1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019. Члан 111. Закона

Лица која на дан ступања на снагу измена Закона 
о порезу на доходак грађана (децембар 2018. 
године), као и лица која по ступању на снагу овог 
закона, а пре почетка примене одредаба овог 
закона (1. јул 2019) које се односе на приход од 
угоститељских услуга, пружају угоститељске 
услуге у складу са законима којима се уређују 
угоститељство и туризам, дужна су да у периоду 
почев од 1. маја 2019. године, па закључно са 
30. јуном 2019. године, поднесу пореску пријаву 
надлежном пореском органу

1. 5 – 30. 6. 
2019.

Приходима од угоститељских услуга 
сматрају се приходи које физичко 
лице, сагласно законима којима се 
уређују угоститељство и туризам, 
оствари од пружања угоститељских 
услуга у угоститељском објекту 
домаће радиности и објекту сеоског 
туристичког домаћинства у периоду 
до 30 дана

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

Опис Период Рок Основ

Уплата обавезе доприноса за 
свештенике и верске службенике, 
за домаће држављане запослене 
у иностранству и за иностране 
пензионере

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Утврђивање обавезе доприноса за свештенике 
и верске службенике, за домаће држављане 
запослене у иностранству и за иностране 
пензионере врши Пореска управа решењем, 
на основу података о осигураницима по том 
основу, које јој доставља надлежна организација 
за обавезно социјално осигурање

Крајњи рок за исплату зарада за 
претходни месец, односно обрачун 
и уплату доприноса за обавезно 
социјално осигурање на најнижу 
основицу ако послодавац нема 
средства за исплату зарада 

1. 5 – 31. 5. 2019. 30. 6. 2019.  Исплаћена зарада или обрачунати доприноси за 
обавезно социјално осигурање 

Плаћање доприноса на приходе од 
обављања самосталне делатности за 
претходни месец

1. 5 – 31. 5. 2019.. 15. 6. 2019. Члан 22. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања 
извршења те обавезе 
Опис Период Рок Основ
Подношење обрасца ИОСУ – 
Извештај послодавца о извршењу 
обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом.
Уплата обавезе за претходни 
месец.

1. 5 – 31. 5. 
2019.

5. 6. 2019.  Обавеза послодавца да Пореској управи достави 
Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са 
инвалидитетом у складу са Законом – образац ИОСИ, 
електронским путем преко портала Пореске управе или 
попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације 
на порталу Пореске управе
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Закон о акцизама 
Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате 
нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. т. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне 
сврхе и за грејање
Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате 
нафте и биотечности из члана 9. став 1. т. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у 
производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

Опис Период Рок Основ

Достављање податка 
о залихама одређених 
нискоалкохолних пића, 
на последњи дан у 
месецу

1. 5 – 31. 5. 2019. 10. 6. 2019.  Произвођачи нискоалкохолних пића који на дан 
31. децембра 2015. године имају произведена 
нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2% вол 
алкохола, а највише до 5% вол алкохола, дужни су да 
надлежној организационој јединици Пореске управе 
достављају податак о стању залиха нискоалкохолних 
пића пописаних на последњи дан у месецу, до утрошка 
тих залиха

Достављање података 
о стању залиха кафе на 
последњи дан у месецу

1. 5 – 31. 5. 2019. 10. 6. 2019.   Лице које се на дан 31. децембра 2017. године бави 
прерадом, пржењем, паковањем, као и другим са њима 
повезаним радњама које се врше у сврху производње 
кафе, дужно је да надлежној организационој јединици 
Пореске управе доставља податак о стању залиха кафе на 
последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка 
пописаних залиха

Подношење пореске 
пријаве ПП ОА за 
обрачунату акцизу и ПП 
ОАЕЛ

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Обвезник акцизе дужан је да пореску пријаву за обрачун 
акцизе поднесе у року од 15 дана по истеку месеца за 
тај месец, односно по истеку месеца у којем се врши 
очитавање

Плаћање акцизе 16. 5 – 31. 5. 2019.
1. 6 – 15. 6. 2019.

15. 6. 2019.
30. 6. 2019.

Уплата акцизе обрачунате за периоде 

Захтев за рефакцију 
плаћене акцизе на 
деривате нафте, односно 
биотечности који се 
користе за грејање 
пословног односно 
стамбеног простора, на 
обрасцу РЕФ-Г

1. 5 – 31. 5. 2019. најраније 20. 
6. 2019. 

Привредни субјект који загрева пословни простор, 
односно физичко лице које загрева стамбени простор 
подноси захтев Пореској управи за рефакцију плаћене 
акцизе на деривате нафте, односно биотечности који 
се користе за грејање пословног односно стамбеног 
простора

Захтев за рефакцију 
плаћене акцизе на гасна 
уља и биотечности која се 
користе као енергетска 
горива у производњи 
електричне и топлотне 
енергије, на обрасцу 
РЕФ-ЕТЕ 

1. 5 – 31. 5. 2019. најраније 20. 
6. 2019. 

Рефакцију плаћене акцизе остварује лице које се, у складу 
са прописима којима се уређује област енергетике, бави 
производњом електричне и топлотне енергије

Захтев за рефакцију 
плаћене акцизе на 
деривате нафте који се 
користе за индустријске 
сврхе, на обрасцу РЕФ-И 

1. 5 – 31. 5. 2019. најраније 20. 
6. 2019. 

Рефакцију плаћене акцизе остварује лице за гасна уља 
из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, која се 
користе као енергетско гориво за индустријске сврхе, 
односно када се предметни деривати нафте користе као 
енергетско гориво или као репродукциони материјал 
у процесу производње акцизних односно неакцизних 
производа
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Закон о туризму 

Опис Период Рок Основ

Боравишна такса  16. 5 – 31. 5. 2019.
1. 6 – 15. 6. 2019.

5. 6. 2019.
20. 6. 2019. 

Боравишна такса за сваки дан боравка у угоститељском објекту 

Закон о рачуноводству 

Опис Период Рок Основ

Достављање 
редовних годишњих 
финансијских 
извештаја Агенцији 
за привредне 
регистре 

2018. 30. 6. 2019.  Правна лица, односно предузетници дужни су да редовне 
годишње финансијске извештаје доставе Агенцији за привредне 
регистре, ради јавног објављивања, најкасније до 30. јуна 
наредне године

Закон о порезу на премије неживотних осигурања
Правилник о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве 
пореза на премије неживотних осигурања 
Опис Период Рок Основ Опис
Подношење 
обрасца ПП-ППНО 
за порез на премије 
неживотног 
осигурања

1. 5 – 31. 5. 2019. 10. 6. 2019.  5% 
од укупне 
премије 
осигурања 
утврђене 
уговором 

Друштво за осигурање је порески обвезник 
пореза на премије неживотног осигурања.  
Образац ПП-ППНО подноси се без обзира на 
то да ли постоји обавеза плаћања за тај месец, 
а саставља се на основу закључених уговора о 
неживотном осигурању .

Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде 
за коришћење 
шумског земљишта у 
нешумске намене

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Накнаду за коришћење шумског земљишта у нешумске 
намене плаћа лице којем је корисник шума и шумског 
земљишта шумско земљиште дао на коришћење. Плаћање се 
врши аконтационо, у једнаким месечним ратама. 

Уплата накнаде за 
коришћење дрвета.

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Корисник, односно сопственик шума плаћа накнаду за 
коришћење дрвета. Основица за обрачун накнаде је 
вредност дрвних сортимената. 

Уплата накнаде за 
коришћење вода.

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Обвезник накнада за коришћење вода је лице које воду 
захваћену из површинских и подземних вода користи за 
пиће, наводњавање, погонске, технолошке и друге намене, 
врши снабдевање водом за пиће системом јавног водовода, 
захвата воду ради флаширања, користи воду за производњу 
електричне енергије итд. Плаћање се врши аконтационо, у 
једнаким месечним ратама.

Накнада за извађени 
речни нанос

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Правно лице, односно предузетник који врши вађење речног 
наноса из лежишта на водном земљишту и на подручју 
угроженом ерозијом обвезник је накнаде за извађени речни 
нанос. Обвезник је дужан да доставља податке о локацији, 
врсти и количини извађеног речног наноса.
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Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде за 
коришћење водних 
објеката и система у 
јавној својини

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Власник, односно корисник пољопривредног и шумског 
земљишта, индустријских и других објеката, који водне 
објекте и системе у јавној својини користи за наводњавање, 
снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника, 
као лице које водне објекте и системе користи за одвођење 
отпадних вода из индустријских и других објеката, као и за 
друге намене, обвезник је накнаде за коришћење водних 
објеката и система у јавној својини. Плаћање се врши 
аконтационо, у једнаким месечним ратама.

Уплата накнаде за 
испуштену воду.

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Обвезник накнаде за испуштену воду је лице које 
непосредно или посредно испушта отпадне воде у сопствену 
канализацију, водоток, канал, језеро и слично, лице које 
врши скупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и 
атмосферских вода системом јавне канализације, као и лице 
које производи електричну енергију у термоелектранама 
са отвореним проточним системом за хлађење. Плаћање се 
врши аконтационо, у једнаким месечним ратама. 

Уплата накнаде 
за постављање 
рекламних табли

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Обвезник накнаде за постављање рекламних табли је правно 
или физичко лице које поставља рекламне табле, рекламне 
паное, уређаје за сликовно обавештавање или оглашавање 
на објектима које користи управљач јавне железничке 
инфраструктуре. Основица за обрачун накнаде је површина 
простора изражена у метрима квадратним. 

Уплата накнаде 
за привремено 
коришћење 
делова земљишта 
железничког 
подручја, које је у 
општој употреби

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Обвезник накнаде за привремено коришћење делова 
земљишта железничког подручја које је у општој употреби 
јесте правно или физичко лице које привремено користи 
делове земљишта железничког подручја поред железничких 
пруга и другог земљишта које користи управљач јавне 
железничке инфраструктуре. Основица за обрачун накнаде 
је површина коришћеног дела земљишта железничког 
подручја, изражена у метрима квадратним. 

Уплата накнаде 
за постављање 
телекомуникационе 
опреме на земљишту 
и објектима које 
користи управљач 
јавне железничке 
инфраструктуре

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Обвезник плаћања накнаде за постављање 
телекомуникационе опреме на земљишту и објектима које 
користи управљач јавне железничке инфраструктуре јесте 
правно лице које је власник телекомуникационе опреме. 
Основица за обрачун накнаде је појединачни уређај, односно 
за контејнере површина земљишта изражена у метрима 
квадратним, односно за стуб висина изражена у метрима.

Уплата накнаде за 
коришћење јавне 
површине

1. 5 – 31. 5. 2019. 15. 6. 2019.  Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник 
јавне површине (лице које врши заузеће јавне површине 
(пут, улица, трг, парк, сквер и сл.) објектом привременог 
коришћења: киоск, тезга, башта угоститељског објекта, 
апарат за сладолед, циркус, спортски терени, телефонска 
говорница и друго). Основица за обрачун накнаде је 
површина коришћеног простора, изражена у метрима 
квадратним. 

Чланом 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016; аутентично 
тумачење – 95/2018) прописано је да, ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок 
истиче кад протекне први наредни радни дан.  П С
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