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Уводна реч уредника
Тресла се гора, родио се миш!

Изађе нови Закон о рачуноводству из Скупштине, исти као што је и ушао. Ни-
какав амандман није усвојен. Тресла се гора, родио се миш. И петиције и бурна 
расправа осташе неуслишени. Ипак, воли Марица кад је у праву. Све је лепо мужу 
објаснила: „Нема никакве лиценце, нема никаквих бодова, нема никаквог обаве-
зног учлањења и чланарине у било ком савезу или удружењу, има само стечено 
професионално звање. А звање кад једном стекнеш, то ти је то и ту се прича за-
вршава.” Слуша муж и пита се зашто она то све њему прича, али ништа не говори 
да не изазива ђавола. Чује Марица у фризерају, надигли појединци панику, лете 
наивни да се што пре претплаћују на „обавезни” часопис неког удружења. „Ало 
људи”, призива их памети Марица са виклерима на глави, „не летите пред руду! 
Нема монопола, нема присиле, добровољност је уставом загарантована категори-
ја.” Слушала је Марица и коментар министра финансија након усвајања закона, па 
јој се чини да је и он нешто од тога рекао.

Дошла је Марици рођака Катица из Хрватске. Прича Катица да је и код њих била 
иста фрка, па је на крају лиценца (код њих се тако звало – код нас се не зове) пала у 
воду. Донеле комшије нови Закон о рачуноводству 2015. године и прописале оба-
везну лиценцу за све који се баве пружањем рачуноводствених услуга и то од 1. 1. 
2018. Подигао се народ на ноге, дигли буну. Онда су тај рок продужили на 1. 1. 2019. 
године. Халабука се и даље није стишавала. И онда у децембру 2018. законодавац 
измени закон и избриса тај спорни члан јер је Европска комисија донела извештај 
у којем се наводи како су у тој земљи многе услуге ре стриктивно уређене, што 
спречава приступ тржишту и поску пљује га итд. Закључно се Европска комисија 
позвала на допуне Директиве 2006/123 ЕЗ, према којој осигурање стандарда квали-
тете треба да се спроводи на добровољној основи кроз сертификовање, а не као 
законска обавеза, како би се спречили несразмерни административни трошкови 
лиценцирања. Осим тога, чак и Међународна федерација рачуновођа (ИФАЦ) пре-
поручује да се таква сертификовања спроводе добровољно у оквиру струковних 
организација. Тресла се гора, родио се миш. Катица се, мученица, још 2016. успа-
ничила, силне паре дала на припреме и за полагање испита и 2018. све завршила и 
постала овлашћени рачуновођа. Нема везе, поновила је градиво.

Међутим, у фебруару ове године, заједно са мачкама којима је тад и време, 
проскитао се и Катичин муж. Води Катица њихову заједничку агенцију, ради фи-
нансијске извештаје, муку мучи са исправним и неисправним рачуноводственим 
исправама. А муж у клубовима зору дочекује! Прошао фебруар, мачке се смири-
ле, само он не посустаје. И тако, пре пар месеци одлучио да приведе нову жену, 
која мање ради, има мање бора, а више времена за њега и више разумевања за 
безбрижност живота. За то јој не треба ни стечено звање, а ни знање. Оста Катица 
без агенције, без мужа, али са лиценцом. Одлучила је да се врати у завичај. Плаче 
Катица, а Марица је теши: „Нема вајде од суза, узимај се у памет, живот иде даље!”

Запослиће Марица Катицу код себе у агенцију. Посао се проширио, добро ће јој 
доћи помоћ. А и ако се код нас ништа не промени у догледно време, агенција „Свак' 
своје зна” има услове да добије дозволу за пружање рачуноводствених услуга, па 
да се одмах 2. јануара 2021. упише у тај фамозни регистар, ако он опстане до тада.

Кафу са Зорком више не пије. Боји се да јој у шољи не изађе нека кракатија жи-
вотиња од оне жабе, па да донесе још веће промене. Боље јој је да не зна шта је чека 
јер је незнање (али не неЗВАЊЕ) некада благослов. Нека са њом кафу пије Катица.

Извесна Исидора, ученица једне београдске гимназије, у свом писменом саста-
ву који је награђен и на једном такмичењу, написала је оно што би се итекако на нас 
могло применити, а и понукати нас да послушамо омладину:

[…] „Ми смо људи слични птицама, које се увек у истим мрежама хватају и 
опет неће да слушају.” Цело отечество је у једном гласу, у једном ритму, викало 
те две речи. И ријалити звезде, и фолк певачи, и навијачи и омладина... Као некаква 
хорска песма... са језивим рефреном, што уз свако ново изговарање добија све је-
зивији тон: „Востани Сербије…” Међутим, када обезглављена маса вришти једно 
те исто, не мора нужно да значи да ће се придружити баш сваки појединац. Док 
читава фамилија избезумљено виче крај екрана са још три четвртине становни-
штва, једна девојчица седи по страни и чита. Налазила је да су Доситејеве басне 
значајно занимљивије него што се на први поглед чине. Она није хајала за бучна и 
површна надметања. Нису јој била ни на крај памети. Па, то је сасма довољно, бар 
једна бистра глава, баш као што је био Доситеј у своје доба, која ће се разликовати, 
издвајати и променити макар трунку у времену када све и сви личе једни на друге. 
Е, таква особа изистински заслужује да јој „востане” цела Сербија.

др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник
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НА ПРВИ ПОГЛЕД

АКТУЕЛНО

Усвојен је нови Закон о рачуноводству

У „Службеном гласнику РС” бр. 73/2019 обја-
вљен је нови Закон о рачуноводству. Одредбе на-
веденог закона примењиваће се од 1. јануара 2020. 
године, када Закон ступа на снагу, осим одредаба 
које се односе на обавезу издавања електронске 
фактуре (примењују се од 1. 1. 2022. године), затим 
на услове за примену законом прописаних изузе-
така на микро и мала правна лица, структуре ре-
довног годишњег финансијског извештаја, нове 
рокове за достављање финансијских извештаја 
за јавно објављивање, прописану документацију 
која се доставља уз те извештаје, услове за замену 
објављених финансијских извештаја и документа-
ције и новине у објављивању, садржини и вођењу 
Регистра финансијских извештаја, накнада и усло-
ва за коришћење података из тог регистра, које 
се примењују од финансијских извештаја који се 
састављају на дан 31. децембра 2021. године.

Коментар измена и допуна Закона о ПДВ-у

Закон о измена и допунама Закона о порезу 
на додату вредност објављен је у „Службеном 
гласнику РС” број 72/2019, а ступио је на снагу 15. 
10. 2019. године. Закон ће се примењивати од 1. 
јануара 2020. године, осим измена у члановима 
24. и 26, као и одредаба које садрже овлашћења 
за доношење подзаконских аката, које ће се при-
мењивати од дана ступања на снагу овог закона.

Осврт на измене и допуне Закона о буџетском 
систему

Законом о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 72/19 
– даље: Закон) дефинисани су поједини појмови 
који се користе у Закону о буџетском систему, 
а уједно је извршена и допуна већ дефинисаних 
појмова. Измене су ступиле на снагу 8. 10. 2019. 
године.

РАЧУНОВОДСТВО

Захтев за паушално опорезивање и остале 
карактеристике пословања предузетника 
паушалаца

Предузетник који, с обзиром на околности, 
није у стању да води пословне књиге, осим по-
словне књиге о оствареном промету, или коме 
њихово вођење отежава обављање делатности, 

има право да поднесе захтев да порез на прихо-
де од самосталне делатности плаћа на паушал-
но утврђен приход. У чланку су обрађени услови 
за паушално опорезивање, као и поступање у 
случајевима престанка права на паушално опо-
резивање и остале карактеристике пословања 
предузетника паушалаца.

Пословање цвећара

У чланку је приказано рачуноводствено посло-
вање цвећара, и то приликом трговине на мало 
цвећем због низа посебности које се појављују 
при задужењу и раздужењу малопродајног ме-
ста, за које мора да се осигура евиденција о стању 
робе. Такође, у другом делу чланка образложено 
је рачуноводствено праћење производње цвећа у 
складу са МРС 41, са примерима рачуноводстве-
ног обухватања производње резаног цвећа, сад-
ница и саксијског цвећа.

КРАТКЕ ТЕМЕ: Матични број купца на 
фактури: да или не?

Закон о трговини, који је ступио на снагу 30. 
јула, детаљније је прописао садржину исправа 
које прате робу у односу на до тада важећи за-
кон. С обзиром на учестала питања претплатника 
у вези са обавезним елементима фактуре, очи-
гледно је да још увек постоје нејасноће у вези са 
тим, нарочито у погледу испоручиоца добара.

КРАТКЕ ТЕМЕ: Истицање фирме или 
оглашавање?

Шест градова у Републици Србији донело је 
одлуку о оглашавању на територији града, којом 
је истицање пословног имена (фирме) под одре-
ђеним условима опредељено као оглашавање за 
сопствене потребе.

Питања претплатника на теме из 
рачуноводства

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
рачуноводства:
● накнада за истицање фирме – мењачница у 
Београду;
● конверзија дуга у капитал.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Донације и трансфери као врста јавних 
прихода
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Неразумевање појмова донације и трансфера, 
односно непознавање различитости између ова 
два појма, која означавају различите врсте при-
хода, за последицу може да има и неисправно 
планирање и неисправан приказ извршења плана, 
као и неисправну рачуноводствену евиденцију 
по наведеним основима. У овом тексту аутор об-
разлаже донације и трансфере као врсте јавних 
прихода, а о давању донација, кредита и зајмова/
позајмица од стране корисника јавних средста-
ва, законским ограничењима и ставовима надле-
жних органа о томе биће припремљен коментар 
у једном од наредних бројева часописа. Осим 
тога, у тексту су дати и примери донација и тран-
сфера са којима се сусрећу јединице локалне са-
моуправе, здравствене установе, школе и друге 
образовне институције.

Контрола коришћења средстава добијених 
за финансирање пројеката

Законом су прописане радње провера, слу-
жбених контрола, надзора и других мера ради 
утврђивања природе евентуалних неправилно-
сти приликом коришћења средстава помоћи, 
обезбеђених из различитих извора финансира-
ња. За спровођење контроле над коришћењем 
ових средстава задужена је Буџeтскa инспeкциja 
Mинистaрствa финaнсиja, која врши ex-post кoн-
трoлe зaкoнитoсти пojeдинaчних трaнсaкциja. 

Контрола запошљавања и обрачуна зарада, 
накнада и других примања у привредним 
друштвима корисницима јавних средстава

У овом тексту биће више речи о запошљавању 
и обрачуну зарада код субјеката контроле, при-
вредних друштава чије је пословање регулисано 
Законом о привредним друштвима, која су, ме-
ђутим, због испуњености одређених услова про-
писаних законом сврстана у кориснике јавних 
средстава (обављају послове од општег интере-
са, основала их је држава или су у њеном већин-
ском власништву, користе неки облик донације 
или субвенције и др.). Фокус је на расходима који 
настају по основу запошљавања и обрачуна за-
рада. Поред тога, биће указано на специфично-
сти обрачуна зарада у привредним друштвима 
корисницима јавних средстава, као и неке од 
најчешћих неправилности и незаконитости које 
се чине приликом запошљавања или обрачуна 
и исплате зарада накнада и других примања по 
основу рада.

ФУК и управљање ризиком код корисника 
јавних средстава 

Чланом 81. Закона о буџетском систему де-
финисано је да корисници јавних средстава ус-
постављају финансијско управљање и контролу 
која се спроводи политикама, процедурама и ак-
тивностима са задатком да се обезбеди разумно 
уверавање да ће остварити циљеве. Финансијско 
управљање и контрола осмишљени су првенстве-
но како би се обезбедила усаглашеност за закон-
ским захтевима, промовисао концепт „вредност 
за новац”, као и високи стандарди корпоратив-
ног управљања и адекватног понашања, али и 
како би се осигурала стварна одговорност и до-
бри системи интерне контроле. 

ПОРЕЗИ

Услуге пружене електронским путем са 
аспекта ПДВ-а

Место промета услуга у систему ПДВ-а од посеб-
ног је значаја јер се на тај начин одређује да ли про-
мет подлеже опорезивању или не. Осим тога, када 
се промет врши између домаћег и страног лица, 
важно је да се тачно одреди место опорезивања.

Услуге посредовања са аспекта ПДВ-а

Посредовање има карактер услуге која је 
предмет опорезивања ПДВ-ом уколико су испу-
њени следећи општи услови: посредник је об-
везник ПДВ-а који пружа услуге посредовања у 
оквиру обављања своје делатности; посредова-
ње се врши уз накнаду, с тим што и промет услуге 
без накнаде може бити опорезив ПДВ-ом уколи-
ко је посредовање извршено у непословне сврхе 
обвезника; место промета услуга посредовања 
је Република Србија у смислу одређивања места 
промета услуга.

Утврђивање пореза на имовину за 2020. 
годину – акти јединица локалне самоуправе 
доносе се до 30. новембра 2019. године

Обрачун и наплата пореза на имовину у ис-
кључивој је надлежности локалних самоуправа 
– општина и градова. Зато су припреме за утврђи-
вање политике спровођења опорезивања имови-
не на локалном нивоу за 2020. годину од значаја 
како за саме локалне самоуправе тако и за по-
реске обвезнике. Јединице локалне самоуправе 
имају рок до 30. новембра 2019. године да донесу 
и објаве та акта. 
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Питања претплатника на теме из пореза и 
ПДВ-а

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
пореза и ПДВ-а:
● повраћај ПДВ-а за куповину објекта за вршење 
делатности;
● облагање фасаде – ПДВ и књижење;
vпродаја дипломатско-конзуларном представни-
штву из малопродаје;
● предузетник – набавка аутомобила;
● оперативни лизинг – споредни трошкови и пра-
во на одбитак претходног пореза;
● издавање возила у закуп физичком лицу;
● репрезентација или промоција пословања;
● продаја половног возила које је набављено по 
члану 36. ЗПДВ-а;
● лице које није ПДВ обвезник подноси пореску 
пријава ПДВ-а када је порески дужник; 
● дангубина – ауто-дани;
● продаја стана, оставе и гаражног места;
● датум издавања рачуна;
● услуга израде веб-странице коју пружа страно 
лице правном лицу које није обвезник ПДВ-а;
● неурачунавање наплате у име и за рачун других 
лица у укупан промет малог обвезника.

ЗАРАДЕ

Примери обрачуна прихода од ауторских 
права 

Према одредби члана 55. Закона о порезу на 
доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… 
и 4/2019 – даље: Закон о порезу), приходи од ау-
торских права представљају приходе физичког 
лица на које се плаћа порез на доходак грађана 
и доприноси за социјално осигурање. У пракси су 
ови приходи врло разноврсни, као и њихови об-
рачуни, а у наставку ће бити приказано неколико 
карактеристичних примера ових примања и њи-
ховог пореског третмана.

Послови по уговору – доприноси за ПИО и 
стаж осигурања

Излагање о плаћању доприноса за ПИО на 
уговорне послове неосигураним лицима ради 
признавања стажа осигурања у овом тексту пре-
васходно се односи на рад по уговору о делу, по 
уговору о заступању и посредовању и по уговору 
о стручном оспособљавању и усавршавању. 

Контролна листа за инспекцијски надзор у 
области безбедности и здравља на раду

Инспекција рада у поступку инспекцијског над-
зора примењује више контролних листа. У про-
шлом броју чланак је посвећен контролној листи 
која се тиче области радних односа, док је у овом 
броју тема она контролна листа која се односи на 
област безбедности и здравља на раду.

Оснивачи друштва – (не)постојање обавезе 
плаћања доприноса

На основу учесталих питања претплатника 
која се односе на наведену тему евидентно је 
да се још увек ради о ситуацијама које изазивају 
проблеме и недоумице у пракси, па је зато у овом 
чланку дат одговор на питање када се за оснива-
ча друштва плаћају доприноси.

Учешће запосленог у добити оствареној у 
пословној години или „тринаеста зарада”

Закон о раду не предвиђа исплату запослени-
ма „тринаесте зараде”, па стога не постоји закон-
ски основ за њену исплату, осим ако послодавац 
такву могућност није утврдио својим општим 
актом. Међутим, у члану 14. Закона предвиђено 
је да уговором о раду или одлуком послодавца 
може да се утврди учешће запосленог у добити 
оствареној у пословној години, у складу са зако-
ном и општим актом. 

Исплате запосленима поводом државног 
празника Републике Србије

Према одредбама Закона о државним и дру-
гим празницима у Републици Србији („Сл. гласник 
РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), државни пра-
зник Републике Србије је Дан примирја у Првом 
светском рату, који се празнује 11. новембра, 
што је ове године понедељак. Тог дана не раде 
државни и други органи, привредна друштва и 
други облици организовања за обављање делат-
ности или услуга, а запослени остварују право 
на одсуство са рада и право на накнаду зараде 
или увећање зараде за рад на дан празника, као 
и нека друга права.

КРАТКЕ ТЕМЕ: Повећање плата у јавном 
сектору – од плате за новембар 2019. године

Како је Влада и обећавала, вишак новца у 
буџету биће расподељен, између осталог, и за 
повећање плата у јавном сектору. То је сада и 
омогућено усвајањем измена и допуна Закона 
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о буџету Републике Србије за 2019. годину и За-
кона о буџетском систему (објављени у „Слу-
жбеном гласнику РС” бр. 72/2019 од 7. 10. 2019. 
године). 

Питања претплатника на теме из области 
зарада

У овом прилогу објављени су одговори на нека 
од постављених питања претплатника на теме из 
области зарада:
● исплата ауторског хонорара нерезиденту;
● плаћање чланарине за запосленог;
● здравствено осигурање запосленог на непла-
ћеном одсуству;

● рад са непуним радним временом – основица 
за доприносе;
● накнада трошкова уметницима који сарађују са 
удружењем;
● исплате трошкова лицима која нису запослена 
код исплатиоца – са или без хонорара;
● породиљско боловање за треће дете и право 
оца да буде на боловању.

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

На крају издања налази се:
● Календар пореских и других обавеза за новем-
бар 2019. године. П С

ПРОПИСИ.НЕТ је електронско издање које се налази на интернет страници www.propisi.net и садржи преко 250.000 
докумената: прописе, судску праксу, службена мишљења надлежних министарстава, моделе уговора и обрасце из свих 
области, као и коментаре прописа врхунских стручњака, 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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Др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Усвојен је нови Закон о рачуноводству
У „Службеном гласнику РС” бр. 73/2019 објављен је нови Закон о рачуновод-
ству. Одредбе наведеног закона примењиваће се од 1. јануара 2020. године, 
када Закон ступа на снагу, осим одредаба које се односе на обавезу издавања 
електронске фактуре (примењују се од 1. 1. 2022. године), затим на услове за 
примену законом прописаних изузетака на микро и мала правна лица, струк-
туре редовног годишњег финансијског извештаја, нове рокове за достављање 
финансијских извештаја за јавно објављивање, прописану документацију која 
се доставља уз те извештаје, услове за замену објављених финансијских изве-
штаја и документације и новине у објављивању, садржини и вођењу Регистра 
финансијских извештаја, накнада и услова за коришћење података из тог реги-
стра, које се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 
децембра 2021. године.

Увод

Како се наводи у образложењу предлага-
ча закона, крајњи циљ доношења новог Закона 
о рачуноводству (даље: ЗОР) јесте подизање 
нивоа квалитета финансијског извештавања у 
Републици Србији и усклађивање са најбољом 
међународном праксом у овој области. При изра-
ди Предлога закона поштовано је правило да се 
исти доноси пре свега због неопходности ускла-
ђивања са релевантним Директивама ЕУ и ако 
се тим изменама побољшава квалитет корпора-
тивног финансијског извештавања и не увећавају 
трошкови финансијског извештавања обвезника 
примене овог закона, сем уколико је то нужно.

С обзиром на то да уређивање материје кор-
поративног рачуноводства подразумева про-
писивање јасних и транспарентних правила и 
процедура које морају да буду усаглашене са за-
хтевима релевантних директива ЕУ, као и права 
и обавеза правних лица у вези са корпоративним 
рачуноводством, законско уређивање ове мате-
рије представља једини могући избор. 

Поред тога, због спровођења процеса придру-
живања ЕУ и усаглашавања домаћих прописа са 
комунитарним правом у оквиру треће ревизи-
је Националног програма за усвајање прописа 
Европске уније (НПАА), предвиђено је доношење 
Закона о рачуноводству у који ће се транспоно-

вати одредбе Директиве 2013/34/ЕУ о годишњим 
финансијским извештајима, консолидованим 
финансијским извештајима и повезаним изве-
штајима одређених врста привредних друштава, 
као и Директиве 2014/95/ЕУ о измени Директиве 
2013/34/ЕУ у погледу објављивања нефинансиј-
ских информација и разноликости одређених 
великих предузећа и група.

Материја коју регулише ЗОР подељена је у 13 
поглавља:
1. Основне одредбе,
2. Организација рачуноводства и рачуноводстве-
не исправе,
3. Пословне књиге и контни оквир,
4. Попис имовине, обавеза, ванбилансне имови-
не и ванбилансних обавеза,
5. Правила вредновања,
6. Затварање пословних књига и чување рачуно-
водствених исправа, пословних књига и финан-
сијских извештаја,
7. Финансијски извештаји, годишњи извештаји о 
пословању, нефинансијско извештавање и изве-
штаји о плаћањима ауторитетима власти,
8. Достављање финансијских извештаја,
9. Регистар финансијских извештаја,
10. Национална комисија за рачуноводство,
11. Надзор,
12. Казнене одредбе,
13. Прелазне и завршне одредбе.



8 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

АКТ УЕЛНА ТЕМА

I. Основне одредбе

Предмет уређивања

У члан 1. ЗОР-а, поред досадашњих одредаба, 
унете су и следеће измене које се односе на пред-
мет уређивања овог закона: 
● рачуноводствене исправе и врсте пословних 
књига; 
● Регистар пружалаца рачуноводствених услуга; 
● извештај о плаћањима ауторитетима власти 
и нефинансијско извештавање, као последица 
усклађивања овог закона са релевантним дирек-
тивама ЕУ. 

Дефиниције

У члан 2. ЗОР-а додате су поједине дефини-
ције како би се олакшала примена закона, али и 
ради усклађивања са дефиницијама из Директиве 
2013/34/ЕУ.

У ставу 1. тачка 2) допуњена је дефиниција дру-
гих правних лица, па сада гласи: Другим правним 
лицима сматрају се правна лица чије се пословање 
делом финансира из јавних прихода или других на-
менских извора, а делом или у целини оствареним 
приходима на тржишту или по основу учлањења 
и која се не оснивају ради стицања добити (по-
литичке организације, синдикалне организације 
са својством правног лица, фондације и задужби-
не, удружења, коморе, цркве и верске заједнице у 
делу обављања привредне или друге делатности 
у складу са прописима којима је уређено обављање 
тих делатности, као и друге организације органи-
зоване по основу учлањења).

У ставу 1. тачка 8) прецизирано је ко саставља 
ванредни финансијски извештај у случајевима 
статусних промена: У случају статусне промене 
припајања ванредни финансијски извештај саста-
вља правно лице које престаје са пословањем, док 
у случају статусне промене издвајања ванредни 
финансијски извештај саставља правно лице које 
у поступку промене издваја део своје имовине и 
обавеза, осим ако посебним законом није друкчије 
прописано.

Поред тога, у овом ставу дефинисано је још 27 
појмова, од којих већина није била прецизирана 
тренутно важећим Законом:
● датум биланса, 
● Биланс стања, 
● Биланс успеха, 
● Извештај о осталом резултату, 
● Извештај о променама на капиталу, 

● Извештај о токовима готовине, 
● Напомене уз финансијске извештаје, 
● Статистички извештај, 
● друштво од јавног интереса, 
● учешће,
● повезана страна, 
● пословни приход,
● матично правно лице, 
● зависно правно лице, 
● група,
● повезана правна лица, 
● правно лице повезано уделом, 
● материјално значајна ставка, 
● стечајна маса, 
● датум одобрења за обелодањивање финансиј-
ских извештаја, 
● правно лице које делује у екстрактивној инду-
стрији, 
● правно лице које се бави сечом примарних 
шума, 
● ауторитет власти,
● пројекат,
● плаћање,
● држава чланица. 

Дефиниција друштва од јавног интереса пре-
узима се из Закона о ревизији („Сл. гласник РС”, 
бр. 73/2019). Чланом 2. став 1. тачка 22) Закона о 
ревизији прописано је да се друштвима од јавног 
интереса сматрају:
(1) велика правна лица разврстана у складу са за-
коном којим се уређује рачуноводство;
(2) правна лица која се сматрају јавним друштви-
ма у складу са законом којим се уређује тржиште 
капитала;
(3) сва правна лица која Влада на предлог надле-
жног министарства прогласи правним лицима од 
јавног интереса за Републику Србију, независно 
од њихове величине.

Утврђивање и објављивање превода МСФИ и 
МСФИ за МСП

Чланом 3. ЗОР-а прописано је да министарство 
надлежно за послове финансија утврђује и обја-
вљује преводе МСФИ, односно МСФИ за МСП. 

Ставом 3. овог члана дозвољена је примена 
МСФИ и пре датума почетка примене који је на-
веден у решењу Министарства којим се утврђује 
превод, уколико је посебним законом та ранија 
примена предвиђена.

Законодавац није прецизирао случајеве у ко-
јима наведена одредба може да се примењује. С 
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обзиром на то да се у текстовима МСФИ, односно 
МСФИ за МСП наводи да је њихова ранија при-
мена дозвољена, по нашем мишљењу ова одред-
ба може да се односи на ту „предвиђену ранију 
примену”, без обзира на то што је законодавац 
користио термин „посебним законом”, што стан-
дарди свакако нису. Овим ставом се практично 
у ЗОР уноси став Министарства о могућој рани-
јој примени МСФИ и МСФИ за МСП (пре утврђе-
них превода), што је и случај приликом примене 
тренутно важећег закона, а на основу Мишљења 
Министарства финансија бр. 011-00-1051/2016-16 
од 23. 11. 2016:

[…] Међутим, уколико у конкретном случају 
правна лица имају могућност и неопходне капаци-
тете да приликом састављања финансијских из-
вештаја за 2016. годину примене нове/ревидиране 
МСФИ (укључујући измењени МРС 16 и МРС 41), од-
носно измене и допуне МСФИ за МСП, који још увек 
нису објављени у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”, мишљење Министарства финансија 
је да приликом састављања ових финансијских 
извештаја могу применити наведене стандарде 
(уз обелодањивање одговарајућих информација о 
томе у Напоменама уз финансијске извештаје), с 
обзиром на то да се и у текстовима МСФИ, одно-
сно МСФИ за МСП наводи да је њихова ранија при-
мена дозвољена.

С обзиром на то да је јако важно знати за сваки 
извештајни период која је верзија МСФИ/МСФИ за 
МСП била у употреби, у овај члан је унет додатни 
став којим се прецизира обавеза министарства 
надлежног за послове финансија да трајно објави 
преводе наведених стандарда и јасно назначи у 
ком периоду важи конкретно објављена верзија 
преведених МСФИ и МСФИ за МСП. 

Обвезници примене ЗОР-а

У члану 4. ЗОР-а у обвезнике примене ЗОР-а 
уврштене су и стечајне масе, а остале одредбе 
нису се мењале у односу на тренутно важећи за-
кон, па су обвезници примене ЗОР-а:
● правна лица из члана 2. т. 1) овог закона,
● друга правна лица из члана 2. т. 2) овог закона,
● предузетници из члана 2. тачка 3) овог закона,
● пословне јединице основане у иностранству, 
ако за њих прописима тих држава није утврђена 
обавеза вођења пословних књига и састављања 
финансијских извештаја,
● огранци и други организациони делови прав-
них лица са седиштем у иностранству који оба-

вљају привредну делатност у Републици Србији, 
ако посебним прописима није друкчије уређено.

Одредбе овог закона које се односе на правна 
лица сходно се примењују на правна лица у стеча-
ју са стечајним масама. Стечајна маса је, у смислу 
ЗОР-а, имовина стечајног дужника над којом се 
наставља поступак стечаја у случају обуставе или 
закључења тог поступка над стечајним дужни-
ком, у смислу закона којим се уређује стечај.

Одредбе овог закона не односе се (ако посеб-
ним прописима није друкчије уређено) на:
● буџете и кориснике буџетских средстава, 
● стамбене зграде, 
● организације обавезног социјалног осигурања,
● цркве и верске заједнице (осим у делу обавља-
ња привредне или друге делатности у складу са 
прописима којима је уређено обављање тих де-
латности).

Осим тога, министарство надлежно за посло-
ве финансија дужно је да у року од 30 дана од 
настале промене обавести Европску комисију о 
променама врста привредних друштава на које 
се овај закон односи (ова одредба примењиваће 
се од дана уласка Републике Србије у ЕУ). 

Обавезе правних лица и предузетника

Одредбама члана 5. ЗОР-а прописана је оба-
веза правним лицима и предузетницима да вође-
ње пословних књига, признавање и вредновање 
имовине и обавеза, прихода и расхода, као и са-
стављање, приказивање, достављање и обелода-
њивање финансијских извештаја, врше у складу 
са овим законом. Ово је одредба која је актуелна 
и у тренутно важећем закону.

Додат је став којим је прецизирано да дру-
штва од јавног интереса примењују правила која 
су овим законом прописана за велика правна 
лица, без обзира на пословни приход, вредност 
укупне активе или просечан број запослених то-
ком пословне године, осим у случајевима пропи-
саним овим законом.

Разврставање правних лица и предузетника

Чланом 6. ЗОР-а утврђени су критеријуми за 
разврставање правних лица и предузетника према 
њиховој величини на микро, мала, средња и вели-
ка. У овом члану до измена је дошло због усклађи-
вања са релевантном Директивом 2013/34/ЕУ: 
● не користи се просечна вредност пословне 
имовине, већ вредност укупне активе на датум 
биланса; 



10 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

АКТ УЕЛНА ТЕМА

● усклађен је износ вредности укупне активе и 
пословних прихода за средња и велика правна 
лица са захтевом Директиве 2013/34/ЕУ; 
● утврђена величина се користи за наредну по-
словну годину; 
● обрисан је део којим се предузетници ауто-
матски класификују као микро правна лица, јер 

такав захтев не постоји у Директиви 2013/34/
ЕУ; 
● дефинисан је начин коришћења изузетака за 
микро и мала правна лица која ЗОР наводи у не-
ким члановима.

У табели 1 дати су критеријуми за разврстава-
ње правних лица.

Табела 1: Критеријуми за разврставање правних лица и предузетника

КРИТЕРИЈУМИ
МИКРО

(ако не прелазе 2 од 3 
критеријума)

МАЛА
(ако не прелазе 2 од 3 

критеријума)

СРЕДЊА
(ако не прелазе 2 од 

3 критеријума)

ВЕЛИКА
(ако прелазе 2 од 3 

критеријума)
Просечан број 
запослених до 10 10 до 50 50 до 250 преко 250

Пословни приход до 700.000 ЕУР 700.000 до 8.000.000 ЕУР 8.000.000 до 
40.000.000 ЕУР преко 40.000.000 ЕУР

Укупна актива до 350.000 ЕУР 350.000 до 4.000.000 ЕУР 4.000.000 до 
20.000.000 ЕУР преко 20.000.000 ЕУР

Суштина је да су се помериле неке граничне 
вредности за разврставање, које ће довести до 
тога да ће неколико тренутно малих и великих 
привредних субјеката по новом бити разврстани 
у средња правна лица.

Предузетници нису више по аутоматизму 
разврстани у микро правна лица. И они ће на 
крају текуће године утврђивати величину у 
складу са новим критеријумима и иста ће се 
примењивати на наредну годину.

Новооснована правна лица, односно преду-
зетници разврставају се на основу података из 
финансијских извештаја за пословну годину у 
којој су основани и броја месеци пословања, а 
утврђени подаци користе се за текућу пословну 
годину. За разлику од одредби тренутно важећег 
закона, овим ставом 8. члана 6. ЗОР-а није преци-

зирано које податке о разврставању новоосно-
вано правно лице, односно предузетник користи 
за наредну пословну годину. Претпостављамо да 
се ради о превиду и да се подаци о разврставању 
користе и за наредну годину. 

Ставовима 12. и 13. члана 6. ЗОР-а прописано је 
да се изузеци који се у овом закону примењују на 
мала правна лица, сходно примењују и на микро 
правна лица. Да би се изузетак користио, неопход-
но је да буде испуњен један од следећа два услова:

1) правно лице је у најмање две узастопне по-
словне године разврстано као мало правно лице 
(мала група) или

2) правно лице је новоосновано у текућој по-
словној години и у њој је разврстано као мало 
правно лице (мала група).

Ступа на снагу од финансијских извештаја који 
се састављају на 31. 12. 2021. године.

Датум Разврстано као: Коментар 

31. 12. 2020. МАЛО Саставља комплетан сет финансијских извештаја (у складу са МСФИ за МСП) по 
одредбама важећег закона

31. 12. 2021. СРЕДЊЕ Саставља комплетан сет финансијских извештаја

31. 12. 2022. МАЛО Не користи изузетке. У обавези је да сачини пун сет финансијских извештаја, као и 
годишњи извештај о пословању

31. 12. 2023. МАЛО
Користи изузетке. У оквиру Редовног годишњег финансијског извештаја сачињава 
Биланс стања, Биланс успеха и Напомене. Није у обавези да сачини годишњи извештај 
о пословању

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, као 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, односно казниће се 
за прекршај предузетник новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара, ако се не разврста на микро, 
мало, средње или велико правно лице у складу са овим законом.

Пример:
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Разврставање група правних лица

Чланом 7. ЗОР-а прописано је и разврставање група правних лица (састоје се од матичног правног 
лица и зависних правних лица) на мале, средње и велике у складу са прописаним критеријумима, 
приказаним у табели 2.

Табела 2: Критеријуми за разврставање група

КРИТЕРИЈУМИ
МАЛЕ ГРУПЕ

(ако не прелазе 2 од 3 
критеријума)

СРЕДЊЕ ГРУПЕ
(ако не прелазе 2 од 3 

критеријума)

ВЕЛИКЕ ГРУПЕ
(ако прелазе 2 од 3 

критеријума)
Просечан број 
запослених до 50 50 до 250 преко 250

Пословни приход до 8.000.000 ЕУР 8.000.000 до 40.000.000 ЕУР преко 40.000.000 ЕУР
Укупна актива до 4.000.000 ЕУР 4.000.000 до 20.000.000 ЕУР преко 20.000.000 ЕУР

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, 
као и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, ако групу 
правних лица у којој је оно матично правно лице не разврста у малу, средњу или велику групу.

II. Организација рачуноводства и 
рачуноводствене исправе

Овим поглављем утврђују се правила органи-
зације правних лица за обављање рачуноводстве-
них послова, а уређују се и питања која се тичу 
рачуноводствених исправа, као и рокова доста-
вљања и књижења рачуноводствених исправа.

Организација рачуноводства

У складу са чланом 8. став 1. ЗОР-а, правна 
лица, односно предузетници општим актом уре-
ђују организацију рачуноводства на начин који 
омогућава свеобухватно евидентирање, као и 
спречавање и правовремено откривање погре-
шно евидентираних пословних промена, затим 
уређују интерне рачуноводствене контролне 
поступке, утврђују рачуноводствене политике, 
одређују лица која су одговорна за законитост и 
исправност настанка пословне промене и саста-
вљање и контролу рачуноводствених исправа 
о пословној промени, а уређују и кретање рачу-
новодствених исправа и утврђују рокове за њи-
хово достављање на даљу обраду и књижење у 
пословним књигама.

Чланом 8. став 2. прописано је да правно 
лице, односно предузетник својим општим 
актом, којим уређује организацију рачуновод-
ства, одређује и врсте и облик помоћних књига 
које води.

Дакле, сваки субјект сам одређује врсту и са-
држину помоћних књига које води, односно сам 
одлучује које су му помоћне књиге неопходне. 

На пример, када се као техника одмеравања 
набавне вредности у МАЛОПРОДАЈИ користи ме-
тода малопродајне цене, није неопходно вођење 
аналитичке евиденције за робу.

Одељком 13.16 МСФИ за МСП дефинисана је 
ова техника одмеравања набавне вредности 
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 за-
лихе су дефинисане у члану 18, а наведене врсте 
залиха обухватају и залихе трговачке робе. Ме-
ђутим, тим чланом НИСУ дефинисане „технике 
одмеравања набавне вредности”, него он само 
даје инструкције у вези са почетним мерењем 
залиха и обрачуном излаза залиха. С обзиром 
на то, сматрамо да је приликом избора технике 
одмеравања набавне вредности залиха робе у 
малопродаји могуће применити одредбе одељка 
13.16 МСФИ за МСП и када су у питању корисни-
ци Правилника за микро и друга правна лица, у 
складу са чланом 6. став 3. тог правилника. Оста-
ле одредбе овог члана идентичне су одредбама 
тренутно важећег закона.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
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односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако општим актом не уреди организацију 
рачуноводства по члану 8. став 1. овог закона, 
као и ако врши обраду података на рачунару, 
а не обезбеди рачуноводствени софтвер који 
омогућава функционисање система интерних 
рачуноводствених контрола и онемогућава 
брисање прокњижених пословних промена 
(члан 8. став 4).

Рачуноводствене исправе


Од 1. јануара 2022. године фактуре које 
се издају другом правном лицу или 

предузетнику састављају се и достављају ис-
кључиво у електронском облику. Дакле, елек-
тронска фактура није обавеза када се промет 
добара или услуга фактурише физичком лицу.

Нови став 3. члана 9. ЗОР-а гласи: Фактура (ра-
чун) као рачуноводствена исправа, у смислу овог 
закона, саставља се и доставља правним лицима 
и предузетницима у електронском облику и мора 
бити потврђена од стране одговорног лица које 
својим потписом или другом идентификацио-
ном ознаком (утврђеном општим актом којим 
правно лице, односно предузетник уређује орга-

низацију рачуноводства) потврђује њену веро-
достојност.

Остале одредбе члана 9, које се односе на ра-
чуноводствене исправе, идентичне су одредбама 
тренутно важећег закона.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако не саставља рачуноводствене исправе 
у складу са овим законом.

Одговорност за рачуноводствене исправе

Чланом 10. ЗОР-а преформулисане су и изме-
њене одредбе које се тичу састављања и контро-
ле веродостојних рачуноводствених исправа. 
Наиме, ступањем на снагу овог закона мораће да 
се одреде лица која састављају рачуноводствене 
исправе и лица која спроводе контролу исправ-
ности тих исправа пре књижења. 

Наведена контрола представља обавезу сва-
ког правног лица и предузетника.

Пример Одлуке о именовању особе одговор-
не за контролу веродостојности исправа:

На основу члана 10. став 4. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 73/2019) доносим

О Д Л У К У
о именовању особе одговорне за контролу веродостојности исправа у Несташко д. о. о.

Именујем Марицу Брзоплетић (ЈМБГ: 110011001100) за одговорно лице које врши контролу веродостој-
ности исправа.

Обвезе одговорног лица које врши контролу веродостојности исправа су:
– проверава формалну, материјалну и рачунску тачност рачуноводствених исправа како би се утврдила 
њихова тачност и потпуност;
– проверава исправност свих исправа које су основа за књижење пословних догађаја (улазне и излазне 
исправе);
– рачуноводствене исправе које нису истините и потпуне враћа лицу које је саставило исправу (напомена: 
опционо може да се дода и текст уз упутство о начину исправке грешке);
– одобрава рачуноводствене исправе које су тачне и потпуне.

Лице одговорно за контролу веродостојности исправа одобрава тачне и потпуне рачуноводствене 
исправе:
– штамбиљем на којем се налази назив ОДОБРЕНО штампаним словима, уз ознаку датума и имена и пре-
зимена ликвидатора – у штампаним исправама; 
– електронским потписом на месту „одобрио” – у електронским исправама.

Одлука ступа на снагу 1. јануара 2020. и важи до опозива.

У Неком граду, 19. децембра 2019.  За Несташко д. о. о.

Директор:  Радован III Узвишени
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Напомињемо да су, сагласно члану 10. ЗОР-а, 
правна лица и предузетници у обавези да оп-
штим актом којим уређују рачуноводство утвр-
де шта се сматра другом идентификационом 
ознаком. 

Дакле, уколико приликом издавања фактура 
правно лице или предузетник користи иденти-
фикациону ознаку уместо потписа, неопходно 
је да се интерним актом ближе уреди ко је одго-
ворно лице, односно лице које је овлашћено за 
издавање тих фактура и шта се сматра иденти-
фикационом ознаком. 

Уколико се ради о фактури која је изворно на-
стала у електронском облику, као и фактури која је 
настала дигитализацијом (конверзијом документа 
из папирног у електронски облик), напомињемо 
да иста не мора да садржи искључиво електрон-
ски потпис, већ уместо потписа може да садржи 
идентификациону ознаку одговорног лица, од-
носно лица овлашћеног за издавање те фактуре. 
Појам „идентификациона ознака” представља 
сваку ознаку која једнозначно одређује, односно 
упућује на одговорно лице, односно лице које је 
овлашћено за издавање рачуноводствене испра-
ве. Дакле, то могу бити име и презиме, потпис, 
факсимил, електронски потпис и сл., као и комби-
нација поменутих или других ознака. 

У вези са тим наведен је и одломак из Мишље-
ња Министарства финансија бр. 011-00-211/2016-16 
од 23. 2. 2016, који је фактички преточен у члан 10. 
ЗОР-а:

Контролу рачуноводствених исправа не могу 
да врше лица која су задужена материјалним 
стварима (вредностима) на које се исправе одно-
се. Имајући у виду наведено, мишљење Министар-
ства финансија је да су правна лица дужна да 
својим општим актима уреде организацију рачу-
новодства (укључујући интерне рачуноводстве-
не контролне поступке) и одреде лице, односно 
лица која су одговорна за законитост и исправ-
ност настанка пословне промене и саставља-
ње и контролу свих рачуноводствених исправа. 

С тим у вези, Министарство финансија сматра 
да у конкретном случају лица могу да потписују 
и оверавају достављене изводе отворених став-
ки (ИОС) искључиво уколико су за то овлашћена 
одговарајућим актом правног лица (нпр. актом 
о систематизацији радних места предвиђено је 
да лице које води пословне књиге и саставља фи-
нансијске извештаје, између осталог, потписује и 
оверава ИОС) или уколико имају друго овлашћење 
дато од стране законског заступника.

Уколико привредни субјект добије рачун на 
ком стоји напомена да је рачун важећи без печата 
и потписа, а притом не садржи потпис или другу 
идентификациону ознаку лица одговорног за из-
давање рачуна, документ није потпун. Одговорно 
лице које контролише овакав примљени документ 
не може да га одобри за књижење, односно тре-
бало би да захтева од свог пословног партнера да 
му изда рачун који садржи поменуте елементе.

Напомена: У поступку пореске контроле по-
реза на добит Пореска управа може да оспори 
трошак признат на основу документа који не ис-
пуњава услове да би се сматрао веродостојном 
рачуноводственом исправом, у овом случају који 
не садржи потпис или другу идентификациону 
ознаку одговорног лица.

Међутим, из угла Закона о порезу на додату 
вредност, потпис лица које је одговорно за изда-
вање рачуна није обавезан елемент рачуна (из 
члана 42. Закона о ПДВ-у), тако да обвезник може 
да призна претходни порез по основу рачуна при-
мљеног без тог потписа (или друге идентифика-
ционе ознаке), наравно уз испуњење услова из 
члана 28. Закона о ПДВ-у.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако поступа супротно одредбама члана 10. 
овог закона.

Ток документације од издавања (састављања) до књижења приказан је на слици 1.
Слика 1: Ток документације у складу са чланом 10. ЗОР-а

Лице које саставља Лице које контролише Књижење

Потписом или другом идентификационом 
ознаком потврђује рачунску тачност и 
веродостојност пословне промене

Потписом или другом идентификационом 
ознаком потврђује веродостојност исправе 
(потпуна, истинита, рачунски тачна и 
веродостојно приказује пословну промену)
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Рокови достављања рачуноводствених 
исправа и рокови књижења

Чланом 11. ЗОР-а прописано је да рачуновод-
ствена исправа, након састављања код правног 
лица, односно предузетника или пријема од дру-
гих лица, мора да се достави на књижење најка-
сније у року од пет радних дана од дана када је 
пословна промена настала, односно у року од пет 
радних дана од датума пријема (у том року мора 
да се изврши и контрола веродостојности рачу-
новодствене исправе), при чему остаје рок од 5 
радних дана за књижење пословне промене од 
тренутка пријема. 

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако рачуноводствене исправе и докумен-
тацију не достави на књижење у прописаном 
року и ако пословну промену не прокњижи у 
пословним књигама у прописаном року.

III. Пословне књиге и контни оквир

Врсте пословних књига

Врсте пословних књига, прописане чланом 12. 
ЗОР-а, једнаке су онима у тренутно важећем за-
кону:
● дневник, 
● главна књига,
● помоћне књиге. 

Што се тиче помоћних књига, за разлику од 
одредби тренутно важећег закона (по коме мо-
рају), оне могу да се воде одвојено за различите 
врсте средстава и обавеза: нематеријалну имо-
вину, некретнине, постројења и опрему, инве-
стиционе некретнине, дугорочне финансијске 
пласмане, залихе, потраживања, обавезе из по-
словања, обавезе по кредитима и друге ставке 
које се односе на билансне позиције.

У вези са тим и раније је дата напомена која 
се односи на члан 8. ЗОР-а – да сваки субјект сам 
одређује врсту и садржину помоћних књига које 
води, односно сам одлучује које су му помоћне 
књиге неопходне. 

Начин вођења пословних књига
Начин вођења пословних књига, прописан чла-

ном 13. ЗОР-а, једнак је оном у тренутно важећем 
закону. У ставу 3. члана 13. додатно је појашњено 
да се хронологија обављеног уноса пословних 
промена осигурава уносом датума књижења.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 ди-
нара, ако не води пословне књиге у складу са 
овим законом.

Контни оквир

Контни оквир, прописан чланом 14. ЗОР-а, јед-
нак је оном у тренутно важећем закону. Прописа-
но је да и даље постоји посебан контни оквир за 
категорију других правних лица у смислу члана 2. 
тачка 2) овог закона, који ће прописивати мини-
стар надлежан за послове финансија.

Правна лица и предузетници пословне про-
мене књиже на рачунима прописаним контним 
оквиром и, ако је применљиво, на рачунима на-
сталим рашчлањавањем рачуна који су прописа-
ни у контном оквиру.

Контни оквир и садржину рачуна у контном 
оквиру прописује:
1) министар надлежан за послове финансија – за 
привредна друштва, задруге и предузетнике;
2) министар надлежан за послове финансија – за 
друга правна лица из члана 2. тачка 2) овог зако-
на;
3) Народна банка Србије – за Народну банку 
Србије, банке, друштва за осигурање, даваоце 
финансијског лизинга, добровољне пензијске 
фондове и друштва за управљање добровољ-
ним пензијским фондовима, у складу са овим 
законом и другим законима који уређују посло-
вање ових финансијских институција над којима, 
сагласно закону, надзор врши Народна банка 
Србије;
4) Комисија за хартије од вредности – за Цен-
трални регистар, депо и клиринг хартија од 
вредности, инвестиционе фондове и друштва за 
управљање инвестиционим фондовима, као и за 
берзе и брокерско-дилерска друштва.
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Лица која воде пословне књиге и састављају 
финансијске извештаје

Као и у тренутно важећем закону, у складу са 
чланом 15. ЗОР-а, правно лице, односно преду-
зетник општим актом уређује школску спрему, 
радно искуство и остале услове за лице које је 
одговорно за вођење пословних књига и саста-
вљање финансијских извештаја.

Чланом 43. ЗОР-а прописано је да ово лице у 
оквиру својих задужења, заједно са законским 
заступником, органом управљања и надзорним 
органом правног лица, колективно одговара за 
истинито и поштено приказивање: 1) редовног 
годишњег финансијског извештаја и годишњег 
извештаја о пословању и 2) консолидованог го-
дишњег финансијског извештаја и консолидова-
ног годишњег извештаја о пословању.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако општим актом не одреди лице коме 
се поверава вођење пословних књига и саста-
вљање финансијских извештаја.

Поверавање вођења пословних књига и 
састављања финансијских извештаја другом 
правном лицу, односно предузетнику

Чланом 16. ЗОР-а прописано је да вођење 
пословних књига и састављање финансијских 
извештаја правно лице, односно предузетник 
уговором може да повери искључиво правном 
лицу или предузетнику који је уписан у Регистар 
пружалаца рачуноводствених услуга. Изузетак 
од ове обавезе постоји када у оквиру групе прав-
них лица зависно правно лице води пословне 
књиге повезаним лицима у оквиру групе, чиме се 
олакшава вођење пословних књига код повеза-
них правних лица и смањују трошкови повезани 
са тим.


Регистар почиње са радом 1. јануара 2021. 
године, у складу са чланом 62. ЗОР-а.

Дакле, пружањем рачуноводствених услуга 
до тада могу да се баве и новооснована правна 
лица, односно предузетници, без уписивања у 

овај регистар. Пре него што поменути регистар 
почне са радом, ни од кога не може да се захте-
ва испуњење нових услова, односно обављање 
рачуноводствене делатности не може да се усло-
вљава уписом у непостојећи регистар.

Правно лице, односно предузетник који има 
регистровану претежну делатност за пружање 
рачуноводствених услуга интерним актом одре-
ђује лице које је одговорно за вођење пословних 
књига и састављање финансијских извештаја за 
сваког клијента коме се пружају услуге вођења 
пословних књига и састављања финансијских 
извештаја. Ово је новина у односу на тренутно 
важећи закон. 

Чланом 43. ЗОР-а прописано је да наведено 
лице у оквиру својих задужења, заједно са за-
конским заступником, органом управљања и 
надзорним органом правног лица, односно пре-
дузетника чије књиге води и чије финансијске 
извештаје саставља, колективно одговара за 
истинито и поштено приказивање: 1) редовног 
годишњег финансијског извештаја и годишњег 
извештаја о пословању и 2) консолидованог го-
дишњег финансијског извештаја и консолидова-
ног годишњег извештаја о пословању.

Лице које је правоснажно осуђено на казну 
затвора за кривично дело у Републици Србији 
или страној држави не може да обавља послове 
вођења пословних књига и састављања финансиј-
ских извештаја у складу са овим законом, као и 
друге послове у области рачуноводства, утврђе-
не овим законом.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 ди-
нара, ако не поступи у складу са одредбама 
члана 16. овог закона.

По нашем мишљењу, непоступање у складу 
са овим чланом, које носи новчану казну за при-
вредни преступ (односно прекршај код предузет-
ника), односи се нпр. на:
● правно лице, односно предузетника који уго-
вором повери вођење пословних књига и саста-
вљање финансијских извештаја правном лицу или 
предузетнику који није уписан у Регистар пружа-
лаца рачуноводствених услуга;
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● правно лице, односно предузетника који има 
регистровану претежну делатност за пружање 
рачуноводствених услуга, али није уписан у Реги-
стар пружалаца рачуноводствених услуга и упркос 
томе склопи уговор са правним лицем или преду-
зетником за вођење његових пословних књига и 
састављање његових финансијских извештаја;
● правно лице, односно предузетника који има 
регистровану претежну делатност за пружање 
рачуноводствених услуга, а није интерним ак-
том одредио лице које је одговорно за вођење 
пословних књига и састављање финансијских 
извештаја за сваког клијента коме се пружају 
услуге вођења пословних књига и састављања 
финансијских извештаја.

Регистар пружалаца рачуноводствених 
услуга

Чланом 17. ЗОР-а прописано је да Регистар 
пружалаца рачуноводствених услуга (даље: Ре-
гистар) води Агенција, која вођење обавља као 
поверени посао.

Регистар је јавна књига, води се на српском је-
зику, редовно се ажурира и објављује на интер-
нет страници Агенције.

Начин вођења и садржину Регистра прописује 
министар надлежан за послове финансија на пре-
длог Агенције. 

Агенција води Регистар преко регистратора 
именованог у складу са законом који уређује по-
словање Агенције.

Агенција најмање једном годишње извештава 
Националну комисију за рачуноводство о пита-
њима која се тичу вођења регистра.

Обрада података у Регистру врши се у складу 
са законом којим се уређује заштита података о 
личности.

Издавање дозволе и упис у Регистар

Издавање дозволе и упис у Регистар регулиса-
ни су чланом 18. ЗОР-а.

У Регистар може бити уписано правно лице, 
односно предузетник који има дозволу за пру-
жање рачуноводствених услуга издату у складу 
са овим законом.

Дозволу за пружање рачуноводствених услуга 
правном лицу издаје Комора овлашћених реви-
зора (даље: Комора) решењем, под условом да:
1) има регистровану претежну делатност за пру-
жање рачуноводствених услуга;

2) оснивач, односно стварни власник, као и члан 
органа управљања правног лица које има реги-
стровану претежну делатност за пружање рачу-
новодствених услуга, није осуђен правоснажном 
пресудом за кривично дело у смислу закона ко-
јим се уређује одговорност правних лица за кри-
вична дела, односно уколико је оснивач, односно 
власник, као и члан органа управљања правног 
лица физичко лице, да није правоснажно осуђен 
на казну затвора за кривично дело у Републици 
Србији или страној држави;
3) у радном односу са пуним радним временом 
има најмање једног запосленог са професио-
налним звањем у области рачуноводства или 
ревизије, које је стечено у професионалној ор-
ганизацији чланице Међународне федерације 
рачуновођа.

Дозволу за пружање рачуноводствених услуга 
предузетнику издаје Комора решењем, под усло-
вом да:
1) има регистровану претежну делатност за пру-
жање рачуноводствених услуга;
2) није правоснажно осуђиван на казну затвора 
за кривично дело у Републици Србији или страној 
држави;
3) у радном односу са пуним радним временом 
има најмање једног запосленог са професионал-
ним звањем у области рачуноводства или ревизи-
је, које је стечено у професионалној организацији 
чланице Међународне федерације рачуновођа, 
или сам предузетник испуњава овај критеријум.

Појашњење:
1. У складу са Уредбом о Класификацији делат-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 54/2010), ради се 
о делатности 69.20: Рачуноводствени, књиго-
водствени и ревизорски послови; пореско са-
ветовање.
2. ЗОР не прописује обавезу поседовања „ли-
ценце”, већ искључиво професионалног звања.
3. ЗОР апсолутно не условљава обављање ра-
чуноводствене делатности чланством у било 
којој професионалној организацији.
4. Лице које је стекло професионално звање 
полагањем испита у било којој професионал-
ној организацији нема обавезу да настави своју 
едукацију у истој нити је обавезно да испуња-
ва било какве друге захтеве те професионалне 
организације након положених испита и стече-
ног професионалног звања.
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Сви коју су звање стекли раније (у складу 
са Законом о рачуноводству („Сл. лист 

СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о 
рачуноводству и ревизији („Сл. лист СРЈ”, број 
71/02, и „Сл. гласник РС”, број 55/04)), КОРИСТЕ 
ТА ЗВАЊА за испуњавање услова за добијање 
дозволе за пружање рачуноводствених услу-
га, коју издаје Комора овлашћених ревизора у 
складу са чланом 63. ЗОР-а.

Изузетак од испуњавања прописаних услова 
за издавање дозволе за пружање рачуновод-
ствених услуга предвиђен је ставом 4. члана 18, 

по коме се на захтев друштва за ревизију до-
звола за пружање рачуноводствених услуга из-
даје по службеној дужности, на основу решења 
о издавању дозволе за обављање ревизије која 
је издата у складу са законом којим се уређује 
ревизија.

Ставовима 3, 7. и 9. прописана су додатна 
ограничења у вези са оснивањем правних лица 
која имају регистровану претежну делатност за 
пружање рачуноводствених услуга (даље: ПЛ-
-ПРУ), односно у вези са регистровањем преду-
зетника са претежном делатношћу за пружање 
рачуноводствених услуга (даље: П-ПРУ).

Правно лице осуђено правоснажном пресудом за кривично дело у смислу Закона 
о одговорности правних лица за кривична дела („Сл. гласник РС”, бр. 
97/2008)

не може бити ПЛ - ПРУЊегово повезано 
правно лице

Физичко лице осуђено на казну затвора за кривично дело у 
Републици Србији или страној држави не може бити

оснивач ПЛ-ПРУ

стварни власник ПЛ-ПРУ

члан органа управљања ПЛ-ПРУ

сарадник ПЛ-ПРУ

П-ПРУ

сарадник П-ПРУ

Стварни власник регистрованог субјекта (члан 3. Закона о Централној евиденцији стварних власника) 
јесте:
(1) физичко лице које је посредно или непосредно ималац 25% или више удела, акција, права гласа или 
других права на основу којих учествује у управљању регистрованим субјектом, односно учествује у 
капиталу регистрованог субјекта са 25% или више удела;
(2) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и 
доношење одлука;
(3) физичко лице које регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по 
том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања регистрованог субјекта приликом 
одлучивања о финансирању и пословању;
(4) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има 
доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права;
(5) физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и 
установа, ако овлашћено лице за заступање није пријавило друго физичко лице као стварног власника.
Изузетно, ако није могуће одредити физичко лице из става 1. тачка 3) подт. (1)–(4) овог члана онако 
како је то прописано, стварни власник регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за 
заступање, односно као члан органа тог субјекта.

Члан органа 
управљања 
означава 
директора, 
односно 
извршног 
директора у 
смислу закона 
којим се уређују 
привредна 
друштва (члан 
18. став 10. 
ЗОР-а)

САРАДНИК ЈЕ:

лице на 
руководећем 
положају

у правном лицу у коме је на руководећем положају и оснивач ПЛ-ПРУ или
власник ПЛ-ПРУ или
одговорно лице ПЛ-ПРУ или
П-ПРУ који има дозволу за ПРУу правном лицу у коме је стварни власник

стварни власник у правном лицу у коме је на руководећем положају 

свако физичко 
лице

које има стварно власништво над истим правним лице 
заједно са 

оснивачем ПЛ-ПРУ или
власником ПЛ-ПРУ или
одговорним лицем ПЛ-ПРУ или
П-ПРУ који има дозволу за ПРУ
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Осим тога, физичко које је теже повредило 
или поновило повреду прописа којим се уређује 
спречавање прања новца и финансирања терори-
зма у периоду трајања изречене заштитне мере:
● забране вршења одређених делатности које 
представљају претежну делатност привредног 
субјекта за пружање рачуноводствених услуга, 
● забране одговорном лицу да врши одређене 
послове који представљају претежну делатност 
привредног субјекта за пружање рачуноводстве-
них услуга, 
● забране одговорном лицу да врши одређене 
дужности код правног лица чија је претежна де-
латност пружање рачуноводствених услуга,
не може да буде оснивач, односно стварни вла-
сник или члан органа управљања ПЛ-ПРУ, одно-
сно не може да буде предузетник П-ПРУ.

Захтев за издавање дозволе за пружање ра-
чуноводствених услуга подноси се Комори (у 
складу са ставом 12. члана 18. ЗОР-а). Решење о 
издавању дозволе за пружање рачуноводстве-
них услуга јесте коначно. Против решења може 
да се покрене управни спор.

Комора је дужна да, по службеној дужности, 
без одлагања достави Агенцији примерак реше-
ња о издавању дозволе, ради уписа у Регистар.

Дакле, захтев за издавање дозволе за пру-
жање рачуноводствених услуга подноси се 
само једном и то Комори. Након издавања до-
зволе, Комора на основу примљеног захтева 
исту доставља Агенцији ради уписа у Регистар.

Форму и садржину захтева за издавање до-
зволе за пружање рачуноводствених услуга, као 
и накнаду за издавање дозволе, прописује Комо-
ра, уз претходну сагласност Министарства, које, 
пре него што да сагласност, прибавља мишљење 
Националне комисије за рачуноводство.

Комора најмање два пута годишње извештава 
Националну комисију за рачуноводство и Мини-
старство финансија о питањима која се односе 
на издавање и одузимање дозвола за пружање 
рачуноводствених услуга.


Пружаоци рачуноводствених услуга 
дужни су да ускладе своје пословање са 

одредбама овог закона најкасније у року од 
три године од дана ступања на снагу Закона. С 
обзиром на то да ЗОР ступа на снагу 1. 1. 2020. 

године, значи да до 1. 1. 2023. године морају да 
буду уписани у Регистар.

Осим наведених услова, приликом подноше-
ња захтева за издавање дозволе за пружање ра-
чуноводствених услуга правно лице је дужно да 
докаже идентитет стварног власника тог правног 
лица на начин и у смислу закона којим се уређује 
централна евиденција стварних власника.

Став 18: Правна лица, односно предузетници 
који имају регистровану претежну делатност 
пружања рачуноводствених услуга дужни су да 
обавештавају Агенцију о променама свих чиње-
ница и околности на основу којих су уписани у 
Регистар у року од осам дана од дана настанка 
промена.


Новчаном казном од 100.000 до 
3.000.000 динара казниће се за привред-

ни преступ правно лице, као и одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 
150.000 динара, односно казниће се за прекр-
шај предузетник новчаном казном од 100.000 
до 500.000 динара, ако у року од осам дана не 
обавести Агенцију о променама свих чињени-
ца и околности на основу којих је уписан/о у 
Регистар.

Одузимање дозволе и брисање из Регистра

Чланом 19. ЗОР-а прописано је да се правном 
лицу, односно предузетнику решењем одузима 
дозвола за пружање рачуноводствених услуга ако:
1) престане да испуњава услове за издавање до-
зволе из члана 18. овог закона;
2) дозвола из члана 18. овог закона издата је на 
основу неистинитих података;
3) донесе одлуку о престанку обављања ове де-
латности или престане да постоји као правно 
лице, односно предузетник, у складу са законом;
4) поступа супротно прописима којима се уређује 
спречавање прања новца и финансирање терори-
зма – на образложени предлог органа надлежног 
за спровођење прописа о спречавању прања нов-
ца и финансирању тероризма.

Решење о одузимању дозволе за пружање ра-
чуноводствених услуга доноси Комора. Решење 
је коначно, а против њега може да се покрене 
управни спор.

У поступку одлучивања примењују се одредбе 
закона којим се уређује општи управни поступак, 



НОВЕМБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 19

АКТУЕЛНА ТЕМА

осим уколико овим законом није друкчије уре-
ђено.

Комора је дужна да, по службеној дужности, 
без одлагања достави Агенцији примерак реше-
ња о одузимању дозволе за пружање рачуновод-
ствених услуга, ради брисања из Регистра.

IV. Попис имовине, обавеза, 
ванбилансне имовине и ванбилансних 
обавеза

Чланови 20. и 21. ЗОР-а, који се односе на оба-
везу вршења пописа и додатну обавезу вршења 
пописа, идентични су као одредбе тренутно ва-
жећег закона.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако не попише имовину и обавезе у складу 
са овим законом.

У члану 22. ЗОР-а, који се односи на усаглаша-
вање потраживања и обавеза, осим одредаба 
које су преузете из тренутно важећег закона, 
предвиђено је проширено обелодањивање ин-
формација које се тичу усаглашавања потражи-
вања и обавеза у Напоменама уз финансијске 
извештаје. Наиме, обвезници састављања наве-
дених напомена биће у обавези да обелодањују:
● број и укупан износ неусаглашених потражива-
ња и њихов однос према броју и укупном износу 
потраживања и
● број и укупан износ неусаглашених обавеза и 
њихов однос према броју и укупном износу оба-
веза.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 дина-
ра, односно казниће се за прекршај предузет-
ник новчаном казном од 100.000 до 500.000 
динара, ако као поверилац не достави свом 
дужнику стање неплаћених рачуна и ако не 
обелодани у Напоменама уз финансијске изве-
штаје неусаглашена потраживања и обавезе.

V. Правила вредновања

У члану 23. ЗОР-а прецизирана су општа рачу-
новодствена начела у складу са којима треба да 
буду вредноване позиције које се приказују у ре-
довним и консолидованим годишњим финансиј-
ским извештајима правних лица и предузетника 
(истакнуте су одредбе које нису прописане тре-
нутно важећим законом):
1) претпоставке да правно лице, односно преду-
зетник послује континуирано;
2) рачуноводствене политике и основе за вредно-
вања примењују се доследно из године у годину;
3) признавање и вредновање врши се уз примену 
принципа опрезности, а посебно:
(1) може се признати само добит која се оствари 
до датума биланса;
(2) у Билансу стања приказују се обавезе настале 
у току текуће или претходних пословних година, 
чак и уколико такве обавезе постану евидентне 
само између датума Биланса стања и датума одо-
брења за обелодањивање финансијских извешта-
ја;
(3) у обзир се узимају сва обезвређења, без об-
зира на то да ли је резултат пословне године до-
битак или губитак;
4) у обзир се узимају сви приходи и расходи који 
се односе на пословну годину, без обзира на да-
тум њихове наплате, односно исплате;
5) компоненте имовине и обавеза вреднују се 
посебно;
6) забрањено је пребијање између ставки активе 
и пасиве или између ставки прихода и расхода;
7) биланс отварања за сваку пословну годину 
мора да буде једнак билансу затварања за прет-
ходну пословну годину;
8) ставке Биланса успеха и Биланса стања обра-
чунавају се и презентују узимајући у обзир су-
штину предметне трансакције или предметног 
посла;
9) износи признати у Билансу стања и Билансу 
успеха обрачунавају се на обрачунској основи 
коришћењем начела узрочности прихода и рас-
хода.

Изузетно од става 1. овог члана, одступања од 
општих рачуноводствених начела дозвољена су 
само у случајевима примене појединих МСФИ, од-
носно МСФИ за МСП, при чему таква одступања, 
као и разлози због којих настају, морају да се обе-
лодане у Напоменама уз финансијске извештаје, 
укључујући и оцену њихових ефеката на имовину, 
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обавезе, финансијску позицију и добитак или гу-
битак правног лица, односно предузетника.

Ако примена одредаба овог закона, подза-
конских аката донетих на основу овог закона, 
као и МСФИ и МСФИ за МСП не би била довољ-
на за добијање истинитог и објективног приказа 
имовине и обавеза, прихода, расхода и резулта-
та правног лица, односно предузетника, прав-
но лице, односно предузетник у Напоменама 
уз финансијске извештаје приказује додатне 
информације потребне за усклађивање с тим 
захтевом.


Члановима 25. и 26. ЗОР-а омогућено 
је да сва правна лица изаберу оквир по 

ком ће водити пословне књиге. Главна проме-
на у односу на закон који се примењује сада 
огледа се у томе да ће мала и микро правна 
лица моћи да воде пословне књиге по МСФИ 
(самим тим микро правна лица и по МСФИ за 
МСП уколико се определе). 

Иначе, рачуноводствени оквир је прописан 
као и у одредбама тренутно важећег закона. За 
признавање, вредновање, презентацију и обе-
лодањивање позиција у финансијским извешта-
јима:
● велика правна лица, правна лица која имају 
обавезу састављања консолидованих финансиј-
ских извештаја (матична правна лица), јавна дру-
штва, односно друштва која се припремају да 
постану јавна, у складу са законом којим се уре-
ђује тржиште капитала, независно од величине, 
примењују МСФИ;
● мала и средња правна лица примењују МСФИ 
за МСП;
● микро правна лица и друга правна лица, не-
зависно од величине, примењују подзаконски 
акт који доноси министар надлежан за послове 
финансија, који се заснива на општим рачуновод-
ственим начелима.

У случају да се мала и средња правна лица 
одлуче да примењују МСФИ, дужна су да наве-
дени оквир примењују у континуитету, односно 
најмање пет година од почетка примене МСФИ. 

Такође, у случају да се микро правна лица и 
друга правна лица, независно од величине, одлу-
че да примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП, 
дужна су да наведене оквире примењују у конти-
нуитету, односно најмање пет година од почетка 
примене МСФИ, односно МСФИ за МСП.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако не саставља и не приказује финансијске 
извештаје у складу са овим законом (чл. 23–26).

VI. Затварање пословних књига и 
чување рачуноводствених исправа, 
пословних књига и финансијских 
извештаја

Затварање пословних књига

У члан 27. инкорпориране су измене у вези 
са затварањем пословних књига. Наиме, уме-
сто израза „закључивање” употребљен је израз 
„затварање”, јер се у овом закону користи израз 
„отварање пословних књига”.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако не затвори пословне књиге у складу са 
овим законом.

Чување рачуноводствених исправа, 
пословних књига и финансијских извештаја

У члану 28. измењени су неки рокови за чување 
исправа, књига и извештаја, у односу на одредбе 
тренутно важећег закона:
● Статистички извештај чува се двадесет година.
● Годишњи извештај о пословању чува се дваде-
сет година, уместо десет, како је прописано тре-
нутно важећим одредбама Закона.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 ди-
нара, ако не чува рачуноводствене исправе, 
пословне књиге, финансијске извештаје, го-



НОВЕМБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 21

АКТУЕЛНА ТЕМА

дишњи извештај о пословању и ревизорске 
извештаје у роковима и на начин прописан 
овим законом (члан 28. ст. 1–10).

Став 11: Рачуноводствене исправе могу да се 
чувају на електронским медијима, као оригинал-
на електронска документа или дигиталне копије, 
ако је надлежном органу омогућен приступ тако 
сачуваним подацима и ако је обезбеђено:
1) да се подацима садржаним у електронском 
документу или запису може приступити и да су 
погодни за даљу обраду;
2) да су подаци сачувани у облику у коме су напра-
вљени, послати и примљени;
3) да из сачуване електронске поруке могу да се 
утврде пошиљалац, прималац, време и место сла-
ња и пријема;
4) да се примењују технологије и поступци који-
ма се у довољној мери обезбеђује заштита од из-
мена или брисања података или друго поуздано 
средство којим се гарантује непроменљивост по-
датака или порука, као и резервна база података 
на другој локацији.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 ди-
нара, ако не заштити пословне књиге које се 
воде на електронском медију у складу са овим 
законом (члан 28. став 11).

Осим тога, ставовима 13. и 14. члана 28. преци-
зирано је чување пословних књига које се воде на 
рачунару. Ако се пословне књиге воде на рачуна-
ру, упоредо са меморисаним подацима, правно 
лице, односно предузетник мора да обезбеди 
и меморисање апликативног софтвера како би 
подаци били доступни контроли. У случају када 
правно лице, односно предузетник из техничких 
разлога не може да обезбеди функционалност 
меморисаног апликативног софтвера коришће-
ног за унос, обраду и чување рачуноводствених 
података, дужан је да документ са подацима 
чува у clear text формату.

Осим наведених докумената, правно лице, од-
носно предузетник дужно је да обезбеди опис са-
мих поља, као и дефинисање ознака које раздвајају 
један податак од другог (делимитер података).

VII. Финансијски извештаји, годишњи 
извештаји о пословању, нефинансијско 
извештавање и извештаји о 
плаћањима ауторитетима власти

Редован годишњи финансијски извештај

Новине у вези са обухватом редовних фи-
нансијских извештаја примењују се почев од 
финансијских извештаја који се састављају на 
31. 21. 2021. године. До тада се наведени изве-
штаји састављају у складу са члановима од 7. до 
9. тренутно важећег Закона о рачуноводству, 
који остају на снази до 30. 12. 2021. године.

Чланом 29. прописано је да редован годишњи 
финансијски извештај великих правних лица, сред-
њих правних лица, правних лица која имају обавезу 
састављања консолидованих годишњих финан-
сијских извештаја (матична правна лица), јавних 
друштава, односно друштава која се припрема-
ју да постану јавна, у складу са законом којим се 
уређује тржиште капитала, независно од величине, 
обухвата пун сет финансијских извештаја:
а) Биланс стања, 
б) Биланс успеха, 
в) Извештај о осталом резултату,
г) Извештај о променама на капиталу,
д) Извештај о токовима готовине и 
ђ) Напомене уз финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај ма-
лих правних лица, малих предузетника и микро 
правних лица обухвата:
а) Биланс стања,
б) Биланс успеха и 
в) Напомене уз финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај ми-
кро предузетника и микро других правних лица 
обухвата: 
а) Биланс стања и 
б) Биланс успеха.

Ванредан финансијски извештај, као и у по-
стојећем закону, обухвата:
а) Биланс стања и 
б) Биланс успеха.

Дакле, од извештаја који се састављају на 
31. 12. 2021. године обухват годишњих финан-
сијских извештаја НЕ ЗАВИСИ ВИШЕ од рачу-
новодственог оквира који субјект примењује, 
НЕГО ИСКЉУЧИВО ОД РАЗВРСТАВАЊА.
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Малим правним лицима биће олакшано са-
стављање финансијских извештаја у односу на 
постојеће законско решење, по коме састављају 
пун сет финансијских извештаја.

Ипак, код малих правних лица која су обве-
зници ревизије састављање скраћеног сета фи-
нансијских извештаја у пракси може да услови 
потенцијални утицај на изражавање ревизор-
ског мишљења. На пример, ако правно лице 
примењује МСФИ за МСП које захтева пун сет 
финансијских извештаја, а правно лице по За-
кону саставља Биланс стања, Биланс успеха и 
Напомене, то може имати потенцијалне импли-
кације на мишљење ревизора. Такође, у Напоме-
нама обвезник не може да напише да примењује 
МСФИ за МСП у свим аспектима јер не саставља 
пун сет финансијских извештаја, како то захте-
ва МСФИ за МСП. Наведено произлази из за-
хтева МСФИ за МСП, одељка 3: Презентација 
финансијских извештаја, који дефинише да се 
финансијски извештаји не описују као они који 
су усаглашени са ИФРС за СМЕ, ако нису усагла-
шени са свим захтевима овог стандарда. Поред 
тога, у врло ретким околностима у којима руко-
водство закључи да би усаглашавање са овим 
стандардом могло бити погрешно толико да би 
било противречно циљу финансијских извешта-
ја, ентитет одступа од захтева, осим ако реле-
вантни регулаторни оквир не забрањује такво 
одступање.

Када одступа од захтева овог стандарда, ен-
титет обелодањује:
а) да је руководство закључило да финансијски 
извештаји фер приказују финансијску позицију, 
финансијске перформансе и токове готовине ен-
титета;
б) да је усаглашен са ИФРС за СМЕ, осим одступа-
ња од одређеног захтева да би се постигла фер 
презентација;
ц) природу одступања, укључујући и поступак 
који би се захтевао према ИФРС за СМЕ, разлог 
због ког би тај поступак био погрешан у датим 
околностима толико да би био противречан циљу 
финансијских извештаја, као и усвојени поступак.

Микро правна лица састављају Напомене уз 
финансијске извештаје, што представља главну 
разлику у односу на актуелни закон и што ће од 
рачуновођа захтевати додатни посао за припре-
му и састављање финансијских извештаја. Из на-
ведених решења произлази да сва правна лица, 
укључујући и микро, сем микро предузетника и 

микро других правних лица, морају да саставља-
ју Напомене.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако не саставља финансијске извештаје у 
складу са овим законом (чл. 29).

Подзаконским актима биће прописана 
садржина и форма образаца Редовног годи-
шњег финансијског извештаја, Консолидо-
ваног годишњег финансијског извештаја и 
Статистичког извештаја, у складу са чланом 
30. ЗОР-а. Чланом 60. ЗОР-а прецизирано је 
да ће подзаконски акти за спровођење овог 
закона бити донесени најкасније у року од 6 
месеци од дана ступања на снагу овог закона 
(дакле до 1. 7. 2020. године), а примењиваће се 
од финансијских извештаја који се састављају 
на дан 31. децембра 2021. године.

Консолидовани годишњи финансијски 
извештај

Чланом 31. проширена је и прецизирана дефи-
ниција матичног правног лица које саставља, до-
ставља и обелодањује консолидовани годишњи 
финансијски извештај. 

Матично правно лице има контролу над зави-
сним правним лицем када над њим има:
1) моћ;
2) изложено је или има права на варијабилне 
приносе по основу свог учешћа у том зависном 
правном лицу;
3) има способност да, користећи своју моћ, утиче 
на поменуте приносе како би утицало и на износ 
приноса који му припада.

Овим су одредбе ЗОР-а усклађене са МСФИ 10 
– Консолидовани финансијски извештаји.

Моћ матичног правног лица у односу на зави-
сно правно лице постоји када оно:
1) има већину акција или гласачких права чланова 
у том зависном правном лицу;
2) има право да именује или разреши већину 
чланова административног, управљачког или 
надзорног органа зависног правног лица, а ис-
товремено је акционар или члан тог правног 
лица;
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3) има право да врши преовлађујући утицај на 
зависно правно лице чији је акционар или члан, 
у складу са уговором склопљеним са тим прав-
ним лицем или у складу са одредбама оснивачког 
акта или статута тог правног лица; или
4) као акционар или члан правног лица, у скла-
ду са споразумом са другим акционарима или 
члановима тог правног лица (зависног правног 
лица), самостално контролише већину акциона-
ра или гласачких права чланова у зависном прав-
ном лицу.

Укупан број акционара или гласачких права 
у зависном правном лицу умањује се за гла-
сачка права везана за акције које држи само 
зависно правно лице, зависно правно лице тог 
зависног правног лица или лице које делује у 
своје име, али за рачун поменутих правних 
лица.

Већина се, дакле, рачуна као број акција или 
гласачких права матичног правног лица у одно-
су на описано умањени укупан број акционара 
или гласачких права.

Пример: Постојање моћи над предузећем у 
које је инвестирано

Предузеће Атила има 40% гласачких права у 
предузећу Херкул у које је инвестирало. У Хер-
кула је инвестирало још 12 других инвеститора 
и сваки од њих има по 5% гласачких права. Спо-
разум између акционара даје инвеститору Атила 
право да именује, разрешава и одређује накнаду 
управи надлежној за управљање релевантним 
активностима. Да би се споразум изменио, по-
требна је двотрећинска већина гласова акциона-
ра. У том случају инвеститор Атила закључује да 
апсолутна величина његовог учешћа и релативна 
величина осталих учешћа саме по себи нису до-
вољне да би се закључило да ли инвеститор по-
седује права која су довољна да му обезбеђују 
моћ. Међутим, инвеститор Атила утврђује да је 
његово уговорно право да именује, разрешава и 
одређује накнаду управи довољно да се закључи 
да он поседује моћ над Херкулом.

За утврђивање гласачких права и права име-
новања и опозива већине чланова органа упра-
вљања у било ком зависном правном лицу које 
поседује матично правно лице узимају се у обзир 
наведена права која директно поседује то мати-
чно правно лице, али и права која индиректно, 

преко својих других правних лица или других 
повезаних лица, поседује матично правно лице. 
Наведена права умањују се за права: 
1) у вези са акцијама, односно уделима који се 
држе у корист лица које није ни матично ни зави-
сно правно лице тог матичног правног лица; или
2) у вези са акцијама, односно уделима (1) који 
служе као јемство, под условом да се та права 
користе у складу са примљеним упутствима у 
вези са поменутим јемством; или (2) који су у 
вези са одобравањем кредита као дела уобича-
јених пословних активности, под условом да се 
гласачка права извршавају у интересу лица које 
пружа јемство.

Дакле, у консолидоване финансијске изве-
штаје укључују се и правна лица у којима матично 
правно лице нема контролу директно (нема уче-
шће у капиталу), али она постоји индиректно, тј. 
преко другог зависног правног лица (што значи 
да има учешће у капиталу трећег лица). Наравно, 
мора да се изврши процена да матично правно 
лице има моћ над тим трећим лицем. 

На укључивање зависног правног лица у 
консолидовани годишњи финансијски изве-
штај нема утицаја чињеница где се налази ње-
гово седиште (у земљи или у иностранству).

Консолидовани годишњи финансијски изве-
штај саставља се под истим датумом као и ре-
довни годишњи финансијски извештај матичног 
правног лица. Консолидовани годишњи финан-
сијски извештај обухвата:
1) Консолидовани биланс стања;
2) Консолидовани биланс успеха;
3) Консолидовани извештај о осталом резултату;
4) Консолидовани извештај о променама на ка-
питалу;
5) Консолидовани извештај о токовима готовине;
6) Консолидоване напомене уз финансијске из-
вештаје.

Матично правно лице у Консолидовани 
годишњи финансијски извештај укључује фи-
нансијске извештаје својих зависних правних 
лица.

За признавање, вредновање, презентацију 
и обелодањивање позиција у Консолидова-
ном годишњем финансијском извештају ма-
тично правно лице примењује МСФИ.
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Ако се састав групе правних лица обухваће-
них консолидовањем променио током пословне 
године, Консолидовани годишњи финансијски 
извештај треба да садржи информације које 
омогућавају поређење узастопних консоли-
дованих годишњих финансијских извештаја 
групе. Поређење се ради тако што се израђује 
усклађени упоредни биланса стања и усклађени 
упоредни биланса успеха, који се презентују у 
Консолидованим напоменама уз финансијске 
извештаје.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
ако не саставља финансијске извештаје у скла-
ду са овим законом (чл. 31).

Изузеци од консолидовања

За разлику од одредби тренутно важећег зако-
на, чланом 32. ЗОР-а прецизирани су услови који 
морају бити испуњени да не би постојала обавеза 
састављања консолидованог годишњег финансиј-
ског извештаја. Ставовима 1, 2. и 7. прописани су 
изузеци од обавезе састављања поменутог изве-
штаја. При томе је за примену изузетка из става 
2. неопходно да се испуне услови прописани ста-
вовима 3, 4. и 5. члана 32. Ставом 6. истог члана 
прописани су услови за искључивање зависног 
правног лица из круга консолидовања (из Консо-
лидованог годишњег финансијског извештаја).

Мале групе

Од обавезе састављања, достављања и обело-
дањивања консолидованог годишњег финансијског 
извештаја изузимају се мале групе, осим ако је нај-
мање један члан групе друштво од јавног интереса.

Изузетак од обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја:

Критеријум
Члан 32. ЗОР-а Члан 27. старог закона

МАЛА група  
(ако не прелази 2 од 3 критеријума)

уколико је вредност имовине и пословног 
прихода матичног и зависних правних лица 

Просечан број запослених до 50 н/а
Пословни приход до 8.000.000 ЕУР до 4.400.000 ЕУР
Укупна актива до 4.000.000 ЕУР до 2.200.000 ЕУР

Као што је могуће приметити, значајно је повећан праг за изузеће од обавезе састављања кон-
солидованих финансијских извештаја.

Поседовано матично правно лице

У односу на одредбу тренутно важећег закона 
(његов члан 27. став 7), ставом 2. члана 32. ЗОР-а 
прецизиран је појам поседованог матичног прав-
ног лица (тренутно је у употреби израз „матично 
правно лице је истовремено зависно у вишој еко-
номској целини”). Значи, од обавезе састављања, 
достављања и обелодањивања консолидованог 
годишњег финансијског извештаја изузима се и 
матично правно лице које је истовремено зависно 
правно лице свом матичном правном лицу (даље: 
поседовано матично правно лице), укључујући и 
друштво од јавног интереса, осим ако је у питању 
друштво чије су хартије од вредности укључење 
у трговање у смислу прописа којим се регулише 
тржиште капитала или било које државе чланице.

Без обзира на то да ли матично правно лице 
веће групе има седиште у Србији и примењује 
ЗОР или у иностранству (и примењује право др-

жаве чланице, односно МСФИ), његово учешће 
у поседованом матичном правном лицу мора да 
буде следеће да би поседовано матично правно 
лице имало основ за изузимање од обавезе са-
стављања консолидованог годишњег финансиј-
ског извештаја:
1) матично правно лице поседованог матичног 
правног лица држи све уделе или акције у посе-
дованом матичном правном лицу, при чему се 
удели или акције у поседованом матичном прав-
ном лицу које држе сâмо поседовано матично 
правно лице, чланови његових органа управљања 
у складу са законом или обавезом у оснивачком 
акту или статуту наведеног правног лица, у ту свр-
ху не узимају у обзир; или
2) матично правно лице изузетог поседованог 
матичног правног лица држи 90 процената или 
више удела или акција у изузетом поседованом 
матичном правном лицу, а остали акционари или 
чланови изузетог поседованог матичног правног 
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лица сагласили су се у писаној форми да то посе-
довано матично правно лице не саставља консо-
лидовани годишњи финансијски извештај.

Ако матично правно лице веће групе држи 
акције односно уделе у наведеном проценту, и 

следећи услови морају да буду испуњени да би 
поседовано матично правно лице имало право на 
изузимање од обавезе састављања консолидова-
ног годишњег финансијског извештаја:

1) Годишњи финансијски извештаји изузетог поседованог матичног правног лица и финансијски извештаји свих његових 
зависних правних лица, која би оно иначе укључило у свој консолидовани годишњи финансијски извештај, консолидују 
се у финансијском извештају веће групе правних лица на чије се матично правно лице примењује Закон

2) Годишњи финансијски извештаји изузетог поседованог 
матичног правног лица и финансијски извештаји свих 
његових зависних правних лица, која би оно иначе 
укључило у свој консолидовани годишњи финансијски 
извештај, консолидују се у финансијском извештају веће 
групе правних лица на чије се матично правно лице 
примењује право државе чланице

Ова тачка се примењује од дана пријема Републике Србије у 
Европску унију

3) Консолидовани годишњи финансијски извештај и 
консолидовани годишњи извештај о пословању веће 
групе правних лица саставља матично правно лице те 
групе, у складу са овим законом

Матично правно лице веће 
групе има седиште у Србији

У сваком случају, приликом 
израде консолидованих 
финансијских извештаја и 
консолидованог годишњег 
извештаја о пословању 
примењују се МСФИ4) Консолидовани годишњи финансијски извештај и 

консолидовани годишњи извештај о пословању веће 
групе правних лица саставља матично правно лице те 
групе, у складу са МСФИ

Матично правно лице 
веће групе има седиште у 
иностранству

5) Изузето поседовано матично правно лице објављује 
следећа документа на начин прописан за достављање 
документације уз финансијске извештаје, у складу са 
чланом 45. овог закона:
– Консолидовани годишњи финансијски извештај и 
консолидовани годишњи извештај о пословању веће 
групе правних лица, који је саставило матично правно 
лице те веће групе у складу са овим Законом, односно у 
складу са МСФИ,
– Ревизорски извештај

Изузето поседовано матично 
правно лице доставља 
Агенцији:
– Одлуку о усвајању 
консолидованог годишњег 
финансијског извештаја,
– Консолидовани годишњи 
финансијски извештај,
– Консолидовани годишњи 
извештај о пословању,
– Ревизорски извештај

Дакле, иако изузето матично 
правно лице НЕ САСТАВЉА 
консолидовани годишњи 
финансијски извештај „своје” 
групе, мора да објави 
консолидовани годишњи 
финансијски извештај и 
консолидовани годишњи 
извештај о пословању своје 
„маме”, односно веће групе 
којој и само припада

6) Изузето поседовано матично правно лице у Напоменама уз финансијске извештаје у оквиру свог редовног 
годишњег финансијског извештаја обелоданило је:
1) назив и седиште матичног правног лица које саставља консолидовани годишњи финансијски извештај веће групе 
(којој припада и изузето поседовано матично правно лице), 
(2) изузеће од обавезе састављања консолидованог годишњег финансијског извештаја и консолидованог годишњег 
извештаја о пословању, са образложењем разлога за то изузеће.

Ако су ови извештаји на страном језику, из-
узето поседовано матично лице дужно је да их 
објави преведене на српски језик

Трећи изузетак

Од обавезе састављања, достављања и обело-
дањивања консолидованог годишњег финансиј-
ског извештаја изузима се матично правно лице, 
укључујући и друштво од јавног интереса, ако:
1) оно има само зависна правна лица која су, било 
појединачно било у консолидованом збиру, са 
становишта израде наведеног извештаја мате-
ријално безначајна; или

2) сва његова зависна правна лица могу да се из-
узму од консолидовања на основу става 6. овог 
члана.

Став 6: Матично правно лице није дужно да 
у Консолидовани годишњи финансијски изве-
штај укључи зависно правно лице, укључујући и 
друштво од јавног интереса, уколико је испуњен 
најмање један од следећих услова:
1) у случају када информације потребне за саста-
вљање наведеног извештаја у складу са овим за-
коном нису доступне без претераних трошкова 
или претераног кашњења;
2) акције, односно удели тог зависног правног 
лица држе се искључиво у циљу њихове накна-
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дне продаје – матично правно лице може да 
докаже да активно ради на продаји тих акција, 
односно удела;
3) постоје значајна дугорочна ограничења која 
битно ометају:
(1) матично правно лице у остварењу својих пра-
ва над имовином или управљањем поменутим 
зависним правним лицем;
(2) спровођење јединственог управљања тим за-
висним правним лицем.

Ревизија финансијских извештаја

Чланом 33. ЗОР-а проширена је обавеза дру-
штва за ревизију, а начин вршења ревизије ре-
довних годишњих и консолидованих годишњих 
финансијских извештаја обавља се у складу са 
Законом о ревизији.

Ставом 2. члана 33. прописано је да друштво 
за ревизију такође:
1) даје мишљење о томе:

(1) да ли је годишњи извештај о пословању 
усклађен са редовним годишњим финансијским 
извештајем за исту пословну годину и

(2) да ли је годишњи извештај о пословању са-
стављен у складу са важећим законским одред-
бама;
2) саставља изјаву у том смислу да ли је на основу 
познавања и разумевања правног лица и његовог 
окружења стеченог током ревизије утврдило ма-
теријално значајне погрешне наводе у годишњем 
извештају о пословању и истиче природу тих на-
вода.

Одредбе става 2. овог члана сходно се приме-
њују на консолидоване годишње финансијске из-
вештаје и на консолидоване годишње извештаје 
о пословању.

Напомена: Чланом 26. Закона о ревизији („Сл. 
гласник РС”, бр. 73/2019) прописано је:

Законска ревизија је обавезна за редовне годи-
шње финансијске извештаје великих и средњих 
правних лица разврстаних у складу са законом 
којим се уређује рачуноводство, јавних друшта-
ва у складу са законом којим се уређује тржи-
ште капитала независно од њихове величине, 
као и свих правних лица, односно предузетни-
ка чији укупан приход остварен у претходној 
пословној години прелази 4.400.000 евра у ди-
нарској противвредности. Законска ревизија 
консолидованих финансијских извештаја обаве-
зна је за матична правна лица која састављају 
консолидоване финансијске извештаје у складу са 

законом којим се уређује рачуноводство. За пре-
рачунавање девизног износа из става 1. овог члана 
у динарску противвредност примењује се звани-
чан средњи курс динара, који утврђује Народна 
банка Србије, а важи последњег дана пословне го-
дине за коју се саставља финансијски извештај. 
Ревизија финансијских извештаја правних лица 
и других субјеката који нису овде наведени јесте 
добровољна ревизија.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 дина-
ра, ако не изврши ревизију финансијских из-
вештаја.

Годишњи извештај о пословању

Применом новог закона од састављања 
годишњег извештаја о пословању изузета су 
само микро и мала правна лица. 

Чланом 34. ЗОР-а додатно је појашњено шта 
треба да обухвати анализа развоја и резултата 
пословања правног лица и његовог положаја. Са-
држина годишњег извештаја о пословању није из-
мењена у односу на одредбе тренутно важећег 
закона.

С обзиром на то да је, осим годишњег изве-
штаја о пословању, ЗОР-ом предвиђено и саста-
вљање извештаја о корпоративном управљању, 
нефинансијско извештавање и извештај о пла-
ћањима ауторитетима власти, и они ће бити са-
ставни део годишњег извештаја о пословању. 
Наведене извештаје биће у обавези да саставља-
ју пре свега велика правна лица, лица од јавног 
интереса и групе које раде консолидацију, осим 
ако Законом није другачије предвиђено.

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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Табела 3: Садржина годишњег извештаја о пословању

Обвезници Садржај годишњег извештаја о пословању Обвезници
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а 1) Кратак опис пословних активности и организационе структуре правног лица

2) Веродостојан приказ развоја, финансијског 
положаја и резултата пословања правног 
лица, укључујући финансијске и нефинансијске 
показатеље релевантне за одређену врсту 
пословне активности, као и информације о 
кадровским питањима

Нефинансијски 
извештај

Велика правна лица која су друштва 
од јавног интереса и која на датум 
биланса прелазе критеријум 
просечног броја од 500 запослених 
током пословне године

3) Информације о улагањима у циљу заштите животне средине

4) Сви значајни догађаји по завршетку пословне године

5) Планирани будући развој

6) Активности истраживања и развоја

7) Информације о откупу сопствених акција, односно удела

8) Постојање огранака

9) Које финансијске инструменте користи ако је то значајно за процену финансијског положаја и 
успешности пословања

10) Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, заједно са политиком заштите сваке 
значајније врсте планиране трансакције за коју се користи заштита

11) Изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности и ризику новчаног тока, 
стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефективности

Извештај о корпоративном управљању

– јавна друштава, односно друштва која се припремају да постану 
јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала,
– друштва од јавног интереса која су акционарска друштва и 
друштва са ограниченом одговорношћу

Извештај о плаћањима ауторитетима власти – друштва од јавног интереса која послују у екстрактивној 
индустрији или сечи примарних шума

Дакле, средња правна лица нису у обавези да састављају годишњи извештај о пословању на 31. 12. 
2019. године, а од финансијских извештаја који се састављају почев од 31. 12. 2020. године, у обавези 
су да састављају и објављују годишњи извештај о пословању.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, 
као и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, ако не састави 
годишњи извештај о пословању.

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

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

Осим оних које чине штампано издање, у електронском издању налазе су и додатне рубрике: Образовање, 
Ауторско право, Планирање и изградња и др. 

Е л е к т р о н с к и  ч а с о п и с 

ЛЕГЕ АРТИС – ПРОПИСИ У ПРАКСИ 

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

Чланом 35. ЗОР-а прописано је да је извештај о корпоративном управљању саставни део годи-
шњег извештаја о пословању јавних друштава, односно друштава која се припремају да постану 
јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Извештај о корпоративном управљању садржи најмање следеће информације:

Садржај Појашњење Обавезе ревизора

1) Упућивање на: проверава да ли су информације 
достављене(1) правила корпоративног управљања којима правно лице 

подлеже
наводи се место где 
су јавно доступна

(2) правила о корпоративном управљању која је правно лице 
добровољно одлучило да примењује

(3) све релевантне информације о пракси корпоративног 
управљања која превазилази захтеве националног права

правно лице треба да 
обезбеди да пракса 
буде јавно доступна

2) Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика правног 
лица у вези са поступком финансијског извештавања

даје мишљење

3) Информације о понудама за преузимање када је привредно друштво обвезник 
примене прописа којима се уређује преузимање привредних друштава:

(1) директном или индиректном учествовању у стеченом капиталу (укључујући 
индиректно учешће у том капиталу путем пирамидалних структура и узајамних 
учешћа)

(2) имаоцима било којих хартија од вредности са посебним контролним правима и 
описом тих права

(3) свим ограничењима гласачких права, као што су ограничења гласачких права 
имаоца одређеног процента или броја гласова, рокови за извршење гласачких права 
и разлози због којих су, уз сарадњу правних лица, финансијска права која произлазе 
из хартија од вредности одвојена од држања тих хартија

(4) правилима која су меродавна за именовање и опозив чланова управе правног лица 
и измену статута или оснивачког акта

(5) овлашћења чланова управе правног лица, а посебно овлашћења у области 
издавања или откупа хартија од вредности

4) Састав и рад органа управљања и њихових одбора проверава да ли су информације 
достављене5) Опис политике разноликости која се примењује у вези са органима управљања 

правног лица с обзиром на аспекте као што су, на пример, животна доб, пол или 
образовање и струка, као и навођење циљева политике разноликости, начина на 
који се она спроводи и резултате у извештајном периоду. Ако се таква политика не 
спроводи, извештај мора да садржи образложење неспровођења (информације 
захтеване овом тачком не захтевају се од малих и средњих правних лица)

Извештај о корпоративном управљању достављају друштва од јавног интереса која су акци-
онарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу у смислу закона којим се регулишу 
привредна друштва.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, 
као и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, ако не састави 
извештај о корпоративном управљању.

Консолидовани годишњи извештај о пословању

Чланом 36. ЗОР-а прописано је да обавезу састављања консолидованог годишњег извештаја о по-
словању има матично правно лице (у складу са чланом 31. ЗОР-а).

Консолидовани годишњи извештај о пословању садржи:
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Садржи Члан ЗОР-а Напомена

информације из годишњег 
извештаја о пословању

члан 34.

члан 35. + Извештај о корпоративном управљању

члан 38. + Консолидовани нефинансијски извештај

члан 40. + Консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти

Обвезник састављања консолидованог годи-
шњег извештаја о пословању дужан је да при-
лагоди информације из Годишњег извештаја о 
пословању и Извештаја о корпоративном упра-
вљању (захтеване одредбама чл. 34. и 35. овог 
закона):
1) при извештавању о детаљима стечених соп-
ствених акција у Консолидованом годишњем 
извештају о пословању наводи број и номи-
налну вредност или, ако не постоји номинална 
вредност, књиговодствену вредност свих акци-
ја матичног правног лица које држи то матично 
правно лице, зависна правна лица тог матичног 
правног лица или лица која делују у своје име, а 
за рачун тих правних лица;
2) у Извештају о корпоративном управљању при 
извештавању о системима интерне контроле и 
управљању ризиком наводи основна обележја 
система интерне контроле и управљања ризиком 
за правна лица која су укључена као целина у кон-
солидоване финансијске извештаје.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
ако не састави консолидовани годишњи изве-
штај о пословању.

Нефинансијско извештавање

Чланом 37. ЗОР-а прописано је да су обве-
зници нефинансијског извештавања велика 
правна лица која су друштва од јавног интере-
са и која на датум биланса прелазе критеријум 
просечног броја од 500 запослених током по-
словне године. Наведено се не односи на На-
родну банку Србије.

Изузетно од наведеног, правно лице које је за-
висно правно лице није обвезник нефинансијског 
извештавања ако су та правна лица, укључујући и 
његова зависна правна лица, укључена у консоли-
довани годишњи извештај о пословању састављен 
у складу са овим чланом и чланом 36. Закона.

Нефинансијски извештај се укључује у годи-
шњи извештај о пословању, а садржи информаци-
је неопходне за разумевање развоја, пословних 
резултата и положаја правног лица, као и резул-
тата његових активности које се односе мини-
мум на заштиту животне средине, социјална и 
кадровска питања, поштовање људских права, 
борбу против корупције и питања у вези са под-
мићивањем, укључујући:
1) кратак опис пословног модела правног лица;
2) опис политика правног лица у вези са тим пита-
њима, укључујући поступке основне анализе која 
се спроводи;
3) резултате тих мера;
4) основне ризике повезане са тим питањима, 
који се односе на пословање правног лица, укљу-
чујући, кад је то релевантно и нужно, његове по-
словне односе, производе или услуге који могу 
да проузрокују негативне резултате на тим по-
дручјима, као и начин на који правно лице упра-
вља поменутим ризицима;
5) нефинансијске кључне показатеље успешности 
важне за одређено пословање.

Ако правно лице не спроводи мере повезане 
са једним или више питања из става 3. овог чла-
на, у нефинансијском извештају наводи разлоге 
о њиховом неспровођењу.

Обвезник нефинансијског извештавања у не-
финансијски извештај према потреби укључује 
позивања на износе исказане у годишњем фи-
нансијском извештају, као и додатна објашњења 
тих износа.

Изузетно, обвезник нефинансијског извешта-
вања у нефинансијском извештају може да изо-
стави информације о предстојећим догађајима 
или питањима током својих преговора са другим 
лицима кад би, у складу са образложеним ми-
шљењем чланова органа управљања који сносе 
колективну одговорност за то мишљење, обја-
вљивање таквих информација могло да нанесе 
штету пословном положају правног лица, под 
условом да такво изостављање не спречава фер 
и објективно разумевање развоја, пословних ре-
зултата и положаја правног лица, као и резултата 
његових активности.
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Правно лице које саставља нефинансијски 
извештај у складу са овим чланом ЗОР-а, тиме 
је испунило и обавезу која се односи на анализу 
нефинансијских информација које се захтевају у 
годишњем извештају у пословању (из члана 34. 
став 4. тачка 2) овог закона).

Обвезник ревизије редовних годишњих фи-
нансијских извештаја дужан је да од друштва за 
ревизију са којим је уговорио ревизију својих 
редовних годишњих финансијских извештаја 
добије потврду да је нефинансијски извештај са-
ставио у складу са одредбама овог члана.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
ако не састави нефинансијски извештај.

Консолидовано нефинансијско извештавање

Чланом 38. ЗОР-а прописано је да је обвезник 
консолидованог нефинансијског изве штавања 
правно лице у групи која је класификована као 
велика и која на датум биланса на консолидова-
ној основи прелази критеријум просечног броја 
од 500 запослених током пословне године.

Овај консолидовани нефинансијски извештај 
укључује се у Консолидовани годишњи извештај 
о пословању.

Изузетно од наведеног, матично правно лице, 
које је уједно и зависно правно лице, није обве-
зник консолидованог нефинансијског извештава-
ња ако су то изузето поседовано матично правно 
лице и његова зависна правна лица укључени у 
консолидовани годишњи извештај о пословању 
састављен у складу са овим чланом и чланом 36. 
овог закона.

У Консолидовани годишњи извештај о по-
словању укључује се консолидовано нефинан-
сијско извештавање које садржи информације 
неопходне за разумевање развоја, резултата по-
словања, положаја групе, као и резултате својих 
активности који се односе минимум на заштиту 
животне средине, социјална и кадровска пита-
ња, поштовање људских права, борбу против 
корупције и питања у вези са подмићивањем, 
укључујући:
1) кратак опис пословног модела групе;

2) опис политика групе у вези са тим питањима, 
укључујући поступке основне анализе која се 
спроводи;
3) резултате тих мера;
4) основне ризике повезане са тим питањима, 
који се односе на пословање групе, укључујући, 
када је то релевантно и нужно, њене пословне 
односе, производе или услуге који могу да про-
узрокују негативне резултате на тим подруч-
јима, као и начин на који група управља тим 
ризицима;
5) нефинансијске кључне показатеље успешности 
важне за одређено пословање.

Ако група не спроводи мере повезане са јед-
ним од питања из става 4. овог члана или више 
њих, у консолидованом нефинансијском изве-
штају наводи разлоге о њиховом неспровођењу.

У Консолидовани нефинансијски извештај 
укључују се, према потреби, позивања на износе 
исказане у Консолидованом годишњем финан-
сијском извештају, као и додатна објашњења тих 
износа.

Изузетно, група која је обвезник нефинансиј-
ског извештавања у Консолидованом нефинансиј-
ском извештају може да изостави информације 
о предстојећим догађајима или питањима током 
свог преговора са другим лицима кад би, у скла-
ду са образложеним мишљењем чланова органа 
управљања који сносе колективну одговорност за 
то мишљење, објављивање таквих информација 
могло нанети озбиљну штету пословном положају 
групе (или неке од чланица групе), под условом да 
такво изостављање не спречава фер и објективно 
разумевање развоја, пословних резултата и поло-
жаја групе, као и резултата њених активности.

Правно лице које саставља консолидовани 
нефинансијски извештај у складу са овим чланом 
ЗОР-а, тиме је испунило и обавезу која се односи 
на анализу нефинансијских информација које се 
захтевају у Годишњем извештају у пословању (из 
члана 34. став 4. тачка 2) овог закона) и Консоли-
дованом годишњем извештају о пословању (из 
члана 36. овог закона).

Обвезник ревизије консолидованих годи-
шњих финансијских извештаја дужан је да од дру-
штва за ревизију са којим је уговорио ревизију 
својих консолидованих годишњих финансијских 
извештаја добије потврду да је консолидовани 
нефинансијски извештај саставио у складу са 
одредбама овог члана.
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Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
ако не састави консолидовани нефинансијски 
извештај.

Извештај о плаћањима ауторитетима власти

Чланом 39. ЗОР-а прописано је да су друштва 
од јавног интереса која послују у екстрактивној 
индустрији или сечи примарних шума обавезна 
да саставе и објаве Извештај о плаћањима ауто-
ритетима власти на годишњој основи.

Овај извештај укључује се у Годишњи извештај 
о пословању. 

Изузетно, матично или зависно правно лице 
није дужно да саставља Извештај о плаћањима 
ауторитетима власти уколико су испуњени сле-
дећи услови:
1) матично правно лице је обвезник примене овог 
закона (напомена: значи да саставља консолидо-
вани извештај);
2) матично правно лице подлеже праву државе 
чланице (напомена: ова тачка се примењује од 
дана пријема Републике Србије у Европску унију);
3) плаћања ауторитетима власти која је изврши-
ло правно лице укључена су у консолидовани 
извештај о плаћањима ауторитетима власти које 
је израдило то матично правно лице у складу са 
чланом 40. овог закона.

Плаћања која износе мање од 100.000 евра у 
динарској противвредности у пословној години, 
било да су извршена као једнократно плаћање 
било као низ повезаних плаћања, не морају да 
буду приказана у Извештају о плаћањима ауто-
ритетима власти.

У поменутом извештају за сваку пословну го-
дину обелодањују се следеће информације:
1) укупан износ плаћања извршеног према свим 
ауторитетима власти;
2) укупан износ према врсти плаћања (у новцу, 
роби, услугама или правима за активност лица 
која делују у екстрактивној индустрији, односно 
баве се сечом примарних шума), извршен према 
свим ауторитетима власти; 
3) у случају када се та плаћања односе на одређе-
ни пројекат, укупан износ по врсти плаћања, упла-
ћен за сваки такав пројекат, као и укупан износ 
плаћања за сваки такав пројекат.

Плаћања која је правно лице извршило за оба-
везе које су наметнуте на нивоу правног лица 
могу да се обелодане на том нивоу, а не на нивоу 
пројекта.

Ако су ауторитетима власти извршена плаћа-
ња у натури, о њима се извештава по вредности и 
према потреби по обиму, уз додатне напомене о 
начину за одређивање њихове вредности.

Објављивање плаћања ауторитетима власти 
одражава суштину, а не облик предметног пла-
ћања или делатности.

Плаћања и делатности не могу се делити нити 
спајати ради избегавања примене одредаба овог 
закона.

Чланови органа управљања правног лица 
обавезни су да осигурају да се, према њиховом 
сазнању и способностима, Извештај о плаћањи-
ма ауторитетима власти саставља и објављује у 
складу са овим законом.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
ако не састави извештај о плаћањима аутори-
тетима власти.

Консолидовани извештај о плаћањима 
ауторитетима власти

Чланом 40. ЗОР-а прописано је да су дру-
штва од јавног интереса, која су као матична 
правна лица обавезна да саставе консолидова-
ни годишњи финансијски извештај и послују у 
екстрактивној индустрији или сечи примарних 
шума, обавезна да саставе Консолидовани из-
вештај о плаћању ауторитетима власти сходно 
захтевима из члана 39. овог закона.

Овај извештај укључује се у Консолидовани 
годишњи извештај о пословању. 

Матично правно лице у смислу овог закона 
делује у екстрактивној индустрији или сечи при-
марних шума ако оно или било које од његових 
зависних правних лица делује у екстрактивној 
индустрији или сечи примарних шума.

Консолидовани извештај о плаћањима ауто-
ритетима власти укључује само плаћања која 
су последица екстрактивних делатности и/или 
делатности које се односе на сечу примарних 
шума.
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Обавеза састављања консолидованог изве-
штаја о плаћањима ауторитетима власти не при-
мењује се на:
1) матично правно лице мале групе, осим ако је 
неко од повезаних правних лица друштво од јав-
ног интереса;
2) матично правно лице средње групе, осим ако 
је неко од повезаних правних лица друштво од 
јавног интереса;
3) матично правно лице на које се примењује 
овај закон, које је уједно и зависно правно лице, 
у случају када се на његово матично правно лице 
такође примењује овај закон;
4) матично правно лице на које се примењује 
овај закон, које је уједно и зависно правно лице, 
у случају када се на његово матично правно лице 
примењује право државе чланице (напомена: ова 
тачка се примењује од дана пријема Републике 
Србије у Европску унију).

Информације о пословању зависног правног 
лица, укључујући и друштво од јавног интере-
са, није потребно укључити у Консолидовани 
извештај о плаћањима ауторитетима власти у 
случају када је испуњен најмање један од сле-
дећих услова:
1) значајна дугорочна ограничења битно ометају 
матично правно лице у остварењу његових права 
над имовином или управљањем тим правним ли-
цем;
2) изузетно ретки случајеви када информације 
потребне за припрему наведеног извештаја у 
складу с овим законом нису доступне без прете-
раних трошкова или претераног кашњења;
3) акције, односно удели тог зависног правног лица 
држе се искључиво у циљу њихове накнадне про-
даје (матично правно лице може да докаже да ак-
тивно ради на продаји тих акција, односно удела).

Наведени изузеци, којима се информације о 
пословању зависног правног лица искључују из 
Консолидованог извештаја о плаћањима аутори-
тетима власти, примењују се само ако се користе 
и за потребе консолидованих годишњих финан-
сијских извештаја.

Чланови органа управљања правног лица 
обавезни су да осигурају да се, према њиховом 
сазнању и способностима, Консолидовани изве-
штај о плаћањима ауторитетима власти саставља 
и објављује у складу са овим законом.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-

но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
ако не састави консолидовани извештај о пла-
ћањима ауторитетима власти.

Спајање Годишњег извештаја о пословању 
и Консолидованог годишњег извештаја о 
пословању у један извештај

Матична правна лица, у складу са чланом 41. 
ЗОР-а, могу да одлуче да Годишњи извештај о 
пословању и Консолидовани годишњи извештај 
о пословању прикажу као један извештај који тре-
ба да садржи информације од значаја за економ-
ску целину.

У случају да се та два извештаја споје, мати чно 
правно лице доставља Агенцији одлуку надле-
жног органа о њиховом спајању у један извештај.

Језик и валута извештавања

Одредбе члана 42. ЗОР-а идентичне су одред-
бама тренутно важећег закона, а прописују саста-
вљање пословних књига, свих извештаја, одлука 
и информација на српском језику, при чему се 
вредности у њима изражавају у динарима.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 дина-
ра, односно казниће се за прекршај предузет-
ник новчаном казном од 100.000 до 500.000 
динара, ако не саставља пословне књиге, из-
вештаје, одлуке и друге финансијске и нефи-
нансијске информације на српском језику и у 
динарима.

Усвајање и одговорност за финансијске 
извештаје

Чланом 43. ЗОР-а и даље је прописана колек-
тивна одговорност за финансијске извештаје, 
уз новину у односу на постојеће решење да 
свако од набројаних лица одговара за свој део 
посла у складу са надлежностима које су му за-
коном и интерном регулативом додељене. 

Дакле, финансијске извештаје усваја скупшти-
на или други надлежни орган правног лица, одно-
сно предузетник.
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Законски заступник, орган управљања и над-
зорни орган правног лица у складу са законом, 
односно предузетник, као и лице одговорно за 
вођење пословних књига и састављање финансиј-
ских извештаја, односно лице које је пружалац ра-
чуноводствених услуга одредио као одговорно 
за вођење пословних књига и састављање финан-
сијских извештаја тог правног лица или предузет-
ника, делујући у оквиру надлежности које су им 
законом и интерном регулативом правног лица, 
односно предузетника додељене, колективно су 
одговорни за истинито и поштено приказивање:
1) Редовног годишњег финансијског извештаја и 
Годишњег извештаја о пословању;
2) Консолидованог годишњег финансијског изве-
штаја и Консолидованог годишњег извештаја о 
пословању.

Финансијске извештаје потписује законски за-
ступник правног лица, односно предузетник.

VIII. Достављање финансијских 
извештаја

Чланови 44, 45. и 46. ЗОР-а почеће да се 
примењују од финансијских извештаја који се 
састављају на дан 31. 12. 2021. године. 

Чланом 44. ЗОР-а предвиђен је нови рок за 
достављање редовних годишњих финансијских 
извештаја, консолидованих годишњих финан-
сијских извештаја и статистичких извештаја, а 
чланом 45. документација која се доставља уз 
финансијске извештаје.

Рокови за достављање финансијских изве-
штаја су:
● 31. март текуће године за претходну годину 
(један рок) – за достављање редовних годи-
шњих финансијских извештаја и статистичких 
извештаја, који ће представљати један сет из-
вештаја (редовни годишњи извештаји обухва-
тиће и статистички извештај); 
● 30. април текуће године за претходну го-
дину – за достављање консолидованих годи-
шњих финансијских извештаја;
● 30. јун текуће године за претходну годину 
(исто као и до сада) – за достављање ревизор-
ског извештаја и пратеће документације;
● 31. јул текуће године за претходну годину 
(исто као и до сада) – за достављање реви-

зорског извештаја и пратеће документације 
за консолидоване годишње финансијске изве-
штаје;
● 60 дана од датума биланса – за достављање 
ванредних финансијских извештаја;
● 31. март текуће године за претходну годину 
– за достављање изјаве о неактивности.

Уколико је дошло до корекције финансијских 
извештаја, као последица вршења ревизије об-
везници су дужни да кориговане финансијске 
извештаје, заједно са ревизорским извештајем и 
одлуком о њиховом усвајању, доставе Агенцији 
до 30. јуна, односно 31. јула ако су у питању кон-
солидовани финансијски извештаји.


Нацртом закона више није предвиђена 
обавеза достављања изјаве да добит 

није распоређена (губитак покривен) нити до-
стављање одлуке о расподели добити, односно 
одлуке о покрићу губитка. Осим тога, обавеза 
достављања одлуке о усвајању редовног одно-
сно консолидованог годишњег финансијског 
извештаја остаје само за правна лица и преду-
зетнике који имају обавезу ревизије.

Приликом достављања финансијских из-
вештаја, који се састављају на 31. 12. 2019. и 31. 
12. 2020. године, правна лица и предузетници 
достављају документацију прописану чланом 
34. тренутно важећег закона. Такође, те изве-
штаје и документацију достављају у складу са 
„старим” роковима, прописаним чланом 33. 
тренутно важећег закона.

Чланом 46. ЗОР-а прецизирана су правила за 
замену јавно објављених финансијских извештаја 
и документације.

Правно лице, односно предузетник може да 
захтева замену финансијског извештаја који је 
јавно објављен као потпун и рачунски тачан у Ре-
гистру финансијских извештаја, ако утврди да у 
том извештају резултати пословања и финансиј-
ски положај нису исказани истинито и објектив-
но, а скупштина, односно други надлежни орган 
тог правног лица, односно предузетник донесе 
одлуку о усвајању финансијског извештаја из-
мењене садржине у односу на извештај који је 
јавно објављен.

Уз финансијски извештај измењене садржине, 
правно лице, односно предузетник доставља и 
одлуку о усвајању тог извештаја.
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Изузетно од наведеног, обвезник ревизије 
може да захтева замену редовног, односно кон-
солидованог годишњег финансијског извештаја 
који је јавно објављен као потпун и рачунски та-
чан у Регистру финансијских извештаја и уз који 
је, као исправна, јавно објављена и документаци-
ја прописана чланом 45. овог закона. У том случа-
ју правно лице, односно предузетник доставља 
редовни, односно консолидовани годишњи фи-
нансијски извештај измењене садржине, одлуку 
о усвајању тог извештаја, као и сву документа-
цију прописану чланом 45. овог закона која се 
односи на те извештаје.

Правно лице, односно предузетник може да 
захтева и замену документације прописане чла-
ном 45. овог закона, која је јавно објављена као 
исправна.

Замену појединачног финансијског извешта-
ја, односно годишњег финансијског извештаја, 
односно достављене документације уз извешта-
је правно лице, односно предузетник може да 
захтева најкасније до истека наредне године у 
односу на годину на коју се тај извештај односи, 
осим замене ванредног финансијског извешта-
ја, за који може да поднесе захтев најкасније до 
дана достављања редовног годишњег финан-
сијског извештаја за пословну годину у којој је 
настао основ за састављање ванредног финан-
сијског извештаја.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 ди-
нара, ако не достави Агенцији финансијске 
извештаје, документацију уз финансијске из-
вештаје и статистички извештај ради јавног 
објављивања, на начин и у роковима прописа-
ним овим законом (чл. 44–46).

IX. Регистар финансијских извештаја

Чланом 50. ЗОР-а прописано је да ће ближе 
услове и начин пријема и провере испуњености 
услова за јавно објављивање извештаја и до-
кументације из чл. 44–46. овог закона, вођење 
Регистра финансијских извештаја, прибављање 
података које Агенцији достављају други надле-

жни органи и правна лица и предузетници, као и 
пружање услуга из Регистра финансијских изве-
штаја, прописати министар надлежан за послове 
финансија на предлог Агенције.

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 
динара казниће се за привредни преступ прав-
но лице, као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара, 
односно казниће се за прекршај предузетник 
новчаном казном од 100.000 до 500.000 дина-
ра, ако податке добијене из Регистра финан-
сијских извештаја користи супротно члану 52. 
овог закон.

X. Национална комисија за 
рачуноводство

Значајно је проширен делокруг Националне 
комисије за рачуноводство, па је чланом 53. про-
писано да су задаци Комисије да:
1) прати процес примене директива Европске 
уније из области рачуноводства и предлаже одго-
варајућа решења за национално законодавство;
2) прати процес примене МСФИ и МСФИ за МСП, 
као и да предлаже решења за евентуалне пробле-
ме који могу да настану у поступку примене тих 
стандарда;
3) прати процес примене овог закона и подза-
конских аката донетих на основу њега и предла-
же Министарству начин решавања евентуалних 
проблема који могу да настану при примени те 
регулативе;
4) даје мишљење на акт Коморе којим се уређује 
форма и садржина захтева за издавање дозволе 
из члана 18. овог закона, као и накнада за издава-
ње дозволе;
5) разматра информације добијене од Агенције 
у вези са питањима која се тичу вођења регистра 
из члана 17. став 8. овог закона;
6) разматра извештаје Коморе о питањима која 
се односе на издавање и одузимање дозвола за 
пружање рачуноводствених услуга;
7) разматра информације добијене од Агенције у 
вези са применом овог закона у делу који се од-
носи на достављање извештаја и документације 
из чл. 44–46. овог закона Регистру финансијских 
извештаја;
8) пружа информације Министарству о евенту-
алним изменама друге законске регулативе која 
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може да утиче на финансијско извештавање у 
смислу овог закона.

Поглавље XI – Надзор

Надзор правних лица и предузетника, у смислу 
провере исправности евидентирања пословних 
промена у пословним књигама, врши Пореска 
управа сходно одредбама прописа који уређује 
порески поступак и пореску администрацију.

Уместо закључка: XIII. ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1. Подзаконска акта за спровођење овог закона 
биће донета најкасније у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона, а почеће да 
се примењују од финансијских извештаја који се 
састављају на дан 31. децембра 2021. године.
2. До почетка примене подзаконских аката из 
става 1. овог члана примењиваће се подзаконски 
акти донети на основу Закона о рачуноводству 
(„Сл. гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18).
3. Правна лица, односно предузетници који има-
ју регистровану претежну делатност за пружање 
рачуноводствених услуга дужни су да ускладе 
своје пословање са одредбама овог закона нај-
касније у року од три године од дана ступања на 
снагу овог закона (дакле до 1. 1. 2023).
4. Регистар пружалаца рачуноводствених услуга 
почиње са радом 1. јануара 2021. године.
5. Лица која су стекла професионална звања у 
складу са Законом о рачуноводству („Сл. лист 
СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о 
рачуноводству и ревизији („Сл. лист СРЈ”, број 
71/02, и „Сл. гласник РС”, број 55/04), та звања 
могу сходно да користе за испуњавање захтева 
из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3).

На дан пријема Републике Србије у Европску 
унију почињу да се примењују следеће одредбе:
● члана 4. став 7 – обавеза Министарства да у 
року од 30 дана од промене врста привредних 
друштава на која се ЗОР односи, о томе обавести 
Европску комисију;
● члана 32. став 4. тачка 2) – примена изузетака од 
обавезе састављања консолидованог годишњег 
финансијског извештаја за изузето поседовано 
матично правно лице, када се његов извештај 
консолидује у финансијском извештају веће гру-
пе на чије се матично правно лице примењује пра-
во државе чланице;

● члана 39. став 3. тачка 2) – изузетак да матично 
или зависно правно лице није у обавези да саста-
вља извештај о плаћањима ауторитетима власти 
ако њихово матично правно лице подлеже праву 
државе чланице;
● члана 40. став 5. тачка 4) – изузетак од обавезе 
састављања консолидованог извештаја о плаћа-
њима ауторитетима власти за матично правно 
лице на које се примењује овај закон, које је ујед-
но и зависно правно лице, при чему се на његово 
матично правно лице примењује право државе 
чланице.

Од финансијских извештаја који се састављају 
на дан 31. 21. 2021. године, почињу да се примењу-
ју следеће одредбе:
● члана 6. ст. 13. и 14 – Изузеци који се у овом зако-
ну примењују на мала правна лица, сходно се при-
мењују и на микро правна лица. Да би се изузетак 
користио неопходно је да буде испуњен један од 
следећа два услова: 1) правно лице је у најмање две 
узастопне пословне године разврстано као мало 
правно лице; или 2) правно лице је новоосновано 
у текућој пословној години и у њој је разврстано 
као мало правно лице. Одредбе става 13. овог чла-
на сходно се примењују и на мале групе из члана 7. 
став 1. овог закона;
● члана 29 – Редован годишњи финансијски из-
вештај;
● члана 44 – достављање финансијских извештаја 
за јавно објављивање,
● члана 45 – достављање документације уз фи-
нансијске извештаје,
● члана 46 – замена јавно објављених финансиј-
ских извештаја и документације,
● члана 47 – јавно објављивање финансијских из-
вештаја,
● члана 48 – садржина Регистра финансијских 
извештаја,
● члана 49 – вођење Регистра финансијских из-
вештаја,
● члана 51 – накнаде за објављивање финансиј-
ских извештаја и за давање података из Регистра 
финансијских извештаја;
● члана 52 – коришћење података из Регистра 
финансијских извештаја.

Обавеза издавања фактуре у електронском 
облику (члан 9. став 3. овог закона) примењује 
се почев од 1. јануара 2022. године.
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Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. 
године. На дан ступања на снагу овог закона 
престаје да важи Закон о рачуноводству („Сл. 
гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), осим одредаба 
члана 2. т. 7)–9), чл. 33–38, чл. 40. и 41. тог за-
кона, које престају да важе 30. децембра 2021. 
године.

6      Још једном истичемо:

● Приликом састављања финансијских 
извештаја на дан 31. 12. 2019. године НИШТА 
СЕ НИЈЕ ПРОМЕНИЛО – разврставање прав-
них лица, обухват годишњег финансијског 
извештаја, обавеза састављања извештаја о 
пословању, рокови за достављање финансиј-
ских извештаја и статистичког извештаја за 
објављивање врши се у складу са одредбама 
Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 
62/13 и 30/18).

● Приликом састављања финансијских из-
вештаја на дан 31. 12. 2020. године разврста-
вање правних лица и предузетника врши се 
у складу са новим ЗОР-ом, а обавезу сачиња-
вања годишњег извештаја о пословању имају 
и средња правна лица, при чему се одредбе 
новог ЗОР-а примењују у вези са консолидо-
ваним годишњим финансијским извештајима 
(у погледу обвезника за састављање), као и 
обавезу израде свих нових извештаја (о кор-
поративном управљању, нефинансијског из-
вештаја, о плаћањима ауторитетима власти). 
Обухват годишњег финансијског извештаја и 
рокова за достављање финансијских извешта-
ја и статистичког извештаја на објављивање 
врши се и тада у складу са одредбама Закона 
о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/13 и 
30/18).

● Приликом састављања извештаја на дан 
31. 12. 2021. године у потпуности се примењују 
одредбе новог ЗОР-а. П С

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

Коментар измена и допуна Закона о 
ПДВ-у
Закон о измена и допунама Закона о порезу на додату вредност објављен је у 
„Службеном гласнику РС” број 72/2019, а ступио је на снагу 15. 10. 2019. године. 
Закон ће се примењивати од 1. јануара 2020. године, осим измена у члановима 
24. и 26, као и одредаба које садрже овлашћења за доношење подзаконских 
аката, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.

Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ-у 
(даље: Закон) има 11 чланова (од којих је послед-
њи члан у вези са ступањем и применом Закона), 
а измене се односе на следеће:
1) Нови чланови 7а, 7б и 7в – уређен је порески 
третман (не)наменских вредносних ваучера.
2) Члан 10 – прецизирано је правило о одређива-
њу пореског дужника.
3) Члан 10а – прецизирана је обавеза страног лица 
да се евидентира као обвезник ПДВ-а и у случа-
ју када врши промет који је ослобођен ПДВ-а са 
правом на одбитак претходног пореза.

4) Члан 11 – уређен је начин одређивања места 
промета добара који се врши на броду, односно 
у летилици или возу у току превоза путника.
5) Члан 12 – уређено је место промета услуге пре-
даје јела и пића за конзумацију на броду, односно 
у летилици или возу у току превоза путника, а пре-
цизирано је и одређивање места седишта, сталне 
пословне јединице, пребивалишта и боравишта 
примаоца услуге.
6) Члан 16 – издавање рачуна као моменат на-
станка пореске обавезе.
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7) Члан 24 – уводи се пореско ослобођење за 
промет добара и услуга, као и увоз добара који 
се врши у оквиру изградње ауто-путева од јавног 
интереса, а делимично су измењена и правила о 
пореском ослобођењу за промет добара која пут-
ник отпрема у иностранство у личном пртљагу.
8) Члан 26 – делимично су проширена пореска 
ослобођења за увоз појединих добара.
9) Члан 30 – прописана су нова правила поделе 
претходног пореза и утврђивања сразмерног по-
реског одбитка.
10) Члан 44 – делимично су измењена правила у 
погледу сторнирања рачуна у којима је ПДВ ис-
казан у већем износу него што је требало или је 
исказан ПДВ за промет који није предмет опоре-
зивања или је ослобођен од ПДВ-а.

Образложење

У циљу даљег усаглашавања са прописима ЕУ, 
најзначајнија предложена решења односе се на 
уређивање пореског третмана трансакција – про-
мета добара и услуга насталих по основу преноса 
вредносних ваучера, затим ближег уређивања 
места промета добара и места промета услуга 
конзумације јела и пића на бродовима, односно 
у летилицама и возовима, као и на стварање усло-
ва за прецизније уређивање места промета услуга 
телекомуникација, радијског и телевизијског еми-
товања и услуга пружених електронским путем.

Једнонаменски и вишенаменски 
ваучери

Законом је додато поглавље „Вредносни вау-
чери” и у оквиру њега три нова члана (7а–7в) ко-
јима се дефинише вредносни ваучер и прецизира 
разликовање између једнонаменских и вишена-
менских ваучера, јер се опорезивање ПДВ-ом 
приликом њиховог преноса разликује. 

Напомињемо да су у броју 6/2019 часописа, 
у оквиру чланка „Пословање предузетника 
који се баве трговином на мало” (страна 21), 
обрађене обе врсте ваучера, додуше полазе-
ћи од тада важећих одредби Закона о ПДВ-у 
и подзаконских аката донесених на основу 

њега, који су потпуно усклађени са изменама 
из Закона.

Чланом 7а прописане су дефиниција и врсте 
вредносних ваучера:

Вредносни ваучер је, у смислу овог закона, ин-
струмент за који постоји обавеза да се прихвати 
као накнада или део накнаде за испоручена добра 
или пружене услуге, ако су добра која се испору-
чују, односно услуге које се пружају, идентитет 
испоручилаца тих добара, односно пружалаца 
тих услуга и услови употребе вредносног ваучера 
назначени на самом вредносном ваучеру или по-
везаној документацији (даље: вредносни ваучер).

Вредносни ваучер може бити једнонаменски 
и вишенаменски.

Једнонаменским вредносним ваучером сма-
тра се вредносни ваучер за који су место испо-
руке добара, односно пружања услуга на које се 
вредносни ваучер односи и износ ПДВ-а који се 
за промет тих добара, односно услуга обрачуна-
ва и плаћа у складу са овим законом познати у 
тренутку издавања вредносног ваучера.

Вишенаменски вредносни ваучер је вредно-
сни ваучер који није једнонаменски вредносни 
ваучер.

Вредносни ваучер може бити у физичком или 
електронском облику.

Вредносним ваучером не сматра се инстру-
мент који имаоцу даје право на попуст при на-
бавци добара односно услуга, који не укључује 
право на набавку добара односно услуга, као ни 
превозне карте, улазнице, поштанске марке и сл.

Пренос једнонаменског ваучера прописује 
члан 7б, а пренос вишенаменског члан 7в.

Сваки пренос једнонаменског вредносног ва-
учера који изврши порески обвезник у своје име 
сматра се испоруком добара, односно пружањем 
услуга на које се вредносни ваучер односи. Ствар-
на испорука добара или стварно пружање услуга 
у замену за једнонаменски вредносни ваучер, који 
је испоручилац прихватио као накнаду или део 
накнаде, не сматра се независном трансакцијом.

Значи, када ваучер преноси (продаје, даје) 
обвезник у своје име, пореска обавеза настаје 
сваким преносом ваучера или приликом аван-
сног плаћања ваучера пре него што је пренесен. 
У моменту када обвезник изврши промет и при-
ми ваучер као накнаду, не обрачунава ПДВ јер 
га је већ обрачунао приликом продаје ваучера.

Ове одредбе примењују се од 15. 10. 2019, а 
остале одредбе од 1. 1. 2020. године
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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 исти може да се искористи 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

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

Ако је пренос једнонаменског вредносног 
ваучера обавио порески обвезник у име дру-
гог пореског обвезника, тај пренос сматра се 
испоруком добара, односно пружањем услуга 
на које се вредносни ваучер односи, које је из-
вршио порески обвезник у чије име је извршен 
пренос једнонаменског ваучера.

Пример: Парфимерија А издала је ваучере у 
појединачној вредности од 1.000 динара. У про-
давници Б купци могу да купе ваучере А по цени 
од 1.000 динара. Средства од наплаћених ваучера 
Б преноси парфимерији А. У овом случају купци-
ма ваучера промет је извршила парфимерија А, 
која има обавезу обрачуна ПДВ-а. Што се тиче 
односа између А и Б по овом послу, предаја ва-
учера продавници Б нема карактер промета јер 
је Б у ствари посредник између парфимерије А и 
купаца ваучера. Уколико Б остварује провизију по 
основу продаје ваучера парфимерије Б крајњим 
купцима, та провизија је предмет опорезивања 
ПДВ-ом. Међутим, ако продавница Б купи од 
парфимерије А ваучере, које ће продавати сво-
јим купцима, онда продавница Б врши пренос 
једнонаменског ваучера у своје име. То значи да 
приликом преноса купцима ваучера А обрачуна-
ва ПДВ. Наравно, и парфимерија А обрачунала је 
ПДВ када је продала ваучере продавници Б.

Пример: Парфимерија А издала је ваучере у 
појединачној вредности од 1.000 динара. Про-
давница Б поклања ваучере парфимерије А сво-
јим купцима који купе њену робу у одређеном 
износу. С обзиром на то да је добијање ваучера 
условљено куповином робе, према нашем ми-
шљењу, испорука те робе и ваучера парфиме-
рије А има карактер јединственог промета, за 
који је наплаћена одговарајућа накнада. У том 
смислу, укупна обавеза за ПДВ за испоручена 
добра и ваучер утврђује се на основу накнаде 
коју купац плаћа. Средства од наплаћених вау-
чера Б преноси парфимерији А.

Када стварни испоручилац добара, односно 
пружалац услуга и порески обвезник који је, де-
лујући у своје име, издао једнонаменски вред-
носни ваучер, нису иста лица, сматра се да је 
стварни испоручилац добара, односно пружа-
лац услуга извршио промет добара, односно 
услуга повезаних с тим вредносним ваучером 
пореском обвезнику који је издао једнонамен-
ски вредносни ваучер.

Пример: Предузеће „Дарко” издаје једнона-
менске ваучере којима купци ваучера могу да 
плате парфеме у парфимерији „Мириско”. Да-
кле, стварни испоручилац добара је Мириско, а 
као инструмент плаћања прихвата Дарков вау-
чер. Купац ваучера Мица купила је ваучер од Дар-
ка. Дарко је обрачунао ПДВ на промет ваучера. 
Пошто Мириско није обрачунао ПДВ при проме-
ту ваучера (није ни могао, пошто он није издао и 
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продао ваучер), у тренутку продаје парфема об-
рачунава „нормално” ПДВ на тај промет добара. 
Значи, у основицу за обрачун ПДВ-а урачунат је и 
износ ваучера (без ПДВ-а који је садржан у том 
износу) који Мириско потражује од Дарка.

Стварна испорука добара, односно пружање 
услуга у замену за вишенаменски вредносни 
ваучер који је испоручилац добара, односно 
пружалац услуга прихватио као накнаду или 
део накнаде за тај промет опорезује се ПДВ-ом 
у складу са овим законом, док сваки претходни 
пренос тог вишенаменског вредносног ваучера 
није предмет опорезивања ПДВ-ом.

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. јануара 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 укуп-
ној вредности од 3.830 динара:

Артикал Количина 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

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2б
4910 Одгођени приходи за 

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

- за укидање разграничених прихода

Ако пренос вишенаменског вредносног ва-
учера изврши порески обвезник који није по-
рески обвезник који врши стварну испоруку 
добара, односно пружање услуга у складу са 
ставом 1. овог члана, сматра се да преносилац 
вишенаменског вредносног ваучера пружа услу-
ге дистрибуције, рекламе или друге услуге које 
се опорезују ПДВ-ом у складу са овим законом.

Порески дужник

После става 2. члана 10. Закона о ПДВ-у додаје 
се нови став 3, који гласи:

За промет добара и услуга из става 2. овог чла-
на, који се врши између обвезника ПДВ, правила за 
одређивање пореског дужника из става 2. овог чла-
на примењују се искључиво ако је тај промет из-
вршен између обвезника ПДВ евидентираних за 
обавезу плаћања ПДВ у складу са овим законом.

Дакле, новим ставом прецизирано је да се по-
рески дужник одређује у складу са ставом 2. чла-
на 10. Закона о ПДВ-у искључиво ако се промет 
врши између обвезника ПДВ-а евидентираних за 
обавезу плаћања ПДВ-а у Србији. 

Напомињемо да став 2. члана 10. Закона о 
ПДВ-у гласи:

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана (по-
рески дужник, у смислу овог закона, јесте обве-
зник који врши опорезиви промет добара и услуга, 
осим када обавезу плаћања ПДВ у складу са овим 
чланом има друго лице), порески дужник је:
1) прималац добара или услуга, обвезник ПДВ, за 
промет секундарних сировина и услуга које су не-
посредно повезане са тим добрима, извршен од 
стране другог обвезника ПДВ;
2) прималац добара, обвезник ПДВ, за промет гра-
ђевинских објеката и економски дељивих целина 
у оквиру тих објеката, укључујући и власничке 
уделе на тим добрима, извршен од стране другог 
обвезника ПДВ, у случају када је уговором на осно-
ву којег се врши промет тих добара предвиђено 
да ће се на тај промет обрачунати ПДВ у складу 
са овим законом;
3) прималац добара и услуга из области грађеви-
нарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. 
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став 1. овог закона, за промет извршен од стране 
обвезника ПДВ;
4) прималац електричне енергије и природног гаса 
који се испоручују преко преносне, транспортне 
и дистрибутивне мреже, обвезник ПДВ који је 
ова добра набавио ради даље продаје, за промет 
електричне енергије и природног гаса извршен од 
стране другог обвезника ПДВ;
5) прималац добара или услуга, обвезник ПДВ, за 
промет извршен од стране другог обвезника ПДВ, 
и то код промета:

(1) хипотековане непокретности код реали-
зације хипотеке у складу са законом којим се уре-
ђује хипотека,

(2) предмета заложног права код реализације 
уговора о залози у складу са законом којим се уре-
ђује заложно право на покретним стварима,

(3) добара или услуга над којима се спроводи из-
вршење у извршном поступку у складу са законом;
6) стицалац имовине или дела имовине чији је пре-
нос извршен у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) 
овог закона, после чијег преноса су престали усло-
ви из члана 6. став 1. тачка 1) овог закона.

Прецизније дефинисање промета који 
врши страно лице у Србији

Такође, у циљу усаглашавања са прописима 
ЕУ, у члану 10а Закона о ПДВ-у извршене су изме-
не којима је прецизније дефинисан промет који 
врши страно лице у Републици Србији, а по осно-
ву којег постоји обавеза евидентирања у систем 
ПДВ-а. 

Према измењеној и допуњеној одредби чла-
на 10а став 1. Закона о ПДВ-у, страно лице које у 
Републици врши промет добара и услуга за који 
постоји обавеза обрачунавања ПДВ-а, односно 
промет добара и услуга за који је прописано по-
реско ослобођење са правом на одбитак прет-
ходног пореза у складу са овим законом, дужно 
је да одреди пореског пуномоћника и да се еви-
дентира за обавезу плаћања ПДВ-а, независно од 
износа тог промета у претходних 12 месеци, ако 
овим законом није друкчије уређено.

Место промета добара који се врши 
на бродовима, односно у авионима и 
возовима у току превоза путника

У члану 11. Закона о ПДВ-у додати су ставови 3, 
4. и 5, који гласе:

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, ако 
се промет добара врши на броду, односно у лети-
лици или возу у току превоза путника, местом 
промета сматра се место поласка брода, лети-
лице или воза.

Ако се превоз путника врши у оба смера, по-
вратна вожња сматра се посебним превозом.

Местом поласка из става 3. овог члана сматра 
се прво возним редом планирано место укрцава-
ња путника.

Став 1. тачка 3), на који се позивају нови ста-
вови, гласи: Место промета добара је место у 
којем се добро налази у тренутку испоруке, ако 
се добро испоручује без отпреме, односно пре-
воза.

Пример: На лету на релацији Београд–Амстер-
дам авио-превозник продаје играчке из плишаног 
асортимана компаније „Ници”. Путник Драгиша 
купује играчку овчицу за дете. С обзиром на то 
да је место поласка авиона Београд, местом 
промета сматра се Србија, па је промет опоре-
зив ПДВ-ом. Драгиша у повратку из Амстердама 
на лету купује парфем за супругу. С обзиром на 
то да је место поласка авиона Амстердам, место 
промета добара је иностранство, па промет није 
предмет опорезивања ПДВ-ом.

Место промета услуге предаје јела и 
пића за конзумацију на лицу места 
које се пружају на броду, односно у 
летилици или возу у току превоза 
путника

Члан 12. Закона о ПДВ-у измењен је и допуњен 
тако да је прописан изузетак од прописаног пра-
вила, по ком се местом промета услуга сматра 
место где су услуге стварно пружене, ако се ради 
о услугама предаје јела и пића за конзумацију на 
лицу места.

Дакле:
Изузетно од става 6. тачка 4) подтачка (5) 

овог члана, ако се услуге предаје јела и пића за 
конзумацију на лицу места фактички пружају на 
броду, односно у летилици или возу у току прево-
за путника, местом промета сматра се место 
поласка брода, летилице или воза.

Ако се превоз путника врши у оба смера, по-
вратна вожња сматра се посебним превозом.

Местом поласка из става 9. овог члана сматра 
се прво возним редом планирано место укрцава-
ња путника.
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Значи, место промета наведених услуга одре-
ђује се на исти начин као и место промета доба-
ра, што је објашњено у претходном поглављу.

Критеријуми и претпоставке за 
одређивање места седишта, сталне 
пословне јединице, пребивалишта или 
боравишта примаоца услуга

Члан 12. Закона о ПДВ-у допуњен је и новим 
ставовима 12. и 13, који гласе:

Ако пребивалиште и боравиште пружаоца, 
односно примаоца услуге нису у истом месту, 
место промета услуге одређује се према месту 
боравишта.

За промет услуга телекомуникација, радијског 
и телевизијског емитовања и услуга пружених 
електронским путем, местом седишта, сталне 
пословне јединице, пребивалишта или борави-
шта примаоца услуга сматра се место одређено 
на основу критеријума и претпоставки за одре-
ђивање места седишта, сталне пословне једи-
нице, пребивалишта или боравишта примаоца 
тих услуга.

Пример: Адвокат пружа услуге страном др-
жављанину који има пребивалиште у иностран-
ству, а привремено боравиште у Србији, у складу 
са Законом о странцима. У складу са чланом 12. 
став 6. тачка 7) подтачка (3), местом промета 
ове услуге сматра се место пребивалишта или 
боравишта тог физичког лица. Уколико би се ме-
сто промета одређивало на основу пребивали-
шта примаоца услуге (иностранство), промет не 
би био предмет опорезивања ПДВ-ом. Међутим, 
пошто се по новом правилу место промета одре-
ђује на основу боравишта, у описаном случају 
промет је опорезив ПДВ-ом јер је место промета 
услуга Србија.

Поменути критеријуми и начин њихове приме-
не тек треба да буду ближе уређени правилни-
ком који ће донети министар финансија. 

Новим ставом 14. члана 12. Закона о ПДВ-у пре-
цизирано је да министар ближе уређује: 
● шта се сматра услугама у вези са непокретно-
стима, укључујући и услуге посредовања прили-
ком промета непокретности (става 6. тачка 1);
● шта се сматра услугама предаје јела и пића за 
конзумацију на лицу места (став 6. тачка 4) под-
тачка (5));
● шта се сматра превозним средствима која се 
изнајмљују на краћи временски период, односно 

која се изнајмљују лицима која нису порески об-
везник (став 6. т. 5) и 6));
● шта се сматра услугама изнајмљивања покрет-
них ствари, осим превозних средстава која се 
пружају лицу које није порески обвезник (став 6. 
тачка 7) подтачка (8));
● шта се сматра услугама телекомуникација и 
услуга пружених електронским путем које се 
пружају лицу које није порески обвезник (став 6. 
тачка 7) подт. (10) и (12));
● критеријуме и претпоставке за одређивање 
места седишта, сталне пословне јединице, пре-
бивалишта или боравишта примаоца услуга из 
става 13. овог члана, укључујући и начин њихове 
примене.

Нови услови за настанак пореске 
обавезе

У тренутном члану 16. Закона о ПДВ-у врши се 
измена:

Пореска обавеза настаје даном када се најра-
није изврши једна од следећих радњи: 
1) промет добара и услуга; 
2) наплата, односно плаћање ако је накнада или 
део накнаде наплаћен, односно плаћен у новцу пре 
промета добара и услуга;
2а) издавање рачуна код услуга из члана 5. став 
3. тачка 1) овог закона, укључујући и услуге непо-
средно повезане са тим услугама које пружа исто 
лице; услуга непосредно повезаних са тим услу-
гама, као и услуга техничке подршке приликом 
коришћења софтвера, хардвера и друге опреме 
на одређени временски период;
3) настанак обавезе плаћања царинског дуга, код 
увоза добара, а ако те обавеза нема, даном у ко-
јем би настала обавеза плаћања тог дуга.

Поменуте услуге из члана 5. став 3. тачка 1) од-
носе се на услуге преноса, уступања и давања на 
коришћење ауторских и сродних права, патена-
та, лиценци, заштитних знакова и других права 
интелектуалне својине.

Дакле, осим што је проширена примена пра-
вила о издавању рачуна као моменту настанка 
пореске обавезе, издавањем рачуна пре изврше-
ња промета (или уплате аванса) настаје пореска 
обавеза и у случају када наведене услуге пружају 
различита лица.

Значи, пореска обавеза настаје у моменту из-
давања рачуна за техничку подршку у коришћењу 
софтвера, независно од тога да ли је тај пружалац 
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подршке уједно претходно уступио софтвер на 
коришћење или је то учинило друго лице.

Промењени услови за повраћај ПДВ-а 
нерезиденту – путнику

Ова измена је у примени од 15. 10. 2019. године.

Измена у члану 24. Закона о ПДВ-у односи се 
вредност добара која путник у личном пртљагу 
отпрема у иностранство. Значи, ПДВ се не пла-
ћа на промет добара која путник отпрема у ино-
странство у личном пртљагу, у некомерцијалне 
сврхе, ако:
(1) путник у Републици нема пребивалиште ни 
боравиште,
(2) добра се отпремају пре истека три календар-
ска месеца по истеку календарског месеца у ко-
јем је извршен промет добара,
(3) укупна вредност испоручених добара једнака 
је или већа од 6.000 динара, укључујући ПДВ,
(4) обвезник ПДВ-а поседује доказе да је путник 
отпремио добра у иностранство.

Осим тога, додат је став којим се трговцу (об-
везнику ПДВ-а који је извршио промет) налаже 
обавеза да путнику на његов захтев изда доку-
ментацију на основу које путник може да оства-
ри повраћај ПДВ-а у складу са овим законом. У 
претходном периоду није била прописана оба-
веза продавца да страном лицу изда прописани 
образац (ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај 
ПДВ-а) на основу којег се остварује право на по-
враћај ПДВ-а, већ је то зависило од воље продав-
ца – обвезника ПДВ-а.

Уз то, ПДВ се враћа у року од 12 месеци од 
дана отпремања добара у иностранство, уместо 
тренутних 6 месеци од дана издавања рачуна за 
промет. С обзиром на то да отпремање добара 
у иностранство мора да буде извршено у року 
од 3 месеца по истеку месеца у коме је извршен 
промет, то значи да од издавања рачуна трговац 
може имати обавезу да изврши повраћај ПДВ-а у 
наредних 15 месеци, а не 6, као што је тренутно 
решење у Закону.

Ново ослобођење са правом на одбитак 
претходног пореза

Ова измена је у примени од 15. 10. 2019. године.

У члану 24. став 1. Закона о ПДВ-у додата је та-
чка 16г), којом је прецизирано да се ПДВ не плаћа 
на промет добара и услуга који се врши у окви-
ру реализације инфраструктурних пројеката из-
градње ауто-путева за које је посебним законом 
утврђен јавни интерес.

Према образложењу предлагача закона, узи-
мајући у обзир потребу да се у Републици Срби-
ји у што краћем року још више унапреди јавна 
инфраструктура, првенствено изградња ауто-
-путева, која је предуслов за економски развој 
и доношење одлука и домаћих и страних лица 
да инвестирају у своје пословање у Републици 
Србији, оцењено је да би предложено решење 
имало позитиван утицај на привредни раст Ре-
публике Србије, а све у циљу стварања повољ-
нијих услова за унапређење општег интереса 
заједнице.

Ослобођење од плаћања ПДВ-а 
приликом увоза

Ова измена је у примени од 15. 10. 2019. године.

Новине у ставу 1. члана 26. Закона о ПДВ-у су:
● 1) Додато је ослобођење за инфраструктурне 
пројекте који су уведени овим изменама у члан 
24. став 1. тачка 16г).
● 1г) ПДВ се не плаћа на увоз добара не само по 
основу замене у гарантном року, већ и по основу 
поправке у гарантном року. Значи, ПДВ се не пла-
ћа и по основу увоза добара која су у иностран-
ству поправљена у гарантном року.
● 4) Замењено је ослобођење за добра за која 
је, у оквиру царинског поступка, одобрен посту-
пак прераде под царинском контролом осло-
бођењем за посебне намене, на основу одлуке 
Владе. У образложењу Предлога закона наведе-
но је да, у случају постојања оправданог инте-
реса, Влада има овлашћење да донесе одлуку 
на основу које би увоз предметних добара био 
ослобођен ПДВ-а.
● 7) Извршено је усклађивање са новим Царин-
ским законом у вези са добрима за која је тим 
законом прописано ослобођење од царине, 
осим на увоз моторних возила. Усклађивање је 
техничке природе, с обзиром на то да је нови 
Царински закон ступио на снагу 16. 12. 2018 (а 
примењује се протеком рока од шест месеци од 
дана ступања на снагу). Према измењеној одред-
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би члана 26. тачка 7) Закона о ПДВ-у, ПДВ се не 
плаћа на увоз добара за која је, у складу са чла-
ном 245. и чланом 246. став 1. тачка 6) Царинског 
закона („Сл. гласник РС”, број 95/18), прописано 
ослобођење од царине, осим на увоз моторних 
возила. Одредбе члана 216. и члана 217. став 1. 
тачка 6) раније важећег Царинског закона исте 
су као одредбе члана 245. и члана 246. став 1. 
тачка 6) новог Царинског закона, што значи да 
ово усаглашавање не подразумева никакве из-
мене у примени наведеног пореског ослобође-
ња при увозу добара.

Прецизније утврђивање сразмерног 
пореског одбитка

Пошто се приликом израчунавања процента 
сразмерног пореског одбитка узимају у обзир 
и промети које обвезник врши ван његове уо-
бичајене делатности, прописима ЕУ дозвољено 
је да се при утврђивању процента сразмерног 
пореског одбитка овог обвезника искључе по-
времени промети непокретности (највише два у 
току календарске године) и промети одређених 
финансијских услуга ако се обављају повремено 
(највише две у току календарске године). 

С тим у вези измењен је члан 30 (ставови 5, 6. 
и 7) Закона о ПДВ-у, тако да се, поред промета 
опреме и објеката за вршење делатности, при 
утврђивању процента сразмерног пореског од-
битка НЕ узимају у обзир: 
2) улагање у објекте за вршење делатности за 
које се наплаћује накнада;
3) повремени промети непокретности које извр-
ши обвезник којем промет непокретности није 
уобичајена делатност коју обавља – највише два 
промета у једној календарској години;
4) повремени промети услуга из члана 25. став 1. 
овог закона – највише два промета у једној кален-
дарској години.

Напомињемо да се изузетак прописан тачком 
4) односи на промет новца и капитала на који се 
не плаћа ПДВ, тачније на:
● пословања и посредовања у пословању закон-
ским средствима плаћања, осим папирног и кова-
ног новца који се не користи као законско средство 
плаћања или има нумизматичку вредност;
● пословања и посредовања у пословању акци-
јама, уделима у друштвима и удружењима, обве-
зницама и другим хартијама од вредности, осим 

пословања које се односи на чување и управљање 
хартијама од вредности;
● кредитне послове, укључујући посредовање, 
као и новчане позајмице;
● преузимање обавеза, гаранција и других сред-
става обезбеђења, укључујући посредовање;
● пословања и посредовања у пословању депо-
зитима, текућим и жиро рачунима, налозима за 
плаћање, као и платним прометом и дознакама;
● пословања и посредовања у пословању нов-
чаним потраживањима, чековима, меницама и 
другим сличним хартијама од вредности, осим 
наплате потраживања за друга лица;
● пословања друштава за управљање инвестици-
оним фондовима у складу са прописима којима 
се уређују инвестициони фондови;
● пословања друштава за управљање добро-
вољним пензијским фондовима у складу са про-
писима којима се уређују добровољни пензијски 
фондови и пензијски планови.

Наведеним решењем омогућава се да про-
мети без права на одбитак претходног пореза, 
извршени у мањем обиму, односно с времена на 
време од стране обвезника ПДВ-а који претежно 
обављају делатности у оквиру којих врше проме-
те са правом на одбитак претходног пореза, не-
мају утицај на износ претходног пореза.

Поред тога, додат је и став 9), којим је преци-
зирано да, у случају када проценат сразмерног 
пореског одбитка износи најмање 98%, не посто-
ји обавеза поделе претходног пореза. 

Значи, обвезник ПДВ-а који само делимично 
врши промет који је без права на одбитак прет-
ходног пореза, уколико утврди да је проценат 
сразмерног пореског одбитка 98% и више, има 
право на одбитак целокупног претходног пореза 
на који је применио сразмерни порески одбитак. 
Ипак, уколико обвезник изврши поделу прет-
ходног пореза према економској припадности у 
потпуности (у складу са чланом 30. став 1. Закона 
о ПДВ-у), значи да ни нема потребу да утврђује 
сразмерни порески одбитак (у складу са чланом 
30. став 2. Закона о ПДВ-у), па се ново правило не 
примењује.

Исправка погрешно обрачунатог ПДВ-а 
у већем износу

Измењен је члан 44. Закона о ПДВ-у тако да 
су прецизирана правила која се односе на могућ-
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ност исправљања погрешно обрачунатог ПДВ у 
већем износу.

Дакле, нови члан 44. сада гласи:
Ако обвезник ПДВ у рачуну за испоручена добра 

и услуге искаже већи износ ПДВ од оног који у скла-
ду са овим законом дугује, односно износ ПДВ, а да 
за то није имао обавезу у складу са овим законом, 
дужан је да тако исказани ПДВ плати.

Обвезник ПДВ из става 1. овог члана има право 
да исправи износ ПДВ ако је издао нови рачун са 
исправљеним износом ПДВ, односно рачун у којем 
није исказан ПДВ и ако поседује документ прима-
оца рачуна у којем је наведено да ПДВ исказан у 
првобитном рачуну није коришћен као претход-
ни порез.

Нови рачун из става 2. овог члана обавезно 
садржи напомену да се тим рачуном замењује 
претходно издати рачун.

Лице које искаже ПДВ у рачуну, а није обвезник 
ПДВ, дужно је да исказани ПДВ плати.

Лице из става 4. овог члана нема право да 
исправи исказани износ ПДВ.

У односу на тренутно важећу одредбу из става 
1. Закона о ПДВ-у, новим ставом прецизирано је 
да обавезу плаћања ПДВ-а има не само обвезник 
ПДВ-а који је извршио промет и на рачуну иска-
зао већи износ ПДВ-а него што је требало, него 
и обвезник ПДВ-а који је извршио промет у вези 
са којим није имао обавезу да искаже ПДВ, али је 
то учинио. 

1. Први случај се односи на ситуације када је 
обвезник нпр. применио општу стопу ПДВ-а, а 
требало је да примени посебну стопу, па је због 
тог пропуста ПДВ исказан у већем износу него 
што је требало. 

2. Други случај се односи на ситуације када об-
везник изда рачун (и на њему искаже ПДВ):
● за промет који је ослобођен ПДВ-а, 
● за промет који није предмет опорезивања ПДВ-ом 
(промет извршен у иностранству), 
● у пословној ситуацији која нема карактер про-
мета у смислу Закона о ПДВ-у (нпр. за накнаду 
штете),
● за промет који није реализован.

У оба наведена случаја, а у складу са ставом 
2. члана 44. Закона о ПДВ-у, обвезник ПДВ-а има 
право да коригује износ исказаног ПДВ-а ако су 
испуњени прописани услови.

У првом случају обвезник треба да изда нови 
рачун са исправљеним износом ПДВ-а.

У другом случају обвезник треба да изда ра-
чун без ПДВ-а.

Нови рачун у оба случаја обавезно треба да 
садржи напомену да се њим мења претходно из-
дати рачун. Напомена може да гласи: Овим рачу-
ном замењује се рачун број _____ од __________ , у 
складу са чланом 44. став 2. Закона о ПДВ-у. 

У случају да је рачун издат за промет који није 
реализован, не издаје се нови рачун, него се куп-
цу доставља други документ којим се неоправда-
но издати рачун поништава. 

Напомињемо да се у свим описаним ситу-
ацијама не може извршити корекција ПДВ-а 
и након издавања исправног рачуна, све док 
прималац првог рачуна (неисправног) не до-
стави продавцу потврду да ПДВ из првобитног 
(неисправног) рачуна није користио као прет-
ходни порез. Међутим, уколико је прималац 
рачуна користио претходни порез по основу 
неисправног рачуна, учинио је грешку и неоп-
ходно је да поднесе измењену пореску прија-
ву. Након тога може да обавести издаваоца 
рачуна да није користио претходни порез по 
издатом, неисправном рачуну. 

Поседовање ове потврде од примаоца рачуна 
није предуслов за корекцију погрешно (у већем 
износу) или неоправдано исказаног ПДВ-а према 
тренутно важећем члану 44. Закона о ПДВ-у, који 
остаје у примени до 31. 12. 2019. године.

Закључак

Одредбе Закона примењиваће се од 1. јану-
ара 2020. године, осим:
● измена и допуна у члану 24 (повраћај ПДВ-а 
странцу и ослобађање од ПДВ-а за промет 
добара и услуга који се врши у оквиру реали-
зације инфраструктурних пројеката изградње 
ауто-путева за које је посебним законом утвр-
ђен јавни интерес);
● измена и допуна у члану 26 – пореска осло-
бођења приликом увоза добара;
● одредби које садрже овлашћења за доноше-
ње подзаконских аката.

Измене у члановима 24. и 26. Закона о ПДВ-у 
примењују се од 15. 10. 2019. године. П С
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Дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Осврт на измене и допуне Закона о 
буџетском систему
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, 
број 72/19 – даље: Закон) дефинисани су поједини појмови који се користе у 
Закону о буџетском систему, а уједно је извршена и допуна већ дефинисаних 
појмова. Измене су ступиле на снагу 8. 10. 2019. године.

Евиденциони рачун

Законом је измењен члан 2. тачка 49а) Зако-
на о буџетском систему: евиденциони рачун је 
рачун корисника буџетских средстава у оквиру 
система извршења буџета Републике Србије, од-
носно локалне власти, на коме се евидентирају 
извршена плаћања и примања тог корисника за 
све трансакције преко рачуна извршења буџета 
Републике Србије, односно локалне власти, који 
не учествује у платном промету, као и рачун пре-
ко којег се врши уплата јавних прихода и који уче-
ствује у платном промету.

Овом изменом извршена је допуна дефиници-
је евиденционог рачуна јер је била изостављена 
дефиниција евиденционог рачуна за кориснике 
буџетских средстава који у оквиру извршења 
буџета локалне власти отварају евиденциони ра-
чун на коме се евидентирају извршена плаћања 
и примања тог корисника за све трансакције пре-
ко рачуна извршења буџета локалне ласти који 
не учествује у платном промету и преко којег се 
врши уплата јавних прихода и који учествује у 
платном промету.

Овлашћење министру за конверзију 
средстава на консолидованом рачуну 
трезора

Чланом 2. овог закона допуњен је члан 10. став 
1. Закона о буџетском систему, којим је дато овла-
шћење министру, односно лицу које он овласти 
да може да инвестира новчана средства на кон-
солидованом рачуну трезора Републике Србије, 
осим прихода за које је у посебном закону, одно-
сно међународном уговору утврђена намена која 

ограничава употребу тих средстава, на домаћем 
или иностраном финансијском тржишту новца или 
капитала, у складу са законом и другим прописом, 
а може и да врши и конверзија ових средстава. 

Фискална стратегија

Чланом 3. овог закона мењају се ставови 5–8 
у члану 27г Закона о буџетском систему, па на-
кон усвајања Влада подноси Фискалну стратеги-
ју на разматрање Одбору Народне скупштине 
надлежном за финансије, републички буџет и 
контролу трошења јавних средстава, који разма-
тра Фискалну стратегију како би оценио да ли је 
израђена у складу са фискалним принципима и 
правилима утврђеним у Закону о буџетском си-
стему и извештава Владу да ли има коментаре и 
препоруке у вези са њом. 

Уколико Влада на предлог министра одлучи да 
измени и допуни Фискалну стратегију на основу 
препорука које је дао Одбор Народне скупштине 
надлежан за финансије, републички буџет и кон-
тролу трошења јавних средстава, такве измене 
и допуне уносе се у ревидирану фискалну стра-
тегију, која се доставља поменутом одбору пре 
упућивања предлога буџета за наредну годину.

Изменом се прецизира да Влада након усваја-
ња Фискалне стратегије исту прослеђује Одбору 
Народне скупштине надлежном за финансије, 
републички буџет и контролу трошења јавних 
средстава.

Повећање плата у јавном сектору

Чланом 4. Закона омогућава се повећање пла-
та у јавном сектору:
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1) Министарства унутрашњих послова, Безбед-
носно-информативне агенције и Министарства 
одбране − за 9%;
2) Уставног суда − за 9%; 
3) судова, тужилаштава и завода за извршење 
кривичних санкција − за 9%;
4) високошколских установа, установа основног 
и средњег образовања и установа ученичког и 
студентског стандарда − за 9%;
5) истраживача (осим истраживача у научнои-
страживачкој установи који право на повећање 
плата остварују у високошколској установи) и 
помоћног особља у научноистраживачкој делат-
ности − за 10%; 
6) установа културе − за 10%;
7) предшколских установа − за 9%;
8) установа социјалне заштите (осим здравстве-
них радника) − за 9%;
9) осталих корисника средстава буџета Републи-
ке Србије − за 8%;
10) корисника средстава буџета локалне власти, 
осим корисника из т. 6)−8) овог става − за 8%; 
11) организација обавезног социјалног осигура-
ња, осим Фонда за социјално осигурање војних 
осигураника − за 8%;
12) здравствених установа, осим војноздравстве-
них установа, и то: 
● доктору медицине, доктору стоматологије / 
доктору денталне медицине, магистру фармаци-
је и магистру фармације − медицинском биохе-
мичару са завршеним интегрисаним академским 
студијима здравствене струке − за 10%; 
● медицинској сестри, здравственом техничару, 
односно другом лицу са завршеном одговарају-
ћом високом, односно средњом школом здрав-
ствене струке − за 15%; 
● осталим запосленим (немедицинском особљу) 
− за 8%. 

Здравствени радници запослени у установама 
социјалне заштите остварују право на повећање 
плате у процентима из тачке 12) овог члана.

Повећање плата вршиће се почев од плате 
за новембар 2019. године.

Продужење забране запошљавања

Изменама члана 27е став 34. Закона о буџет-
ском систему продужено је важење забране за-
пошљавања код корисника јавних средстава до 

краја 2020. године, која је уведена још Законом о 
изменама и допунама Закона о буџетском систе-
му („Сл. гласник РС” бр. 108/2013), који се приме-
њивао од 7. децембра 2013. године.

Индексација пензија

Брисан је део посебног фискалног правила 
које се односи на индексацију пензија, с обзи-
ром на то да ће се почев од 2020. године пензије 
усклађивати на начин прописан законом којим се 
уређује пензијско и инвалидско осигурање. 

Јавни приходи и примања морају 
бити наплаћени искључиво по 
принципу готовинске основе

Одредбама члана 49. Закона о буџетском си-
стему регулисана ја наплата прихода и примања 
буџета, тј. да се приходи и примања буџета Репу-
блике Србије и буџета локалне власти прикупљају 
и наплаћују у складу са законом и другим пропи-
сима, независно од износа утврђених у буџету за 
поједине врсте прихода и примања, као и да се 
јавни приходи и примања уплаћују преко уплатних 
рачуна јавних прихода које посебним актом про-
писује министар и да су директни и индиректни ко-
рисници буџетских средстава обавезни да на дан 
реализације обезбеде потпуно и правовремено 
уплаћивање прихода и примања буџета из оквира 
своје надлежности на прописани рачун одговара-
јућег консолидованог рачуна трезора, за потребе 
распоређивања у буџету, у складу са Законом.

Чланом 6. Закона уведена је обавеза да јавни 
приходи и примања морају бити наплаћени ис-
кључиво по принципу готовинске основе, осим 
ако је Законом, односно актом Владе предвиђен 
другачији метод.

Управа за трезор не даје више 
сагласност директним корисницима 
за расподелу средстава својим 
индиректним корисницима

Чланом 7. Закона прописано је да Управа за 
трезор не даје сагласност директним корисници-
ма буџетских средстава за расподелу средстава 
својим индиректним буџетским корисницима, с 
обзиром на то да су директни корисници у буџет-
ском смислу одговорни за индиректне корисни-
ке буџетских средстава.
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Подсетимо, одредбама члана 50. став 1. Зако-
на о буџетском систему прописано је да у року од 
30 дана од дана ступања на снагу закона, односно 
одлуке о буџету директни корисници буџетских 
средстава који су у буџетском смислу одговорни 
за индиректне кориснике буџетских средстава 
врше расподелу средстава индиректним кори-
сницима у оквиру својих одобрених апроприја-
ција и о томе обавештавају сваког индиректног 
корисника по добијеној сагласности Управе за 
трезор, односно трезора локалне власти.

Одговорност за преузете обавезе

Одредбама члана 54. Закона о буџетском 
систему прописана је одговорност за преузе-
те обавезе. Ставом 1. овог члана прописано је 
да обавезе које преузимају директни односно 
индиректни корисници буџетских средстава и 
корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање морају да одговарају апро-
пријацији која им је одобрена за ту намену у тој 
буџетској години.

У члану 8. Закона прописано је да се ово огра-
ничење не примењује на преузимање обавеза за 
подстицаје у пољопривреди и руралном разво-
ју из ИПАРД 2 програма, у складу са Законом о 
потврђивању Оквирног споразума између Репу-
блике Србије и Европске комисије о правилима 
за спровођење финансијске помоћи Европске 
уније Републици Србији у оквиру инструмента 
за претприступну помоћ (ИПА II) („Сл. гласник 
РС – Међународни уговори”, број 19/14) и Сек-
торским споразумом између Владе Републике 
Србије и Европске комисије о механизмима при-
мене финансијске помоћи Уније Републици Срби-
ји у оквиру инструмента за претприступну помоћ 
у области подршке пољопривреди и руралном 
развоју (ИПАРД), као и у складу са законом који 
уређује пољопривреду и рурални развој, у оквиру 
обима средстава исказаних за текућу и наредне 
две буџетске године у општем делу буџета за 
текућу годину, укључујући и потребна средства 
након три фискалне године.

Продужен рок за примену одредаба 
које се односе на програмски буџет 
здравствених и апотекарских установа

Чланом 10. Закона продужен је рок за приме-
ну одредаба које се односе на програмски буџет 

здравствених и апотекарских установа. Мењан је 
члан 112. став 1. Закона о буџетском систему, као 
и одредбе Закона које се односе на програмски 
део буџета за здравствене и апотекарске уста-
нове чији је оснивач Република Србија, односно 
локална власт, а примењиваће се поступним уво-
ђењем до 2021. године. 

Продужен рок за примену

У члану 11. Закона продужен је рок за приме-
ну одредаба члана 43. став 2. Закона о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС”, бр. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15, 99/16 и 
113/17) за 2023. годину.

У ставу 4. члана 43. бришу се речи „а подзакон-
ски акт из члана 29. овог закона донеће се до 31. 
децембра 2011. године.”

Родно одговорно буџетирање

Чланом 12. Закона продужава се рок за уво-
ђење родно одговорног буџетирања код свих 
корисника буџетских средстава на свим нивои-
ма власти до 2021. године, а мењају се и одредбе 
члана 16. став 1. Закона о изменама и допунама 
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, 
број 103/15), па ће се одредбе закона које се од-
носе на родно буџетирање примењивати на бу-
џетске кориснике у складу са годишњим планом 
поступног увођења родно одговорног буџетира-
ња, а у целини до доношења буџета Републике 
Србије и буџета локалних власти за 2021. годину. 

Остало

Чланом 13. Закона у члану 21. Закона о измена-
ма и допунама Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС”, број 95/18) речи „за 2020. годину” за-
мењују се речима „за 2021. годину”, тако да гласи: 
Одредба члана 1. став 2. овог закона примењиваће 
се од припреме и доношења закона о буџету Репу-
блике Србије за 2021. годину.

Чланом 14. Закона прописано је да се одредбе 
члана 8. овог закона, које се односе на преузи-
мање обавеза за подстицаје у пољопривреди и 
руралног развоју из ИПАРД 2 програма, примењу-
ју се од тренутка припреме и доношења буџета 
Републике Србије за 2020. годину.

Чланом 15. Закона прописано је његово ступа-
ње на снагу. П С



48 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

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

Захтев за паушално опорезивање 
и остале карактеристике 
пословања предузетника 
паушалаца
Предузетник који, с обзиром на околности, није у стању да води пословне књи-
ге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење оте-
жава обављање делатности, има право да поднесе захтев да порез на приходе 
од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход. У чланку су об-
рађени услови за паушално опорезивање, као и поступање у случајевима пре-
станка права на паушално опорезивање и остале карактеристике пословања 
предузетника паушалаца.

Увод

Новембар 30. 2019. године представља рок до 
кога предузетници који желе да буду паушално 
опорезивани у 2020. години морају да поднесу 
захтев. Наравно, наведени рок односи се на пре-
дузетнике који тренутно воде пословне књиге и 
сматрају да ће у току ове године због промење-
них околности пословања бити остварени услови 
за паушално опорезивање од првог јануара 2020. 
године.


Приликом предаје овог чланка у при-
прему за објаву на службеној страници 

Министарства финансија објављен је Нацрт 
измена и допуна Закона о порезу на доходак 
грађана (9. 10. 2019. године). Иако се ради само 
о нацрту, који предвиђа примену измена од 1. 
јануара 2020. године, у чланку ћемо се осврну-
ти на чланове тог нацрта који су у непосредној 
вези са пословањем предузетника паушалаца. 
Потребно је још једном истаћи да се ради о 
нацрту измена и допуна поменутог закона, а 
након усвајања и објављивања измена и до-
пуна у часопису ће бити објављен и детаљан 
коментар.

Нацртом су предложене измене чл. 40, 41. 
и 42. ЗПДГ-а, који се односе на паушално опо-
резивање, док се измене односе на услове за 

паушално опорезивање, критеријум за развр-
ставање предузетника паушалаца у групе ради 
утврђивања висине паушалног прихода као по-
реске основице, затим на одређивање полазне 
основице за утврђивање висине паушалног 
прихода и елементе којима се умањује одно-
сно повећава полазна основица, као и на под-
ношење захтева за паушално опорезивање. 
Како се наводи у образложењу Нацрта, све је 
предложено имајући у виду потребу да се ство-
ре предуслови за поједностављење процедуре 
обрачуна пореза на приходе од самосталне де-
латности на паушално утврђен приход, аутома-
тизацију процеса утврђивања висине пореске 
обавезе, омогућавање веће предвидљивости 
за пореске обвезнике и смањење администри-
рања од стране пореског органа.

Осим појашњења у вези са подношењем за-
хтева за паушално опорезивање, у овом тексту 
обрађене су још неке од карактеристика посло-
вања предузетника паушалаца:
● услови за паушално опорезивање;
● критеријуми за утврђивање висине паушалног 
прихода;
● плаћање пореза и доприноса на паушални при-
ход;
● вођење књига;
● престанак права на паушално опорезивање;
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● обавеза евидентирања промета преко фискал-
не касе и издавање рачуна;
● утврђивање укупног годишњег промета;
● спољнотрговинско пословање;
● обавеза интерног обрачуна ПДВ-а;
● обавеза плаћања пореза на добит по одбитку;
● располагање новцем на рачуну.

Паушално опорезивање прихода од самостал-
не делатности уређено је следећим прописима:
● члановима 40, 41. и 42. Закона о порезу на до-
ходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 
113/2017 – даље: ЗПДГ);
● Уредбом о ближим условима, критеријумима и 
елементима за паушално опорезивање обвезни-
ка пореза на приходе од самосталне делатности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 65/2001… и 86/2018 – даље: 
Уредба);
● Правилником о обрасцима пореских пријава за 
утврђивање пореза на доходак грађана који се 
плаћа по решењу („Сл. гласник РС”, бр. 90/2017, 
38/2018 и 20/2019 – даље: Правилник);
● Законом о доприносима за обавезно социјал-
но осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 
95/2018);
● Правилником о пословним књигама и искази-
вању финансијског резултата по систему простог 
књиговодства („Сл. гласник РС”, бр. 140/2004 и 
44/2018 – други пропис – даље: Правилник о по-
словним књигама);
● Законом о привредним друштвима („Сл. гла-
сник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 
5/2015, 44/2018 и 95/2018);
● Законом о порезу на додату вредност („Сл. гла-
сник РС”, бр. 84/2004… и 30/2018 – даље: Закон 
о ПДВ-у);
● Законом о фискалним касама („Сл. гласник 
РС”, бр. 135/2004 и 93/2012);
● Уредбом о одређивању делатности код чијег 
обављања не постоји обавеза евидентирања 
промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС”, 
бр. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 и 
100/2014 – даље: Уредба о фискалним касама);
● Законом о заштити потрошача („Сл. гласник 
РС”, бр. 62/2014, 6/2016 – други закон и 44/2018 – 
други закон);
● Законом о електронском документу, елек-
тронској идентификацији и услугама од повере-
ња у електронском пословању („Сл. гласник РС”, 
бр. 94/2017 – даље: Закон о електронском доку-
менту);

● Законом о спољнотрговинском пословању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 36/2011 – други за-
кон, 88/2011 и 89/2015 – други закон);
● Законом о девизном пословању („Сл. гласник 
РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 93/2012 – други закон, 
119/2012, 139/2014 и 30/2018);
● Царинским законом („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2018);
● Законом о порезу на добит правних лица („Сл. 
гласник РС”, бр. 25/2001… и 95/2018);
● Законом о обављању плаћања правних лица, 
предузетника и физичких лица која не обављају 
делатност („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015 – даље: 
Закон о обављању плаћања);
● Правилником о условима и начину плаћања у 
готовом новцу у динарима за правна лица и за 
физичка лица која обављају делатност („Сл. гла-
сник РС”, бр. 77/2011 – даље: Правилник о плаћању 
у готовом новцу).

Захтев за паушално опорезивање

У складу са чланом 42. став 1. ЗПДГ-а, захтев 
за паушално опорезивање може да се поднесе 
надлежном пореском органу:
1. до 30. новембра текуће године за наредну го-
дину, односно
2. у року од 15 дана од дана уписа у регистар на-
длежног органа, односно
3. у року од 15 дана од дана пријема акта надле-
жног пореског органа којим се потврђује бриса-
ње из евиденције за порез на додату вредност, 
у складу са законом којим се уређује порез на 
додату вредност.

Ставом 2. истог члана дефинисано је да пре-
дузетник који у току године започне обављање 
делатности захтев за паушално опорезивање у 
моменту регистрације може да поднесе надле-
жној организацији која води Регистар привред-
них субјеката, а она ће тај захтев проследити 
пореском органу. Значи, предузетник који запо-
чиње обављање делатности, а испуњава прописа-
не услове, приликом регистрације у Агенцији за 
привредне регистре може да поднесе захтев за 
паушално опорезивање означавањем посебног 
поља у обрасцу ЈРППС – Јединствена регистра-
циона пријава оснивања правних лица и других 
субјеката и регистрације у јединствени регистар 
пореских обвезника:
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Предузетници којима је достављена 
потврда о брисању из евиденције обве-

зника ПДВ-а, а по престанку статуса обвезни-
ка ПДВ-а желе да буду паушално опорезовани, 
подносе захтев за паушално опорезивање у 
року од 15 дана од дана пријема акта надле-
жног пореског органа којим се потврђује 
брисање из евиденције за порез на додату 
вредност.

До 30. новембра текуће године за наредну го-
дину захтев за паушално опорезивање подносе 
предузетници који воде пословне књиге, али сма-
трају да ће због промењених околности послова-
ња од 1. јануара наредне године бити испуњени 
услови за паушално опорезивање.


Треба напоменути да досадашњи поре-
ски обвезници паушалног опорезивања, 

дакле предузетници који су у 2019. години ис-
пуњавали услове за паушално опорезивање, не 
подносе поново захтев за паушално опорези-
вање у 2020. години. Значи, не постоји обавеза 
подношења захтева за паушално опорезивање 
сваке године до 30. новембра текуће године за 
наредну годину јер, у складу са чланом 42. став 
5. ЗПДГ-а, предузетник коме је утврђено право 
на паушално опорезивање овај начин опорези-
вања користи док се не утврди да су престали 
разлози за паушално опорезивање, односно да 
измењени услови искључују право на паушално 
опорезивање. 

Осим у случају када је предузетник приликом 
оснивања већ у обрасцу за регистрацију означио 
посебно поље у обрасцу ЈРППС, обавезно је под-
ношење захтева, чији је садржај прописан чланом 
2. став 2. Уредбе. Захтев садржи: 
1) разлоге због којих предузетник сматра да није 
у стању да води пословне књиге, односно разло-

ге због којих сматра да му њихово вођење отежа-
ва обављање делатности; 
2) износ укупног промета оствареног у години 
која претходи години за коју се утврђује порез, 
односно износ планираног промета када почиње 
обављање делатности; 
3) податке о чињеницама и околностима од зна-
чаја за утврђивање висине паушалног прихода: 
место на коме се радња налази; број запослених 
радника; тржишни услови у којима се делатност 
обавља; површина локала; старост предузетника 
и његова радна способност и остале околности 
које утичу на остваривање добити. 

У илустрацији 1 приказан је пример захтева.


Нацртом је предложена и измена чла-
на 42. ЗПДГ-а, који се односи на начин, 

околности и рокове за подношење захтева за 
паушално опорезивање.

По новом, рок за подношење захтева није 
више 30. новембар (за наредну годину), него 
31. октобар за наредну годину, а захтев се под-
носи у електронском облику преко портала По-
реске управе. Осим тога, за лица која почињу 
обављање делатности захтев за паушално опо-
резивање искључиво може да се поднесе у мо-
менту регистрације надлежној организацији 
која води Регистар привредних субјеката, која 
ће тај захтев проследити Пореској управи. Из-
узетно од наведеног, лица која се не региструју 
у организацији која води Регистар привредних 
субјеката захтев за паушално опорезивање 
подносе Пореској управи у року од пет дана 
од дана регистрације, у електронском облику, 
преко портала Пореске управе. Законом више 
нису предвиђене одредбе у вези са роком за 
Пореску управу да донесе решење по подне-
сеном захтеву, нити се сматра да нерешавање 
Пореске управе по поднесеном захтеву значи 
да је захтев прихваћен.
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Остале одредбе члана 42, које се односе на 
коришћење паушалног начина опорезивања, 
налагања решењем Пореске управе да се по чне 
са вођењем књига, односно на почетак обавезе 
вођења пословних књига без утврђивања оба-
везе решењем Пореске управе, у случају стица-
ња статуса обвезника ПДВ-а, и у Нацрту су исте 
као у тренутно важећем члану 42.

Наравно, измењени рок за подношење за-
хтева за паушално опорезивање односи се на 
2020. годину, када ће се најкасније до 31. окто-
бра подносити захтев за паушално опорезива-
ње у 2021. години.

Илустрација 1: Захтев за паушално опорезивање

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
ФИЛИЈАЛА _______________________________

ЗАХТЕВ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ
У складу са одредбама чланова 40. и 42. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2001… и 113/2017) подносим захтев за паушално опорезивање у 2020. години.
С тим у вези, достављам следеће податке:  
Шифра пореског обвезника: _________________ ПИБ: __________________ 
Име, име родитеља и презиме: _________________________________________________ 
ЈМБГ: ___________________
Место и адреса становања: ___________________________________
Телефон____________________
Седиште радње: ____________________ , улица и број: ______________________________ 
Број пословних јединица: __________ , адреса: _________________________________________ 
Шифра и назив делатности: ___________________________ 

РАЗЛОЗИ због којих нисам у могућности да водим пословне књиге, односно вођење истих оте-
жало би ми обављање делатности: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Обављам делатност: а) из радног односа б) ван радног односа в) пензионисано лице 
Број текућег рачуна: _________________________ , назив банке __________________________
Укупан приход од _________ . до _________ . године износи ________________  
Друга лица:  а) јесу вршила улагање у делатност  
  б) нису вршила улагање у делатност  
Површина пословног простора у коме обављам делатност: _________ , магацина: ________ 
Број запослених радника: ___________
Инвалид сам _____ категорије, о чему прилажем и доказ. 
Пореске обавезе у 20___. години плаћао сам према:

а) ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ                б) СТВАРНОМ ПРИХОДУ 

Напомена: Захтев за паушално опорезивање подносе само предузетници који испуњавају услове 
из члана 40. Закона о порезу на доходак грађана.

Предузетници који су у 2019. години имали статус паушално опорезованих обвезника, а желе да 
порез на приходе од самосталне делатности у 2020. години плаћају на стварни приход, треба 
да доставе пореском органу пореску пријаву ППДГ-1С и писано обавештење да ће од 1. јануара 
2020. године водити пословне књиге.
У ______________ , дана ___________ . године     Подносилац захтева
 
Примљено дана: _________________ . године
Потпис службеног лица _____________________
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Услови за паушално опорезивање

У складу са чланом 40. став 2. ЗПДГ-а, право 
на паушално опорезивање не може да се призна 
обвезнику:
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 ресторана, 
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 плани-
рани промет када почиње обављање делатности 
већи од 6.000.000 динара;
5) који је евидентиран као обвезник пореза на 
додату вредност у складу са законом којим се 
уређује 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, на његов захтев може да се одобри да по-
рез плаћа на паушално утврђен приход. Значи, 
када су у питању предузетници који обављају 
делатност Трговина на мало на тезгама и пи-
јацама (грана 47.8), Пореска управа има дис-
креционо право да им одобри или не одобри 
плаћање пореза на паушално утврђен приход.

Поред тога, право на паушално опорезива-
ње, сагласно ст. од 1. до 3. овог члана, може 
да оствари обвезник који врши производњу 
и продају искључиво сопствених производа у 
оквиру обављања делатности. Значи да и по 
питању ових обвезника Пореска управа има 
дискреционо право да им одобри или не одо-
бри плаћање пореза на паушално утврђен при-
ход.

У складу са чланом 40. став 5. ЗПДГ-а, делатно-
сти које не могу да буду паушално опорезоване 
наведене су у наставку:

Група делатности 69.20 – Рачуноводствени, 
књиговодствени и ревизорски послови; пореско 
саветовање

Област 73 – Рекламирање и истраживање тр-
жишта, односно групе делатности: 

● 73.11 Делатност рекламних агенција; 
● 73.12 Медијско представљање; 
● 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јав-
ног мњења.

Област 45 – Трговина на велико и трговина на 
мало и поправка моторних возила и мотоцикала, 
односно групе делатности: 
● 45.11 Трговина аутомобилима и лаким мотор-
ним возилима; 
● 45.19 Трговина осталим моторним возилима; 
● 45.20 Одржавање и поправка моторних возила; 
● 45.31 Трговина на велико деловима и опремом 
за моторна возила; 
● 45.32 Трговина на мало деловима и опремом 
за моторна возила; 
● 45.40 Трговина мотоциклима, деловима и при-
бором, одржавање и поправка мотоцикала.

Област 46 – Трговина на велико, осим тргови-
не моторним возилима и мотоциклима, односно 
групе делатности: 
● 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних 
сировина, животиња, текстилних сировина и по-
лупроизвода;
● 46.12 Посредовање у продаји горива, руда, ме-
тала и индустријских хемикалија;
● 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и 
грађевинског материјала;
● 46.14 Посредовање у продаји машина, инду-
стријске опреме, бродова и авиона;
● 46.15 Посредовање у продаји намештаја, пред-
мета за домаћинство и металне робе;
● 46.16 Посредовање у продаји текстила, одеће, 
крзна, обуће и предмета од коже;
● 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и ду-
вана;
● 46.18 Специјализовано посредовање у продаји 
посебних производа;
● 46.19 Посредовање у продаји разноврсних про-
извода.
● 46.21 Трговина на велико житом, сировим дува-
ном, семењем и храном за животиње;
● 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама;
● 46.23 Трговина на велико животињама;
● 46.24 Трговина на велико сировом, недоврше-
ном и довршеном кожом.
● 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем;
● 46.32 Трговина на велико месом и производи-
ма од меса;
● 46.33 Трговина на велико млечним производи-
ма, јајима и јестивим уљима и мастима;
● 46.34 Трговина на велико пићима;
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● 46.35 Трговина на велико дуванским произво-
дима;
● 46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом 
и слаткишима;
● 46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, ка-
каом и зачинима;
● 46.38 Трговина на велико осталом храном, 
укључујући рибу, љускаре и мекушце;
● 46.39 Неспецијализована трговина на велико 
храном, пићима и дуваном;
● 46.41 Трговина на велико текстилом;
● 46.42 Трговина на велико одећом и обућом;
● 46.43 Трговина на велико електричним апара-
тима за домаћинство;
● 46.44 Трговина на велико порцуланом, стакле-
ном робом и средствима за чишћење;
● 46.45 Трговина на велико парфимеријским и 
козметичким производима;
● 46.46 Трговина на велико фармацеутским про-
изводима;
● 46.47 Трговина на велико намештајем, теписи-
ма и опремом за осветљење;
● 46.48 Трговина на велико сатовима и накитом;
● 46.49 Трговина на велико осталим производи-
ма за домаћинство.
● 46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунар-
ском опремом и софтверима;
● 46.52 Трговина на велико електронским и теле-
комуникационим деловима и опремом;
● 46.61 Трговина на велико пољопривредним ма-
шинама, опремом и прибором;
● 46.62 Трговина на велико алатним машинама;
● 46.63 Трговина на велико рударским и грађе-
винским машинама;
● 46.64 Трговина на велико машинама за текстил-
ну индустрију и машинама за шивење и плетење;
● 46.65 Трговина на велико канцеларијским на-
мештајем;
● 46.66 Трговина на велико осталим канцелариј-
ским машинама и опремом;
● 46.69 Трговина на велико осталим машинама 
и опремом;
● 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и га-
совитим горивима и сличним производима;
● 46.72 Трговина на велико металима и метал-
ним рудама;
● 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевин-
ским материјалом и санитарном опремом;
● 46.74 Трговина на велико металном робом, 
инсталационим материјалима, опремом и при-
бором за грејање;

● 46.75 Трговина на велико хемијским произво-
дима;
● 46.76 Трговина на велико осталим полупрои-
зводима;
● 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима;
● 46.90 Неспецијализована трговина на велико.

Област 47 – Трговина на мало, осим трговине 
моторним возилима и мотоциклима, односно 
групе делатности:
● 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, претежно храном, пићима и ду-
ваном;
● 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализо-
ваним продавницама;
● 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у спе-
цијализованим продавницама;
● 47.22 Трговина на мало месом и производима 
од меса у специјализованим продавницама;
● 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и 
мекушцима у специјализованим продавницама;
● 47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, 
колачима и слаткишима у специјализованим про-
давницама;
● 47.25 Трговина на мало пићима у специјализо-
ваним продавницама;
● 47.26 Трговина на мало производима од дува-
на у специјализованим продавницама;
● 47.29 Остала трговина на мало храном у специ-
јализованим продавницама;
● 47.30 Трговина на мало моторним горивима у 
специјализованим продавницама;
● 47.41 Трговина на мало рачунарима, перифер-
ним јединицама и софтвером у специјализова-
ним продавницама;
● 47.42 Трговина на мало телекомуникационом 
опремом у специјализованим продавницама;
● 47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом 
у специјализованим продавницама;
● 47.51 Трговина на мало текстилом у специјали-
зованим продавницама;
● 47.52 Трговина на мало металном робом, боја-
ма и стаклом у специјализованим продавницама;
● 47.53 Трговина на мало теписима, зидним и 
подним облогама у специјализованим продав-
ницама;
● 47.54 Трговина на мало електричним апарати-
ма за домаћинство у специјализованим продав-
ницама;
● 47.59 Трговина на мало намештајем, опремом 
за осветљење и осталим предметима за дома-
ћинство у специјализованим продавницама;
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● 47.61 Трговина на мало књигама у специјализо-
ваним продавницама;
● 47.62 Трговина на мало новинама и канцелариј-
ским материјалом у специјализованим продавни-
цама;
● 47.63 Трговина на мало музичким и видео запи-
сима у специјализованим продавницама;
● 47.64 Трговина на мало спортском опремом у 
специјализованим продавницама;
● 47.65 Трговина на мало играма и играчкама у 
специјализованим продавницама;
● 47.71 Трговина на мало одећом у специјализо-
ваним продавницама;
● 47.72 Трговина на мало обућом и предметима 
од коже у специјализованим продавницама;
● 47.73 Трговина на мало фармацеутским про-
изводима у специјализованим продавницама – 
апотекама;
● 47.74 Трговина на мало медицинским и орто-
педским помагалима у специјализованим про-
давницама;
● 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалет-
ним производима у специјализованим продавни-
цама;
● 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, се-
мењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном 
за кућне љубимце у специјализованим продавни-
цама;
● 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у 
специјализованим продавницама;
● 47.78 Остала трговина на мало новим произво-
дима у специјализованим продавницама;
● 47.79 Трговина на мало половном робом у про-
давницама.

Грану 47.8 Трговина на мало на тезгама и пи-
јацама:
● 47.81 Трговина на мало храном, пићима и ду-
ванским производима на тезгама и пијацама;
● 47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и 
обућом на тезгама и пијацама;
● 47.89 Трговина на мало осталом робом на те-
згама и пијацама;
● 47.91 Трговина на мало посредством поште или 
преко интернета;
● 47.99 Остала трговина на мало изван продав-
ница, тезги и пијаца.

Област 55 – Смештај, односно групе делатно-
сти:
● 55.10 Хотели и сличан смештај;
● 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи 
боравак;

● 55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кам-
пова за туристичке приколице;
● 55.90 Остали смештај.

Област 56 – Делатност припремања и послу-
живања хране и пића, односно групе делатности:
● 56.10 Делатности ресторана и покретних уго-
ститељских објеката;
● 56.21 Кетеринг;
● 56.29 Остале услуге припремања и послужива-
ња хране;
● 56.30 Услуге припремања и послуживања пића.

Област 64 – Финансијске услуге, осим осигура-
ња и пензијских фондова:
● 64.11 Централна банка;
● 64.19 Остало монетарно посредовање;
● 64.20 Делатност холдинг компанија;
● 64.30 Поверенички фондови (трастови), инве-
стициони фондови и слични финансијски ентитети;
● 64.91 Финансијски лизинг;
● 64.92 Остале услуге кредитирања;
● 64.99 Остале непоменуте финансијске услуге, 
осим осигурања и пензијских фондова.

Област 65 – Осигурање, реосигурање и пензиј-
ски фондови, осим обавезног социјалног осигу-
рања:
● 65.11 Животно осигурање;
● 65.12 Неживотно осигурање;
● 65.20 Реосигурање;
● 65.30 Пензијски фондови.

Област 66 – Помоћне делатности у пружању 
финансијских услуга и осигурању:
● 66.11 Финансијске и робне берзе;
● 66.12 Брокерски послови с хартијама од вред-
ности и берзанском робом;
● 66.19 Остале помоћне делатности у пружању 
финансијских услуга, осим осигурања и пензиј-
ских фондова;
● 66.21 Обрада одштетних захтева и процењива-
ње ризика и штета;
● 66.22 Делатност заступника и посредника у 
осигурању;
● 66.29 Остале помоћне делатности у осигурању 
и пензијским фондовима;
● 66.30 Управљање фондовима.

Област 68 – Пословање некретнинама, одно-
сно групе делатности:
● 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина;
● 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмље-
них некретнина и управљање њима;
● 68.31 Делатност агенција за некретнине;
● 68.32 Управљање некретнинама за накнаду.
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Осим тога, физичко лице – носилац пољопри-
вредног газдинства који обавља пољопривредну 
делатност не може да буде паушално опорезо-
ван, иако ова делатност није изричито наведена 
као делатност која искључује право на паушално 
опорезивање. У складу са чланом 32. став 3. ЗПДГ-а, 
обвезник пореза на приходе од самосталне де-
латности по основу прихода од пољопривреде 
и шумарства јесте физичко лице – носилац по-
родичног пољопривредног газдинства, уписано 
у Регистар пољопривредних газдинстава, које 
води пословне књиге. Самим тим, оно не може 
да буде паушално опорезиво лице.

 
У Нацрту је предвиђена измена члана 40. 
ЗПДГ-а, који уређује услове за паушално 

опорезивање. Прва Нацртом предложена из-
мена је да сваки предузетник који испуњава 
прописане услове има право да поднесе за-
хтев да порез на приходе од самосталне делат-
ности плаћа на паушално утврђен приход, без 
прецизирања (што је сада урађено) да то чини 
уколико постоје околности због којих није у 
стању да води пословне књиге (осим књиге о 
оствареном промету) или уколико му њихово 
вођење отежава обављање делатности.

Друга промена се односи на приход који не 
улази у гранични приход од 6 милиона динара, 
а ради се о следећој новини: под одређеним 
околностима предузетник паушалац (и остали 
предузетници) остварује приходе који се не 
опорезују паушално, него као други приход. 
С том намером допуњен је став 1. члана 85. 
ЗПДГ-а новом тачком 17), која гласи:

Осталим приходима, у смислу овог закона, 
сматрају се и други приходи који по својој при-
роди чине доходак физичког лица, а нарочито

17) накнада исплаћена предузетнику или 
предузетнику паушалцу који обавља актив-
ности уз накнаду за истог налогодавца или за 
лице које се, у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица, сматра повеза-
ним лицем с налогодавцем (у даљем тексту: 
повезано лице с налогодавцем), и који додат-
но испуњава најмање пет од наведених девет 
критеријума или је према околностима случаја 
приликом отпочињања пословне сарадње мо-
гло да се закључи да ће испунити најмање пет 
од девет наведених критеријума који су нак-
надно и испуњени: 

(1) налогодавац или повезано лице с нало-
годавцем одређује радно време предузетни-
ку или предузетнику паушалцу или су одмор 
и одсуства предузетника или предузетника 
паушалца зависни од одлуке налогодавца или 
повезаног лица с налогодавцем и накнада пре-
дузетнику или предузетнику паушалцу се не 
умањује сразмерно времену проведеном на од-
мору; 

(2) предузетник или предузетник паушалац 
уобичајено користи просторије које обезбеди 
или обавља послове у месту које одреди нало-
годавац или повезано лице с налогодавцем за по-
требе обављања послова који су му поверени, 
или налогодавац или повезано лице с налогодав-
цем обезбеђује сопствени материјал, алат, 
опрему или друга материјална или нематери-
јална средства потребна за рад предузетни-
ка или предузетника паушалца или финансира 
њихову набавку; 

(3) налогодавац или повезано лице с нало-
годавцем врши или организује стручно оспо-
собљавање или усавршавање, или уобичајено 
руководи процесом рада предузетника или 
предузетника паушалца; 

(4) налогодавац је ангажовао предузетника 
или предузетника паушалца након оглаша-
вања у средствима информисања потребе за 
ангажовањем физичких лица или ангажујући 
треће лице које се уобичајено бави проналаже-
њем лица подобних за радно ангажовање, чија 
је услуга резултирала ангажовањем тог преду-
зетника или предузетника паушалца; 

(5) предузетник или предузетник паушалац 
обавља посао учесталим заједничким радом са 
другим предузетницима, односно предузет-
ницима паушалцима ангажованим од стране 
истог налогодавца или повезаног лица с нало-
годавцем или са њиховим запосленима; 

(6) најмање 70% од укупно остварених при-
хода предузетника или предузетника паушал-
ца у периоду од 12 месеци који почиње или се 
завршава у односној пореској години остваре-
но је од једног налогодавца или од повезаног 
лица с налогодавцем; 

(7) предузетник или предузетник паушалац 
обавља послове из делатности налогодавца 
или повезаног лица с налогодавцем, а за тако 
обављене послове његов уговор о ангажовању 
не садржи клаузулу по којој предузетник или 
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предузетник паушалац сноси уобичајени по-
словни ризик за посао испоручен клијенту на-
логодавца или повезаног лица с налогодавцем, 
уколико такав клијент постоји; 

(8) уговор о ангажовању предузетника или 
предузетника паушалца садржи делимичну 
или потпуну забрану предузетнику или преду-
зетнику паушалцу да пружа услуге по основу 
уговора са другим налогодавцима; 

(9) предузетник или предузетник паушалац 
обавља активности уз накнаду за истог нало-
годавца или за повезано лице с налогодавцем 
непрекидно или са прекидима 130 или више 
радних дана у периоду од 12 месеци који почи-
ње или се завршава у односној пореској години.

У овом случају, како је предложено Нацр-
том, опорезиви приход који оствари преду-
зетник или предузетник паушалац чини бруто 
приход обвезника пореза. 

Критеријуми за утврђивање висине 
паушалног прихода

Ако су испуњени услови из члана 40. ЗПДГ-а, 
предузетници се, према одредби члана 41. ЗПДГ-а, 
ради утврђивања висине паушалног прихода, 
као основице пореза на приходе од самосталне 
делатности, разврставају у групе по критеријуми-
ма профитабилности и обима промета, односно 
према врстама делатности.

Уредбом је прописано да се предузетници раз-
врставају по критеријумима профитабилности и 
обима промета, односно према врстама делат-
ности, у седам група које су приказане у табели 1. 

Делатности, односно занимања која нису раз-
врстана у групе из става 1. овог члана, надлежни 
порески орган разврстава у одговарајућу групу 
према сродности и обиму.

Право на паушално опорезивање предузетни-
ка по основу производних делатности, односно 
занимања из става 1. овог члана могу да остваре 
и предузетници који у оквиру обављања делат-
ности производе и продају искључиво сопствене 
производе.


Нацртом је предложена измена члана 41. 
ЗПДГ-а, којим се уређује начин утврђива-

ња висине паушалног прихода као основице 
пореза на приходе од самосталне делатности.

Ради утврђивања висине паушалног прихо-
да почев од 2020. године предузетници више 
неће бити разврстани у групе по критеријуми-
ма профитабилности и обима промета, одно-
сно према врстама делатности, већ тако да 
једну групу чине сви предузетници паушалци 
који обављају исту претежну делатност. Пре-
тежна делатност је она која је као таква реги-
стрована у Регистру привредних субјеката, 
односно делатност од чијег обављања је у по-
реском периоду предузетник паушалац оства-
рио виши износ прихода у односу на ону коју 
је регистровао као претежну делатност.

У образложењу Нацрта наведено је да су 
ове измене предложене јер је у досадашњој 
пракси уочено неколико проблема у систему 
паушалног опорезивања, као што су неизве-
сност одобрења статуса паушалног пореског 
обвезника и непознат износ укупне пореске 
обавезе у тренутку започињања делатности, 
кашњење пореских решења и др. Кроз предло-
жене измене и допуне регулаторног оквира 
створиће се предуслови за поједностављење 
процедуре обрачуна пореза на приходе од 
самосталне делатности на паушално утврђен 
приход аутоматизацијом процеса утврђи-
вања висине пореске обавезе, чиме ће бити 
омогућена већа предвидљивост за пореске 
обвезнике, као и смањење трошкова и адми-
нистрирања од стране пореског органа.

Чланом 3. Уредбе дефинисани су критеријуми 
за утврђивање висине паушалног прихода:

Став 1: Полазна основица за утврђивање ви-
сине паушалног прихода по групама одређује 
се у односу на просечну месечну зараду по за-
посленом остварену у Републици у години која 
претходи години за коју се утврђује порез (даље: 
просечна месечна зарада). 

Став 2: Када је просечна месечна зарада 
остварена у граду односно општини где је седи-
ште радње предузетника мања или већа за више 
од 10% од просечне месечне зараде остварене 
у Републици, полазна основица за утврђивање 
висине паушалног прихода одређује се према 
просечној месечној заради оствареној у граду 
односно општини. 

Став 3: У том случају полазна основица за утвр-
ђивање висине паушалног прихода за предузет-
нике са седиштем радње на територији Града 
Београда, која обухвата подручје општина Во-
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ждовац, Врачар, Звездара, Палилула, Раковица, 
Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун, 
Чукарица и Сурчин, одређује се према средњој 
вредности просечних месечних зарада оства-
рених у тим општинама, а за предузетнике са 
седиштем радње на подручју општина Лазаре-
вац, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка 
и Сопот – према средњој вредности просечних 
месечних зарада остварених у тим општинама. 

Став 4: Ипак, у циљу равномернијег пореског 
оптерећења предузетника који обављају исту де-
латност на територији суседних општина у окви-
ру истог округа, полазна основица за утврђивање 
висине паушалног прихода може да се одреди и 
према средњој вредности просечних месечних 
зарада остварених у општинама у оквиру истог 
округа. 

Став 5: Полазна основица за утврђивање ви-
сине паушалног прихода предузетника, која се 
одређује у складу са ст. од 2. до 4. овог члана, не 
може бити већа од двоструке просечне месечне 
зараде из става 1. овог члана.

Став 6: Одредбе ст. од 2. до 5. овог члана не 
примењују се на делатности из члана 3. став 1. та-
чка 7) ове уредбе, односно на ауто-такси, превоз 
путника комби возилом и минибусом, шлеп-слу-
жбу, превоз посмртних остатака, превоз путни-
ка аутобусом, превоз ствари и робе камионом и 
друге аутопревозничке делатности.

Полазна основица за утврђивање висине па-
ушалног прихода одређује се у односу на про-
сечну месечну зараду по групама делатности, у 
процентима приказаним у табели 1.

Табела 1: Врсте делатности и проценти за утврђивање висине паушалног прихода

Групе 
делатности Врста делатности Проценат

1. Носачи, чистачи обуће, сакупљање лековитог биља, шумских плодова и слично, продаја 
печених, куваних и на други начин припремљених пољопривредних и других производа на 
улици и другим слободним просторима, у спортским, биоскопским и другим дворанама 
и просторијама и друге сродне делатности које се обављају без сталног пословног места, 
штоповање тканина, пресвлачење дугмади, поправка кишобрана, поправка ортопедских 
помагала, поправка налив пера и патент оловки, хериктери, дрвомоделари, дуборесци, 
поправка музичких инструмената, плисирање, оштрачи, бравари, јорганџије, колари, 
поткивачи, вуновлачари, рукавичари, опанчари, четкари, папуџије, бомбонџије, домаћа 
радиност, стари занати и верски службеници

25%

2. Фризери искључиво за мушкарце, часовничари, оптичари, фотокопирање, обућари, кројачи, 
прерађивачи секундарних сировина, бравари, фирмописци, печаторесци, узгајивачи цвећа, 
искоришћавање земљишта у непољопривредне сврхе, делатност риболова, инкубаторска 
производња живине, повремено обављање послова пољопривредним машинама другим 
лицима, извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника

50%

3. Молери, тапетари, фризери за жене, фризери за жене и мушкарце, ТВ и електромеханичари, 
прецизни механичари, електричари, водоинсталатери, подучавање уметничким и спортским 
вештинама (музика, балет, сликање, певање, спорт и друго), графичка делатност, прање и 
пеглање рубља, хемијско чишћење и бојење, педикирско-маникирске и козметичарске услуге, 
фотографи са сталним пословним местом, видео-клубови, воскари, трговинска делатност 
која се обавља изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе 
на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама), астролози, агенције за 
посредовање приликом склапања брака, делатност чишћења станова, стамбених зграда и 
пословних просторија, делатност пружања помоћи старим и изнемоглим лицима

75%

4. Златари, каменоресци, пластичари, металостругари, пекари, произвођачи тестенина, 
посластичари, грађевинска делатност и друге сличне делатности, услужно резање грађе, 
столари, стаклоресци, радње за забавне игре, модни кројачи, трговинска и угоститељска 
делатност која се обавља у киоску или приколици и сличном монтажном или покретном 
објекту

140%

5. Лекари, стоматолози, апотекари, ветеринари, професори, преводиоци, тумачи, инжењери, 
архитекте, физиотерапеути, зубни техничари, адвокати и друге сличне професионалне 
делатности

120%
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Групе 
делатности Врста делатности Проценат

7. Ауто-такси 35%
Превоз путника комби возилом и минибусом 55%
Шлеп-служба 65%
Превоз посмртних остатака 125%
Превоз путника аутобусом 165%
Превоз ствари и робе камионом
- до 3 тоне носивости 55%
- од 3 до 7 тона носивости 70%
- од 7 до 12 тона носивости 80%
- од 12 до 15 тона носивости 90%
- од 15 до 18 тона носивости 100%
- од 18 до 21 тоне носивости 110%
- од 21 до 24 тоне носивости 120%
- од 24 тоне носивости 130%.

Предузетницима којима је повећана полазна 
основица за утврђивање висине паушалног при-
хода (као што је приказано у табели 1), паушални 
приход у односу на паушални приход за прет-
ходну годину може да се увећа највише до 10% 
уколико су елементи из члана 6. ове уредбе који 
се примењују на обвезника остали исти и вредно-
вани на исти начин као за годину која претходи 
години за коју се утврђује порез.


Нацртом је предложено да се полазна 
основица за утврђивање висине пау-

шалног прихода по групама више не одређује 
у односу на просечну месечну зараду по запо-
сленом остварену у Републици, општини, од-
носно граду у години која претходи години за 
коју се утврђује паушални приход, већ у одно-
су на просечну месечну зараду по запосленом 
остварену у Републици, граду, општини, од-
носно градској општини, према објављеним 
подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике за последњих 12 месеци 
(даље: просечна месечна зарада), која се по-
множи са бројем запослених у Републици, гра-
ду, општини, односно градској општини, као и 
са коефицијентом делатности, а затим подели 
са бројем становника у Републици, граду, оп-
штини, односно градској општини.

Елементи за утврђивање висине 
паушалног прихода

Полазна основица за утврђивање висине пау-
шалног прихода, одређена у складу са чланом 5. 
Уредбе, умањује се односно повећава применом 

елемената из члана 41. став 3. ЗПДГ-а, у складу са 
чланом 6. Уредбе за:
1) Место на коме се радња налази – од минус 20% 
до плус 50%, и то:

(1) градско, односно општинско подручје:
● екстра и прва зона – плус 50%,
● без обзира на зоне (повољна локација, тржни 
центар, близина јавних установа – болница, шко-
ла, пијаца и сл.) – до плус 50%,
● друга зона – до плус 30%,
● трећа зона – до плус 10%;

(2) сеоско подручје:
● центар села (близина цркве, школе, месне за-
једнице) – без умањења и увећања,
● ужа зона – до минус 10%,
● шира зона – до минус 20%;

Разврставање у зони врши се у складу са одлу-
ком локалне самоуправе о утврђивању зона за 
плаћање пореза на имовину.

У случају када одлуком локалне самоуправе 
нису одређене зоне, као и за сеоско подручје, 
разврставање врши надлежни порески орган.

(3) трговинска делатност изван пословних 
просторија (на тезгама и сличним објектима који 
се користе на пијацама, улицама, трговима и дру-
гим јавним површинама) – до минус 40%.
3) Број запослених радника – плус 5% по једном 
запосленом раднику, с тим да увећање не може 
бити мање од 5% просечне месечне зараде из чла-
на 4. став 1. ове уредбе.
4) Тржишни услови у којима се делатност оба-
вља – од минус 50% до плус 100%, и то:
● одсуство конкуренције, локалне прилике, ста-
ње тржишта (потражња) и др. – до плус 100%,
● недовољна потражња и високе цене инпута 
(репроматеријал и др.) – до минус 50%.
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5) Површина локала за поједине врсте делатно-
сти, при чему је површина битна за њено обавља-
ње, уз сагледавање месних прилика – од минус 
10% до плус 50%.
6) Старост предузетника и његова радна способ-
ност – до минус 20%, и то:
● старији од 50 година (жене), односно од 55 го-
дина (мушкарци) – минус 5%,
● старији од 60 година (жене), односно од 65 го-
дина (мушкарци) – минус 10%, 
● инвалиди треће категорије – минус 15%,
● инвалиди друге категорије – минус 20%.

Инвалидност се доказује решењем Републи-
чког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
7) Остале околности које утичу на остваривање 
добити – од минус 50% до плус 100%, и то:
● временски период обављања делатности – од 
минус 50% до плус 100%,
● ванредне околности које су од негативног ути-
цаја на промет (велике елементарне непогоде и 
сл.) – до минус 50%,
● дужа болест предузетника која утиче на ефекте 
пословања – до минус 10%,
● дуже одсуство предузетника због трудничког 
боловања, породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета и одсуства са рада ради 
посебне неге детета, које утиче на ефекте посло-
вања – до минус 15%.
8) Висина прихода обвезника који под истим или 
сличним условима обављају исту или сличну де-
латност.

Приликом примене и вредновања елемената 
из става 1. тачке од 1) до 7) овог члана надлежни 
порески орган води рачуна да утврђена висина 
паушалног прихода одговара висини прихода 
обвезника који под истим или сличним условима 
обавља исту или сличну делатност.

За предузетника који започиње обављање 
делатности, односно који постане обвезник на 
паушално утврђени приход, паушални приход 
утврђује се у висини прихода обвезника који 
под истим или сличним условима обавља исту 
или сличну делатност, којем је паушални приход 
утврђен у складу са овом уредбом.

Надлежни порески орган приликом утврђива-
ња паушалног прихода узима у обзир и све дока-
зе, чињенице и податке до којих је дошао путем 
контроле и на други начин.


Нацртом је предложено смањење броја 
елемената који утичу на умањење од-

носно повећање полазне основице за утврђи-
вање висине паушалног прихода. За разлику 
од елемената утврђених тренутно важећим 
ЗПДГ-ом, на утврђивање висине паушалног 
прихода почев од 2020. године неће утицати 
број запослених радника, површина локала и 
висина прихода обвезника који под истим или 
сличним условима обавља исту или сличну де-
латност. Дакле, елементи који ће и даље ути-
цати на умањење односно повећање полазне 
основице за утврђивање висине паушалног 
прихода јесу: место на коме се радња налази, 
тржишни услови у којима се делатност обавља, 
старост обвезника и његова радна способност 
и остале околности које утичу на остваривање 
добити.

Нацртом је такође предвиђено да ће Влада 
уредити ближе услове, критеријуме и елемен-
те за паушално опорезивање. Прелазним и за-
вршним одредбама Нацрта предвиђено је и да 
ће прописи за извршавање овог закона бити 
донесени у року од 120 дана од дана ступања 
на снагу поменутог закона.

Плаћање пореза и доприноса на 
паушални приход

У складу са чланом 33. ЗПДГ-а, за предузетни-
ке паушалце опорезиви приход од самосталне 
делатности јесте паушално утврђен приход који 
је утврђен решењем надлежног пореског органа 
применом претходно наведених критеријума и 
елемената из Уредбе.

На утврђену основицу надлежни порески 
орган обрачунава порез на доходак грађана по 
стопи од 10%. Порез се исказује у решењу које 
надлежна Пореска управа уручује обвезнику. 
Обвезник је дужан да плати порез у року од 
15 дана од истека месеца за претходни месец 
(члан 110. ЗПДГ-а).

Када је реч о доприносима, према одредби 
члана 22. став 3. Закона о доприносима за оба-
везно социјално осигурање, основица доприноса 
је паушално утврђен приход у складу са законом 
који уређује порез на доходак грађана. Основица 
доприноса за предузетнике паушалце не може да 
буде нижа од најниже нити виша од највише ме-
сечне основице доприноса. 
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Прописане стопе доприноса су:
● 26% за пензијско и инвалидско осигурање, 
● 10,3% за здравствено осигурање и
● 0,75% за осигурање за случај незапослености. 

Рок за плаћање је 15 дана по истеку сваког ме-
сеца.

Порез и доприноси плаћају се на рачуне који су 
наведени у решењу пореског органа.

Уплатни рачун за плаћање пореза на приходе 
од самосталних делатности, који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по решењу Поре-
ске управе је 840–711122843–32.

Уплатни рачуни за плаћање доприноса за оба-
везно социјално осигурање за предузетнике пау-
шалце, ако нису обавезно осигурани по другом 
основу, гласе:
● 840–721313843–74 – допринос за ПИО,
● 840–721325843–61 – допринос за здравствено 
осигурање и
● 840–721331843–06 – допринос за случај незапо-
слености.

У пракси, наравно, постоје и случајеви да су 
предузетници паушалци обавезно осигурани по 
другом основу, односно да паралелно са оба-
вљањем делатности заснују и радни однос. Не 
постоје законске препреке да лице које се ре-
гистровало као предузетник истовремено буде 
запослено код другог послодавца. Закон о раду 
уређује која лица могу да заснују радни однос. 
Овим законом није забрањено запошљавање 
особе која је истовремено и предузетник.

Чињеница да је одређено лице истовремено 
запослено лице и предузетник одражава се пре 
свега на пријаву на обавезно социјално осигура-
ње и обрачун и плаћање доприноса за обавезно 
социјално осигурање. И запослена лица и преду-
зетници представљају категорије обавезно со-
цијално осигураних лица – запослени по основу 
радног односа, а предузетници по основу само-
сталне делатности. При томе, послодавци су ду-
жни да на обавезно социјално осигурање пријаве 
своје запослене и пре ступања на рад. Предузет-
ници се пријављују на обавезно социјално осигу-
рање самостално.

Регистар осигураних лица је јединствен и 
воде га Фонд ПИО, РФЗО и Централни регистар 
обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО). 
Свако лице може да има само једну активну 
пријаву у регистру. Поставља се питање шта се 
дешава са лицима која су осигурана по више 
основа (као што су лица која су предузетници 

и истовремено запослени код других посло-
даваца).

Ова лица биће регистрована по основу при-
оритетног основа осигурања. Између радног 
односа и самосталног обављања делатности 
предност има радни однос.

То значи да ће се у бази података обавезног 
социјалног осигурања „видети” само пријава коју 
лице има као запослени, а не и пријава на обаве-
зно социјално осигурање предузетника.

Уколико је лице прво основало предузетника, а 
затим се запослило, у тренутку пријаве на обавезно 
осигурање по основу уговора о раду биће одјавље-
но са осигурања као предузетник на дан који прет-
ходи дану пријаве. На пример, лице заснива радни 
однос 1. 2. 2019. године. Приликом пријаве у систем 
региструје се пријава запосленог на дан 1. 2. 2019. и 
одјава предузетника на дан 31. 1. 2019. године. 

Међутим, уколико лице раскине радни однос 
или радни однос престане из било ког разлога, 
послодавац ће одјавити запосленог закључно са 
даном престанка радног односа. Од наредног 
дана приоритетни основ поново постаје само-
стално обављање делатности, па је потребно да 
се лице (самостално/самоиницијативно) пријави 
као предузетник у базу података обавезног соци-
јалног осигурања.

Такође, два основа осигурања утичу и на обра-
чун социјалних доприноса. Допринос за обавезно 
здравствено осигурање и допринос за осигурање 
у случају незапослености плаћа се за једно лице 
само по једном приоритетном основу, док се 
допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
плаћа по свим основама (вишеструко).

Послодавац ће плаћати порез на зараду и до-
приносе за обавезно социјално осигурање (ПИО 
допринос, допринос за здравствено осигурање, 
допринос за осигурање у случају незапослено-
сти). Предузетник који је истовремено запослен 
код другог послодавца плаћаће порез на приход 
од самосталне делатности и ПИО допринос.

За лице које је истовремено и предузетник и 
запослени уписује се радни стаж само по основу 
рада у фирми (у супротном би дошло до дупли-
рања радног стажа јер се исти бележи у данима). 
Приликом обрачуна висине пензије узима се у об-
зир износ плаћених доприноса за пензијско оси-
гурање по свим основама, тако да „двоструке” 
уплате ПИО доприноса током рада предузетни-
ка – запосленог утичу на увећање будућег износа 
пензије за ово лице.
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Овакво ново фактичко стање треба да се кон-
статује кроз ново решење Пореске управе о утвр-
ђивању паушалне обавезе за порез и доприносе. 
Потребно је да обвезник у слободној форми оба-
вести Пореску управу о заснивању радног одно-
са и да достави одговарајуће доказе (образац 
М, уговор о раду и сл.) како би Пореска управа 
издала ново решење о паушалном опорезивању 
којим ће предузетника задужити само обавезом 
плаћања доприноса за ПИО и пореза на приход 
од самосталне делатности, без обавезе плаћања 
доприноса за здравствено осигурање и за осигу-
рање у случају незапослености, које ће плаћати 
по основу радног односа.

Уплатни рачун за плаћање доприноса за ПИО 
за предузетнике паушалце који су обавезно оси-
гурани по другом основу (имају заснован радни 
однос) јесте 840–721419843–40.

Иако је чланом 42. став 3. ЗПДГ-а прописано 
да је надлежни порески орган дужан да донесе 
решење о паушалном опорезивању у року од 30 
дана од дана подношења захтева, у пракси се и 
даље догађа да решења Пореске управе касне. 
Поред тога, у складу са чланом 100. ЗПДГ-а, по-
рез на паушални приход од самосталне делат-
ности плаћа се по решењу надлежног пореског 
органа, а не самоопорезивањем, које је дефи-
нисано у члану 100а. ЗПДГ-а. Значи, обвезници 
нису дужни да плаћају порез и доприносе по 
овом основу док не добију решење. Ипак, треба 
имати у виду да ће, када добије решење, пре-
дузетник имати обавезу да плати све неплаће-
не порезе и доприносе уназад, и то у року од 
петнаест дана од дана пријема решења. Камата 
за неблаговремено плаћање јавних прихода по-
чиње да тече по истеку овог рока од петнаест 
дана. Због тога је препоручљиво да предузетни-
ци започну плаћање пореза и доприноса у прет-
постављеном износу и пре добијања решења од 
Пореске управе.

До доношења решења о утврђивању пореза 
за 2020. годину обвезник који је био паушалац и 
у 2019. години дужан је да плаћа месечну аконта-
цију у висини месечне аконтације за 2019. годину 
(члан 109. став 2. ЗПДГ-а).

Вођење књига

У складу са чланом 43. став 4. ЗПДГ-а, преду-
зетници паушалци дужни су да воде само послов-
ну књигу о оствареном промету. 

Чланом 3. став 3. Правилника о пословним 
књигама прописано је да предузетници који 
порез на доходак грађана плаћају на паушално 
утврђен приход воде пословну књигу на обрасцу 
КПО – Пословна књига о оствареном промету 
паушално опорезованих обвезника. Чланом 7. 
истог правилника прописан је начин вођења КПО 
књиге. 

У пословну књигу КПО – Пословна књига о 
оствареном промету паушално опорезованих 
обвезника – књиже се приходи од продатих про-
извода и извршених услуга.

У образац пословне књиге КПО подаци се уно-
се на следећи начин:
1) у колону 1 – редни број пословне промене од 
почетка године, односно од почетка обављања 
делатности, ако је почетак обављања делатности 
у текућој години, при чему се наведени редни број 
уписује у горњи десни угао књиговодствене испра-
ве на основу које је књижена пословна промена;
2) у колону 2 – датум и опис књижења пословне 
промене у пословној књизи;
3) у кол. 3 и 4 – износ прихода од продаје прои-
звода, односно од извршених услуга;
4) у колону 5 – износ укупних прихода, као збир 
износа из кол. 3 и 4.

Престанак права на паушално 
опорезивање

Разлози за престанак паушалног опорезивања 
обвезника могу бити: 
1) промена делатности,
2) евидентирање обвезника у систем ПДВ-а,
3) остварен промет већи од 6.000.000 динара,
4) улагање других лица у делатност предузетника,
5) одлука предузетника да пређе на вођење књи-
га и опорезивање стварног прихода од самостал-
не делатности.

Без обзира на разлог престанка паушалног 
опорезивања и преласка на вођење књига, поста-
вља се питање од када предузетник који почиње 
да води књиге може да се определи за исплату 
зараде.

У складу са чланом 33. став 3. ЗПДГ-а, преду-
зетник и предузетник пољопривредник који се 
први пут опредељују за исплату личне зараде 
дужни су да у писаном облику надлежном поре-
ском органу доставе обавештење о свом опре-
дељењу да врше исплату личне зараде. Уз то, у 
складу са чланом 33. став 4. Закона о порезу на 
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доходак грађана, ово обавештење доставља се 
најкасније до 15. децембра текуће године за пе-
риод од 1. јануара наредне године. 


Значи, ако предузетник који је започео 
вођење књига у октобру 2019. године 

одмах достави обавештење да се опредељу-
је за исплату зараде, тиме поштује рок који је 
прописан (до 15. децембра) и стиче право на ис-
плату личне зараде од 1. јануара 2020. године.

Значи, неко може да се определи за личну 
зараду у току године када почиње са радом, али 
се лична зарада (уз благовремено достављање 
обавештења) исплаћује од периода који почиње 
1. јануара наредне године.

Промена делатности

У складу са чланом 4. став 1. Закона о при-
вредним друштвима, друштво има претежну 
делатност која се региструје у складу са законом 
о регистрацији, а може да обавља и све друге де-
латности које нису законом забрањене, незави-
сно од тога да ли су одређене оснивачким актом, 
односно статутом. Наведено се примењује и на 
делатност предузетника у складу са чланом 88. 
став 1. истог закона.

Значи, право на паушално опорезивање одре-
ђује се не само у односу на претежну делатност 
предузетника, која је, као таква, уписана у Реги-
стар привредних субјеката, већ и у односу на све 
друге делатности којима се предузетник стварно 
бави, а нису уписане у Регистар. 

Обвезник који изврши промену претежне 
делатности регистрацијом у Регистру при-
вредних субјеката, као и обвезник који није 
извршио промену претежне делатности, али 
је отпочео са обављањем делатности која 
искључује паушално опорезивање, дужан је 
да отпочне са вођењем пословних књига од 
дана промене претежне делатности, односно 
од дана када је отпочео са обављањем делат-
ности која искључује паушално опорезивање.

Предузетник је у наведеном случају дужан 
да отпочне са вођењем пословних књига, без 
обзира на то да ли му је решењем Пореске 
управе наложено вођење истих. 

Такође је потребно да предузетник Пореску 
управу обавести да је извршио промену делат-

ности, односно да је отпочео са обављањем 
делатности чије обављање искључује право на 
паушално опорезивање, достављањем писменог 
обавештења, решења АПР-а и сл.

Када промени начин опорезивања, односно 
пређе са паушалног опорезивања на плаћање по-
реза на приход од самосталне делатности према 
стварном приходу, предузетник је у обавези да 
поднесе пореску пријаву на обрасцу ППДГ-1С. У 
складу са чланом 94. став 1. ЗПДГ-а, пореску при-
јаву на обрасцу ППДГ-1С дужан је да поднесе у 
року од 15 дана од отпочињања обављања делат-
ности чије обављање искључује право на паушал-
но опорезивање.

Евидентирање у систем ПДВ-а

Чланом 38. став 1. Закона о ПДВ-у прописано 
је да је обвезник који је у претходних 12 месеци 
остварио укупан промет већи од 8.000.000,00 ди-
нара дужан да најкасније до истека првог рока за 
предају периодичне пријаве поднесе евиденцио-
ну пријаву надлежном пореском органу. 

Осим тога, чланом 42. став 7. ЗПДГ-а пропи-
сано је да је предузетник коме престаје право 
на паушално опорезивање по основу тога што 
је евидентиран као обвезник пореза на додату 
вредност дужан да води пословне књиге најка-
сније од дана када постане обвезник пореза на 
додату вредност, у складу са законом којим се 
уређује порез на додату вредност, без утврђива-
ња обавезе вођења пословних књига решењем 
надлежног пореског органа. 

Предузетник коме је по овом основу преста-
ло право на паушално опорезивање дужан је да 
надлежном пореском органу поднесе пореску 
пријаву за аконтационо – коначно утврђивање 
пореза на приход од самосталне делатности и 
доприноса за обавезно социјално осигурање 
на обрасцу ППДГ-1С. Ни у овом случају Закон не 
прописује рок у ком је обвезник дужан да под-
несе пореску пријаву. И у овом случају, у складу 
са чланом 94. став 1. ЗПДГ-а, пореску пријаву на 
обрасцу ППДГ-1С дужан је да поднесе у року од 15 
дана од дана почетка вођења пословних књига.

Остваривање промета већег од 6.000.000 
динара

Остварени промет предузетника утврђује се 
на основу података које је порески обвезник ис-
казао на обрасцу КПО, као и на основу података 
о промету пословног рачуна предузетника који 
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се води у банци. Међутим, наведени подаци се у 
неким случајевима не слажу. Промет пословног 
рачуна може да садржи и износе који не пред-
стављају промет добара и услуга, као на пример 
кредите и позајмице, примљене донације, уплате 
примљене у име и за рачун других лица, накнаде 
штете од стране осигуравајућих друштава и сл. 
Промет пословног рачуна такође може да садр-
жи и податке о износима наплаћених фактура из 
ранијих пореских периода, које су као промет 
евидентиране у КПО обрасцу у неком од ранијих 
пореских периода, па као такве не улазе у промет 
за текућу годину. 

Дакле, у ситуацији када се подаци исказани 
у обрасцу КПО не слажу са подацима о проме-
ту са рачуна предузетника, меродавни су по-
даци из обрасца КПО, под условом да постоји 
ваљано образложење због чега се подаци ра-
зликују. 

Било да је обвезник обавестио надлежни 
порески орган да је остварио промет већи од 
6.000.000 динара, било да је за постојање те 
чињенице порески орган дошао до сазнања на 
други начин, пореском обвезнику ће решењем 
наложити вођење пословних књига. 

У складу са чланом 42. став 6. ЗПДГ-а, на-
длежни порески орган решењем ће наложити 
предузетнику вођење пословних књига од по-
ловине 2019. године или од почетка 2020. го-
дине, у зависности од тога да ли је остварени 
промет, већи од 6.000.000 динара, остварен у 
периоду 1. 1 – 30. 6. 2019. године или 1. 7 – 31. 12. 
2019. године. 

Предузетник коме је решењем надлежног по-
реског органа наложено вођење пословних књи-
га дужан је да у року од 15 дана од дана који је у 
решењу наведен као дан почетка вођења послов-
них књига поднесе пореску пријаву за аконтаци-
оно – коначно утврђивање пореза на приход од 
самосталне делатности и доприноса за обавезно 
социјално осигурање на обрасцу ППДГ-1С, у скла-
ду са чланом 94. став 1. ЗПДГ-а.

Улагање других лица у делатност 
предузетника

Ситуација када друга лица улажу у делатност 
предузетника у пракси није тако честа, нарочито 

од када је укинута могућност пословања преду-
зетника у форми ортачке радње. 

Међутим, како ово представља разлог који, 
по ЗПДГ-у, искључује право на паушално опоре-
зивање, по нашем мишљењу закључно са даном 
улагања других лица у делатност предузетника 
тај предузетник дужан је да отпочне са вођењем 
пословних књига. Предузетник је у наведеном 
случају дужан да почне са вођењем пословних 
књига без обзира на то да ли му је решењем По-
реске управе наложено вођење истих. 

Такође је потребно да Пореску управу обаве-
сти да је извршено улагање у његову делатност 
достављањем писменог обавештења.

Када промени начин опорезивања, односно 
пређе са паушалног опорезивања на плаћање 
пореза на приход од самосталне делатности пре-
ма стварном приходу, предузетник је у обавези 
да поднесе пореску пријаву на обрасцу ППДГ-1С. 
У складу са чланом 94. став 1. ЗПДГ-а, пореску 
пријаву на обрасцу ППДГ-1С дужан је да поднесе 
у року од 15 дана од почетка вођења пословних 
књига.

Одустајање од паушалног опорезивања по 
вољи предузетника

Предузетник коме је утврђено право на па-
ушално опорезивање може да промени начин 
опорезивања, односно може да се определи да 
порез плаћа према стварном приходу уколико 
процени да та врста опорезивања више одговара 
његовом начину и обиму пословања. 

Значи, предузетник коме је признато право на 
паушално опорезивање у 2019. години може да 
процени да су се изменили услови за остваривање 
права на паушално опорезивање или очекује да 
ће се то десити у 2020. години. То може бити из-
мењен обим пословања било у правцу повећања 
било смањења, због чега предузетник процењује 
да паушално опорезивање више није оптимални 
облик опорезивања који одговара обиму и начину 
његовог пословања. Наравно, повећан обим по-
словања може да значи да предузетник у 2020. го-
дини процењује да ће остварити промет већи од 
6.000.000 динара, што по ЗПДГ-у искључује право 
на паушално опорезивање. С друге стране, пре-
дузетник може да закључи да му се обим посло-
вања толико смањио или очекује да ће се обим 
пословања у 2020. години смањити у тој мери да, 
с обзиром на обим пословања и трошкове које 
има, паушални начин опорезивања доводи до не-
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сразмерно великог пореског оптерећења. Наве-
дена ситуација у пракси није тако ретка, поготово 
код предузетника који су, у складу са Уредбом 
разврстани у IV групу и који су у значајној мери 
произвођачи, па у обављању делатности имају 
знатне трошкове материјала и енергије, при чему 
њима често износ пореских давања утврђених 
према паушалном начину опорезивања прелази 
износ оствареног прихода. 

Пореске пријаве које се подносе приликом 
престанка права на паушално опорезивање

Као што је речено, приликом преласка са па-
ушалног опорезивања на опорезивање на ствар-
ни приход подноси се пореска пријава ППДГ-1С. 
Основ за подношење пријаве (ред. бр. 1.1а обра-
сца ППДГ-1С) јесте ознака 6.

У пореској пријави ППДГ-1С омогућен је унос 
података у део 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 и 13. 

Пример: Утврђивање престанка разлога за 
паушално опорезивање и налагање вођења 

пословних књига решењем надлежног 
пореског органа (остварен промет већи  

од 6 милиона динара)
У случају када је решењем пореског органа 

наложено вођење пословних књига, предузетник 
подноси: 
● пореску пријаву ППДГ-1Р за утврђивање кона-
чне обавезе на паушално утврђен приход и 
● пореску пријаву ППДГ-1С за утврђивање акон-
тационе обавезе на опорезиву добит. 

Предузетнику коме је утврђено право на пау-
шално опорезивање налаже се вођење послов-
них књига од 1. 7. 2019. године.

У пријаву ППДГ-1Р уноси се У пријаву ППДГ-1С уноси се

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4 
(коначна пореска обавеза за текући 
порески период) 

ознака 3 
(аконтација за текући порески период) 

1.2. Порески период од – до од 1. 1. 2019. до 30. 6. 2019. од 1. 7. 2019. до 31. 12. 2019. 

Предузетнику коме је утврђено право на паушално опорезивање налаже се вођење пословних 
књига од 1. 1. 2020. године.

У пријаву ППДГ-1Р уноси се У пријаву ППДГ-1С уноси се

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4 
(коначна пореска обавеза за текући 
порески период) 

ознака 3 
(аконтација за текући порески период) 

1.2. Порески период од – до од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. 

Пример: Промена делатности која искључује 
право на паушално опорезивање, улагање 

других лица у делатност предузетника, 
одлука предузетника да престане са 

паушалним опорезивањем 

У случају када предузетник почне са обавља-
њем делатности која искључује право на паушал-
но опорезивање, односно промени претежну 
делатност у такву или у његову делатност уложе 
друга лица, или сам одлучи да престане са пау-
шалним опорезивањем, дужан је да од датума 

преласка на вођење пословних књига поднесе 
две пореске пријаве, и то: 
● пореску пријаву ППДГ-1Р за утврђивање кона-
чне обавезе на паушално утврђен приход и 
● пореску пријаву ППДГ-1С за утврђивање акон-
тационе обавезе на опорезиву добит.

Предузетник који је основан 13. 2. 2019. године 
порез плаћа на паушални приход, а 12. 8. 2019. го-
дине почиње са обављањем електронске тргови-
не (делатност која искључује право на паушално 
опорезивање).
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Обавеза евидентирања промета преко 
фискалне касе и издавање рачуна

У складу са чланом 3. Закона о фискалним ка-
сама, лице које је уписано у одговарајући реги-
стар и обавља промет добара на мало, односно 
пружа услуге физичким лицима, дужно је да врши 
евидентирање сваког појединачно оствареног 
промета преко фискалне касе. Ова обавеза по-
стоји и у случају када се услуга пружа физичком 
лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно 
лице, односно предузетник, и то независно од 
начина плаћања (готовина, чек, картица и безго-
товинско плаћање). 

Ипак, обавеза евидентирања промета преко 
фискалне касе не односи се на пољопривредног 
произвођача који на пијачним тезгама и сличним 
објектима продаје пољопривредне производе, 
укључујући и предузетника који плаћа порез на 
приходе од самосталне делатности на паушално 
утврђен приход, који се бави производном де-

латношћу у оквиру које продаје сопствене про-
изводе, односно пружа услуге физичким лицима, 
као ни на банкарске организације, осигуравајуће 
организације, ПТТ и јавна предузећа која накнаду 
за продата добра, односно пружене услуге фи-
зичким лицима наплаћују испостављањем рачуна 
о обрачуну потрошње преко мерних инструме-
ната (грејање, гас, телефон, електрична енергија, 
вода и др.).

Осим тога, Уредбом о фискалним касама на-
бројане су остале делатности, полазећи од техни-
чких и функционалних карактеристика фискалне 
касе и специфичности обављања тих делатности, 
приликом чијег обављања не постоји обавеза еви-
дентирања промета преко фискалне касе. 

У Уредби о фискалним касама експлицитно су 
наведене делатности које су изузете од обавезе 
евидентирања промета преко фискалне касе, без 
обзира на то које лице обавља делатност (правно 
лице, предузетник, предузетних паушалац), али 
и делатности које су изузете од предметне оба-

У пријаву ППДГ-1Р уноси се У пријаву ППДГ-1С уноси се

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4 
(коначна пореска обавеза за текући 
порески период) 

ознака 3 
(аконтација за текући порески период) 

1.2. Порески период од – до од 13. 2. 2019. до 11. 8. 2019. од 12. 8. 2019. до 31. 12. 2019. 

Пример: Евидентирање у систему ПДВ-а

У образац ЕППДВ – Пријава за евидентирање 
обвезника пореза на додату вредност – део 2, 
под редним бројем 2.2 Датум почетка обављања 
делатности (ПДВ активности) уноси се датум по-
четка обављања делатности која подлеже ПДВ-у 
(ПДВ активности). Дакле, предузетник је дужан 
да води пословне књиге најкасније од дана по-

четка обављања ПДВ активности, без утврђива-
ња обавезе вођења пословних књига решењем 
надлежног пореског органа.

Предузетник који је основан 1. 1. 2019. године 
и коме је утврђено право на паушално опорези-
вање евидентиран је у систему ПДВ-а 28. 8. 2019. 
године. У овом случају подносе се две пријаве у 
које се, између осталог, уноси:

У пријаву ППДГ-1Р уноси се У пријаву ППДГ-1С уноси се

1.1 Врста пријаве ознака 1 или 3 или 6 ознака 1 или 3 или 6 

1.1а Основ за пријаву ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

ознака 6 
(прелазак из паушалног опорезивања у 
опорезивање на стварни приход) 

1.1б Врста пореске обавезе ознака 4 
(коначна пореска обавеза за текући 
порески период) 

ознака 3 
(аконтација за текући порески период) 

1.2. Порески период од – до од 1. 1. 2019. до 27. 8. 2019. од 28. 8. 2019. до 31. 12. 2019. 
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везе само у случају када их обавља предузетник 
паушалац. То значи да су предузетници паушалци 
изузети од обавезе евидентирања промета пре-
ко фискалне касе уколико обављају било коју де-
латност прописану Уредбом о фискалним касама. 

У табели 2 дат је преглед поменутих делатности.
Табела 2: Преглед делатности које су Уредбом из-
узете од обавезе евидентирања промета преко 
фискалне касе

Назив делатности
33.11 Поправка металних производа 

33.12 Поправка машина 

33.13 Поправка електронске и оптичке опреме 

33.14 Поправка електричне опреме 

33.15 Поправка и одржавање бродова и чамаца 

33.17 Поправка и одржавање друге транспортне опреме 

33.19 Поправка остале опреме 

37 Уклањање отпадних вода 

38.11 Скупљање отпада који није опасан 

43.11 Рушење објеката 

43.12 Припрема градилишта 

43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем 

43.21 Постављање електричних инсталација 

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних 
и климатизационих система 
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 

43.31 Малтерисање 

43.32 Уградња столарије 

43.33 Постављање подних и зидних облога 

43.34 Бојење и застакљивање 

43.39 Остали завршни радови 

43.91 Кровни радови 

43.99 Остали непоменути специфични грађевински 
радови 
45.20 Одржавање и поправка моторних возила* 

47.91 Трговина на мало посредством поште или 
интернета 
47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги 
и пијаца: 
- продаја преко аутомата, 

- продаја преко путујућих продаваца – улична продаја 
сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери 

49.10 Железнички превоз путника, даљински и 
регионални 
49.20 Железнички превоз терета 

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника 

49.32 Такси превоз 

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају 

49.41 Друмски превоз терета 

49.42 Услуге пресељења 

50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима 

Назив делатности
50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима 

51.10 Ваздушни превоз путника 

51.21 Ваздушни превоз терета 

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

53 Поштанске активности 

55.90 Остали смештај – студентски и ђачки домови 

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела 

61. Телекомуникације 

64. Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских 
фондова 
65. Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим 
обавезног социјалног осигурања 
66. Помоћне делатности у пружању финансијских услуга 
и осигурању 
69.10 Правни послови изузев активности јавних 
бележника и извршитеља 
74.20 Фотографске услуге 

75.00 Ветеринарске делатности – Примарна теренска 
здравствена заштита животиња, послови из Програма 
мера здравствене заштите животиња, послови 
дезинфекције и дератизације у објектима у којима се 
држе и узгајају животиње и активности на спречавању 
појављивања, ширења и сузбијања заразних болести 
животиња 
81.10 Услуге одржавања објеката 

81.21 Услуге редовног чишћења зграда 

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

81.29 Услуге осталог чишћења 

81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

84.30 Обавезно социјално осигурање 

85. Образовање 

86. Здравствене делатности – здравствене услуге које 
се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања 
87. Социјална заштита са смештајем 

88. Социјална заштита без смештаја 

90. Стваралачке, уметничке и забавне делатности 

91. Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и 
збирки и остале културне делатности 
92. Коцкање и клађење 

93. Спортске, забавне и рекреативне делатности 

94.91 Делатност верских организација 

95.11 Поправка рачунара и периферне опреме 

95.12 Поправка комуникационе опреме 

95.21 Поправка електронских апарата за широку 
употребу 
95.22 Поправка апарата за домаћинство и кућне и 
баштенске опреме 
95.23 Поправка обуће и предмета од коже 

95.24 Одржавање и поправка намештаја 

95.25 Поправка сатова и накита 
95.29 Поправка осталих личних предмета и предмета за 
домаћинство 
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Назив делатности
96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених 
производа 
96.02 Делатност фризерских и козметичких салона 

96.03 Погребне и сродне делатности 

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности 
– активност чистача ципела, носача, лица за наплату 
паркирања аутомобила 

 На списку делатности из табеле 2 (осенче-
не) налазе се и неке делатности које су ЗПДГ-ом 
искључене из могућности паушалног опорези-
вања, као што су 45.20 Одржавање и поправка 
моторних возила (чак иако је Уредбом о фискал-
ним касама изузета од обавезе евидентирања 
преко фискалне касе, ако је обавља предузетник 
паушалац!); 47.91 Трговина на мало посредством 
поште или интернета; 47.99 Остала трговина на 
мало изван продавница, тезги и пијаца: продаја 
преко аутомата, продаја преко путујућих прода-
ваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица 
и штампе – колпортери; 55.90 Остали смештај 
– студентски и ђачки домови; 64. Финансијске 
услуге, осим осигурања и пензијских фондова; 
65. Осигурање, реосигурање и пензијски фондо-
ви, осим обавезног социјалног осигурања; 66. 
Помоћне делатности у пружању финансијских 
услуга и осигурању. Ове делатности искључене 
су из могућности паушалног опорезивања, па 
се изузимање од обавезе евидентирања преко 
фискалне касе по основу ових делатности не од-
носи на предузетнике паушалце.

Поред наведеног, у складу са чланом 3. Уред-
бе о фискалним касама, од обавезе евидентира-
ња промета преко фискалне касе изузети/е су и: 
● делатности из Закона о комуналним делатно-
стима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011), осим пружа-
ња услуга на пијацама: издавање у закуп објеката, 
тезги и простора на њима;
● послови из Правилника о одређивању послова 
који се сматрају старим и уметничким занатима, 
односно пословима домаће радиности, начину 
сертификовања истих и вођењу посебне евиден-
ције издатих сертификата („Сл. гласник РС”, бр. 
56/2012), осим каменорезачког заната из члана 2. 
став 2. тачка 26) тог правилника; 
● испорука хране и пића и пригодних сувенира 
на културним и спортским манифестацијама, 
музичким фестивалима, сајмовима, изложбама, 
вашарима и сличним манифестацијама код којих 
се плаћање добара и услуга врши интерним кар-
тицама издатим од стране организатора манифе-

стације, под условом да се подаци о врсти добра, 
количини, малопродајној цени и пореској стопи 
обезбеђују електронским путем.

Значи, предузетници паушалци који оба-
вљају неку од наведених делатности које су 
изузете од обавезе евидентирања промета 
преко фискалне касе, остварени промет у КПО 
књизи евидентирају: 
● преко електронске регистар-касе која није у 
фискалном режиму; 
● на основу ручно попуњених рачуна (парагон-
-блок или признаница); 
● на основу друге веродостојне књиговод-
ствене исправе која садржи све елементе 
прописане чланом 12. Закона о заштити потро-
шача.

Рачун из члана 12. Закона о заштити потроша-
ча нарочито садржи:
1) назив или пословно име, адресу и податке који 
су значајни за утврђивање идентитета трговца;
2) податке о продатој роби или пруженој услузи;
3) продајну цену;
4) датум издавања рачуна;
5) спецификацију продајне цене у писаној форми 
ради утврђивања цене за сваку од извршених 
услуга, у случају да се уговорна обавеза продавца 
састоји из више услуга које се посебно наплаћују.

Напомињемо да се из угла Закона о заштити 
потрошача трговцем сматра правно или физи-
чко лице које наступа на тржишту у оквиру своје 
пословне делатности или у друге комерцијалне 
сврхе, укључујући и друга лица која послују у ње-
гово име или за његов рачун. Дакле, наведено се 
не односи само на лица која се баве делатношћу 
трговине (изузета од могућности паушалног опо-
резивања).

Свакако да за предузетнике паушалце који не-
мају обавезу евидентирања промета преко фи-
скалне касе, а желе да евидентирају промет на 
тај начин, не постоји сметња да фискализују касу 
и издају фискалне исечке, без обзира на то што 
су у складу са Законом о фискалним касама осло-
бођени обавезе евидентирања промета преко 
фискалне касе. Дакле, не постоји сметња да се пре-
дузетник паушалац определи да не издаје нпр. ру-
чно попуњен блок-рачун, већ да фискализује касу и 
за остварени промет издаје фискалне исечке. 

Када је у питању промет који се врши путем 
интернета, јавља се питање издавања рачуна у 
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случају када предузетник паушалац не долази у 
директан контакт са лицем којем врши промет. 
Ово је карактеристично нпр. за делатности 62.01 
Рачунарско програмирање, 62.02 Консултантске 
делатности у области информационе технологи-
је, 62.03 Управљање рачунарском опремом, 62.09 
Остале услуге информационе технологије, које 
нису изузете од могућности паушалног опорези-
вања предузетника који пружају поменуте услуге.

У случају када обвезник врши промет путем 
интернета и када не долази у директан контакт 
са купцем, односно примаоцем услуга, а плаћање 
врши картицом или директно на рачун предузет-
ника, с обзиром на то да у овом случају не постоји 
обавеза евидентирања промета преко фискалне 
касе, рачуне за пружене услуге треба да изда у 
складу са Законом о електронском документу. 
Дакле, рачун који је изворно настао у електрон-
ском облику, као и рачун настао дигитализацијом 
(конверзијом документа из папирног у електрон-
ски облик, нпр. скенирани рачун), не мора бити 
потписан (електронским) потписом, већ је до-
вољно да исти садржи идентификациону ознаку 
која упућује на одговорно лице, односно лице 
које је овлашћено за издавање те фактуре, којом 
потврђује веродостојност исте. 

Наглашавамо да се поменуто односи на 
промет услуга путем интернета, с обзиром на 
то да када је у питању продаја добара путем 
интернета, предузетник нема право на пау-
шално опорезивање. 

Утврђивање укупног годишњег 
промета

У складу са чланом 40. став 2. тачка 4) ЗПДГ-а, 
право на паушално опорезивање не може да 
се призна предузетнику чији је укупан промет у 
години која претходи години за коју се утврђу-
је порез, односно планирани промет у тренутку 
када почиње обављање делатности – већи од 
6.000.000 динара. 

Оствареним прометом сматра се промет 
који у одређеном пореском периоду, а то је 
у овом случају календарска година, обвезник 
оствари од обављања делатности и који је, као 
такав, евидентиран у књизи оствареног про-
мета (КПО). 

Промет који је евидентиран на текућем 
рачуну обвезника у току једне календарске 
године не може се априори сматрати проме-
том који је остварен од обављања делатно-
сти, имајући у виду да се новчани прилив на 
текућем рачуну, осим плаћања за извршене 
услуге и продата добра, може састојати и од 
банкарских кредита, позајмица, прихода од 
осигурања, као и од наплаћених услуга и про-
датих добара, које су као приход, тј. промет 
предузетника евидентиране у КПО књизи за 
раније године. 

Мишљење Министарства финансија бр. 412-
00-14/2010-04 од 29. 9. 2010:

Имајући у виду наведено, промет који је пре-
дузетник, обвезник пореза на приходе од са-
мосталне делатности на паушално утврђен 
приход, остварио по основу обављања делатно-
сти тако што је радио – вршио послове из своје 
делатности у току календарске године (пореског 
периода), Министарство финансија сматра да 
представља промет остварен у тој календар-
ској години кад је рад фактички обављен и кад 
је настало потраживање од дужника по том 
основу, односно кад је књижена пословна про-
мена у књизи оствареног промета, независно од 
околности кад је реализована наплата потра-
живања од дужника. Министарство финансија 
напомиње да се оваква реализација наплате по-
траживања неће сматрати прометом изврше-
ним за тај порески период (у коме је реализована 
наплата, тј. у 2010. години) ако је обвезник у сво-
јим пословним књигама (КПО – Пословна књига о 
оствареном промету паушално опорезованих об-
везника) евидентирао наведене промене као по-
словне промене претходног периода (конкретно, 
као пословне промене у календарским годинама 
од 2000. до 2009. године).

Значи, под појмом промет у смислу члана 40. 
став 2. тачка 4) ЗПДГ-а не подразумева се (финан-
сијски) промет на текућем рачуну предузетника у 
конкретној години, односно у укупан остварени 
промет предузетника паушалца рачунају се:
● авансне уплате за будући промет производа и 
услуга; 
● уплате у текућој години по основу промета про-
извода и услуга извршеног претходне године;
● износи који су наплаћени у име и за рачун дру-
гих лица (чест случај код адвоката);
● примљени кредити од банака;
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● уплате новца од стране предузетника и слично.

Према томе, за утврђивање оствареног 
промета у години која претходи години за коју 
се решава о праву на паушално опорезивање 
меродавна је књига оствареног промета, а не 
прилив на текућем рачуну обвезника. Будући 
да се ради о чињеницама које иду у корист 
пореског обвезника, терет доказивања да 
промет на текућем рачуну није промет оства-
рен од обављања делатности, односно да се 
ради о наплати раније евидентираног промета, 
лежи на пореском обвезнику. 

У сврху доказивања да се промет евиденти-
ран на текућем рачуну у једној години делимично 
састоји од плаћања по фактурама из претходне 
године које су евидентиране у књизи оствареног 
промета за неку од ранијих година, предузетник 
треба да достави пореском инспектору на увид 
КПО књигу за годину за коју се утврђује промет, 
нпр. за 2019. годину, као и за годину у којој су 
фактуре наплаћене у 2019. години, а биле су тада 
евидентиране у КПО књизи, нпр. за 2018. годи-
не. Неопходно је, дакле, да фактуре наплаћене у 
посматраној години буду евидентиране у књизи 
оствареног промета за неку од ранијих година. 
Ако је на текући рачун исплаћен банкарски кре-
дит, у сврху доказивања те чињенице доставља 
се уговор о кредиту. 

Зато је корисно да предузетници приликом 
подношења извештаја о оствареном промету, 
који крајем сваке године достављају на захтев 
Пореске управе, у исти унесу напомене да про-
мет евидентиран на текућем рачуну не потиче у 
целости од обављања делатности, већ и од при-
лива по неком другом основу, као и да уз поме-
нути извештај приложе одговарајуће доказе који 
поткрепљују тврдње изнете у напомени. 

Ипак, уколико је на текућем рачуну пореског 
обвезника за посматрани период евидентиран 
промет већи од 6.000.000, па на основу те чиње-
нице, а без спровођења поступка канцеларијске 
контроле, инспектор донесе решење којим по-
реском обвезнику налаже да у наредној години 
води пословне књиге, на такво решење требало 
би уложити жалбу, под условом да евидентирани 
промет садржи и износе остварене по неком од 
поменутих основа, као и да би искључивањем тих 
износа остварени промет био мањи од 6.000.000 
динара. У жалби треба навести износе који не 

потичу од обављања делатности у посматраној 
години, као и основе из којих потичу. Уз жалбу 
треба приложити одговарајуће доказе којима се 
поткрепљују наводи у истој. Будући да жалба у 
пореском поступку не одлаже извршење, кори-
сно би било да се уз жалбу поднесе и захтев за 
одлагање извршења решења, у складу са чланом 
147. став. 2. Закона о пореском поступку и поре-
ској администрацији.

Из угла лица која већ имају статус предузетни-
ка, а захтев за паушално опорезивање подносе 
до 30. новембра 2019. године за 2020. годину, под 
годином која претходи години за коју се утврђује 
порез подразумева се 2019. година. Значи, у овом 
случају година за коју се утврђује паушално пла-
ћање пореза јесте 2020. година, а година која јој 
претходи је текућа, 2019. година. Може се закљу-
чити да ови предузетници у 2019. години не тре-
ба да остваре промет већи од 6.000.000 динара 
како би испунили један од услова за паушално 
опорезивање.

Код лица која тек треба да отпочну оба-
вљање самосталне делатности планирани/
очекивани промет у години отпочињања де-
латности (нпр. у 2019. г.) не сме да буде већи 
од 6.000.000 динара. С обзиром на то да ЗПДГ 
не прописује примену сразмерног дела ли-
мита од 6.000.000 динара (сразмерно броју 
месеци обављања делатности у календарској 
години), предузетник не губи право на пау-
шално опорезивање уколико за тих неколи-
ко месеци пословања (од почетка обављања 
делатности до краја године) оствари промет 
у износу мањем од 6.000.000 динара. Значи, 
прописани критеријум представља јединстве-
ни износ од 6.000.000 динара у конкретној го-
дини, независно од тога да ли је предузетник 
делатност обављао током целе године или 
само неколико месеци. 

Ипак, треба имати у виду и члан 93. став 2. 
ЗПДГ-а, којим је прописано да је предузетник 
који порез плаћа на паушални приход, а у години 
која претходи години за коју се врши утврђивање 
пореза значајније му се измени обим пословања, 
односно промета и други услови од утицаја на 
остваривање права на паушално опорезивање и 
висину пореске обавезе, дужан да пореску при-
јаву поднесе најкасније до 31. јануара године за 
коју се утврђује порез. Значи, ако је предузетник 
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који је делатности почео да обавља у септембру 
2019. године до краја године остварио укупан 
приход у износу од неколико милиона динара 
(нпр. 5.000.000 динара), треба да сагледа да ли 
то може да се окарактерише као значајнија изме-
на обима пословања и да ли по том основу треба 
да поднесе пореску пријаву, као и да од 2020. го-
дине започне вођење пословних књига.

Приликом утврђивања услова за паушално 
опорезивање предузетници морају да воде ра-
чуна не само о укупном промету у календарској 
години (да буде мањи од 6.000.000 динара) 
него и о укупном промету у претходних 12 ме-
сеци, који често обухвата и две календарске 
године, а посматра се у сврху евидентирања у 
систем ПДВ-а. 

Чланом 33. Закона о ПДВ-у прописано је да се 
малим обвезником, у смислу овог закона, сма-
тра лице које врши промет добара и услуга на 
територији Републике и/или у иностранству, чији 
укупан промет добара и услуга у претходних 12 
месеци није већи од 8.000.000 динара, односно 
које при отпочињању обављања делатности про-
цењује да у наредних 12 месеци неће остварити 
укупан промет већи од 8.000.000 динара. Даље, 
укупним прометом из става 1. овог члана сматра 
се промет добара и услуга из члана 28. став 1. т. 
1) и 2) овог закона, осим промета опреме и обје-
ката за вршење делатности и улагања у објекте 
за вршење делатности за које наплаћује накнаду.

У вези са тим наведено је и Мишљење Мини-
старства финансија бр. 011-00-00369/2017-04 од 9. 
6. 2017:

Малим обвезником, у складу са Законом о по-
резу 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 и 108/16 – у даљем 
тексту: Закон), сматра се лице које врши про-
мет добара и услуга на територији Републике 
Србије и/или у иностранству, а чији укупан про-
мет добара и услуга у претходних 12 месеци није 
већи од 8.000.000 динара, односно које при от-
почињању обављања делатности процењује да у 
наредних 12 месеци неће остварити укупан про-
мет већи од 8.000.000 динара. С тим у вези, израз 
„претходних 12 месеци” подразумева временски 
период који се одређује у данима – 365 дана, одно-
сно 366 дана ако је реч о преступној години. При-
мера ради, на дан 18. 3. 2014. године одређује се 

износ укупног промета у претходних 12 месеци, 
а то је временски период од 18. 3. 2013. закључно 
са 17. 3. 2014. године.

Напомињемо, укупним прометом за сврху 
одређивања лица које се сматра малим пореским 
обвезником, сматра се промет добара и услуга 
који је опорезив ПДВ и промет добара и услуга за 
који је прописано пореско ослобођење са правом 
на одбитак претходног пореза, осим промета 
опреме и објеката за вршење делатности и ула-
гања у објекте за вршење делатности за која на-
плаћује накнаду.

Дакле, уколико се у календарској години 
пређе износ промета од 6.000.000,00 динара, 
предузетник губи право на паушално опорези-
вање, подноси нову пореску пријаву и отпочи-
ње са вођењем пословних књига. Поред тога, 
уколико промет у последњих 365 дана прелази 
8.000.000,00 динара, предузетник мора да се 
евидентира у систему ПДВ-а, чиме губи право 
на паушално опорезивање.

На пример, обвезник је једини промет имао у 
децембру и износио је 4.000.000,00 динара, што 
је свакако мањи промет од максимално дозво-
љених 6.000.000,00 у једној календарској години. 
Наредне календарске године у месецу јуну обве-
зник остварујте промет од 5.000.000,00 динара 
и сматра да ту не постоји никакав проблем јер у 
обе календарске године није прешао лимит од 
6.000.000,00 динара. Међутим, проблем је ипак 
настао јер је обвезник у претходних 365 дана (у 
овом случају у претходних пола године) имао 
укупан промет од 9.000.000,00 динара, што га 
обавезује да се евидентира у систему ПДВ-а, 
чиме губи, између осталог, и право на даље пау-
шално опорезивање.

У укупан промет који предузетник остварује у 
складу са чланом 40. став 2. тачка 4) ЗПДГ-а рачу-
на се промет добара, односно пружање услуга, 
без обзира на то да ли је извршен/о у земљи или 
иностранству. С друге стране, у укупан промет 
малог обвезника у складу са чланом 33. став 6. 
Закона о ПДВ-у не урачунава се промет остварен 
пружањем услуга иностраном правном лицу, об-
везнику ПДВ-а у својој земљи, које није обвезник 
ПДВ-а у Србији, или пружањем услуга страном фи-
зичком лицу које није порески обвезник, а има 
пребивалиште у иностранству. Исто је потврди-
ло и Министарство финансија у Мишљењу бр. 
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011-00-603/2018-04 од 4. 9. 2018. године, из којег 
издвајамо:

Према томе, у износ укупног промета за свр-
ху евидентирања за обавезу плаћања ПДВ преду-
зетника, не урачунава се износ накнаде који је 
предузетник остварио, односно који треба да 
оствари за промет услуга саветника (консул-
тантских услуга) пружених пореском обвезнику 
из члана 12. став 2. Закона, а који у иностранству 
има седиште или сталну пословну јединицу (ако 
се промет услуга врши сталној пословној једи-
ници која се не налази у месту у којем прималац 
услуга има седиште), пребивалиште или борави-
ште, односно за промет предметних услуга пру-
жених лицу које се, у складу са чланом 12. став 2. 
Закона, не сматра пореским обвезником, а које у 
иностранству има седиште, пребивалиште или 
боравиште.

Спољнотрговинско пословање 
предузетника паушалаца

Закон о спољнотрговинском пословању, За-
кон о девизном пословању и Царински закон у 
потпуности са свим правима и обавезама изјед-
начавају привредна друштва, предузетнике и 
огранке правних лица регистрованих у Србији. 
Значи да предузетници имају пуно право да се 
баве спољном трговином. Осим тога, треба на-
гласити да поменути закони не праве разлику 
између предузетника који води пословне књиге 
по принципу простог књиговодства, двојног књи-
говодства или порез плаћа као паушалац (нарав-
но уз ограничења у погледу врсте делатности, 
прописаних у члану 40. ЗПДГ-а). Такође, да би се 
бавио спољном трговином, предузетник не мора 
да буде у систему ПДВ-а. 

За све привредне субјекте закони су исти, а 
рок за наплату извезених производа или услуга 
износи годину дана, односно 365 дана од дана из-
воза. Уколико се у том року не наплате извезени 
производи или услуге, потребно је да извозник 
региструје кредитни однос на обрасцу П-1 у НБС.

Осим тога, предузетник спољнотрговински 
промет може да врши са правним лицем, преду-
зетником или физичким лицем са седиштем од-
носно пребивалиштем у другој држави. Законом 
о спољнотрговинском пословању дефинисано је 
да је спољнотрговински промет – промет између 
домаћих и страних лица који се обавља на основу 
уговора закључених у складу са домаћим пропи-

сима и међународним уговорима. Домаћа лица 
су, у смислу овог закона, правно лице, огранак 
домаћег и страног правног лица и предузетник, 
који имају седиште, односно регистровани су у 
Републици Србији, као и физичко лице које има 
пребивалиште у Републици Србији, осим физи-
чког лица које има пребивалиште односно бора-
виште ван Републике Србије дуже од годину дана. 
Страно лице је, у смислу овог закона, свако лице 
које није наведено у ставу 1. наведеног члана.

Дакле, Закон о спољнотрговинском посло-
вању не прави разлику између страног правног 
и физичког лица када је у питању извоз, о чему 
говори и део Мишљења Управе царине (бр. 148-
03-030-01-300/2009 од 22. 5. 2009):

Страно лице је:
1) правно лице и предузетник са седиштем у дру-
гој држави или царинској територији,
2) физичко лице са пребивалиштем у другој држа-
ви или царинској територији и
3) домаће физичко лице са пребивалиштем, од-
носно боравиштем у другој држави или царинској 
територији дужим од годину дана.

Обавеза интерног обрачуна ПДВ-а

У случају да страно правно лице које није ПДВ 
обвезник у Србији паушалцу (који, наравно, није 
порески обвезник) пружа услуге из члана 12. За-
кона о ПДВ-у, местом промета услуга сматра се 
место седишта паушалца. Осим тога, паушалац је 
порески дужник за те примљене услуге, у складу 
са чланом 10. став 1. тачка 3) Закона о ПДВ-у. По 
том основу паушалац је у обавези да интерно об-
рачуна ПДВ као порески дужник, поднесе ПДВ 
пријаву и плати дуговани порез до 10. у месецу 
за претходни месец, у складу са чланом 49. став 
6. и чланом 50. став 3. Закона о ПДВ-у.

У складу са чланом 12. став 3. Закона о ПДВ-у, 
када услугу пружа страно лице које се није еви-
дентирало за обавезу плаћања ПДВ-а у складу 
са овим законом, пореским обвезником којем 
се пружа услуга сматра се:
1) свако лице које обавља делатност као трајну 
активност, без обзира на циљ обављања те де-
латности; 
2) правна лица, државни органи, органи терито-
ријалне аутономије и локалне самоуправе.

Дакле, у случају када услугу пружа страно лице 
које није евидентирано као обвезник ПДВ-а у Ср-
бији, пореским обвезником сматрају се практи-
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чно сва правна лица, државни органи (укључујући 
и органе локалне самоуправе) и предузетници 
из Србије или иностранства (независно од тога 
да ли су регистровани као обвезници ПДВ-а или 
неког другог облика пореза на потрошњу), осим 
физичких лица која не обављају делатност као 
трајну активност.

У складу са наведеним, предузетник пауша-
лац, као прималац услуге од страног лица, сма-
тра се обвезником у сврху утврђивања места 
промета услуга, што значи да је у обавези да 
ради интерни обрачун ПДВ-а и поднесе пореску 
пријаву.

У описаном случају пореска пријава доставља 
се на обрасцу ПП ПДВ у року од 10 дана од исте-
ка пореског периода у којем је настала пореска 
обавеза (нпр. до 10. октобра, ако је обавеза на-
стала у септембру).

У складу са чланом 13. Правилника о облику 
и садржини пријаве за евидентирање обвезника 
ПДВ, поступку евидентирања и брисања из еви-
денције и о облику и садржини пореске пријаве: 

Лице које није обвезник ПДВ, а које је за промет 
добара и услуга за који постоји обавеза обрачуна-
вања ПДВ порески дужник у складу са Законом, у 
обрасцу ПППДВ исказује податке о обрачунатом 
ПДВ и пореској обавези, и то:
1) под редним бројем 3 – у пољу 103 износ обрачу-
натог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ;
2) под редним бројем 4 – у пољу 104 износ обрачу-
натог ПДВ по посебној стопи ПДВ;
3) под редним бројем 5 – у пољу 105 збир износа из 
поља 103 и 104;
4) под редним бројем 10 – износ пореске обавезе 
по основу ПДВ.

Уз пријаву на обрасцу ПП ПДВ не подноси се 
преглед обрачуна на обрасцу ПОПДВ.

Обавеза плаћања пореза на добит по 
одбитку

Предузетник паушалац не обрачунава и не 
наплаћује порез по одбитку на приходе које 
остварује нерезидентно правно лице јер чла-
ном 104. ЗПДГ-а није прописано да се и на њега 
односи обавеза обрачунавања и наплате тог 
пореза, као што је прописао за предузетника 
који води пословне књиге.

У складу са чланом 40. став 1. Закона о порезу 
на добит правних лица, уколико међународним 
уговором о избегавању двоструког опорезивања 
није друкчије уређено, порез на добит по одбит-
ку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на при-
ходе које оствари нерезидентно правно лице од 
резидентног правног лица по основу:
1) дивиденди и удела у добити у правном лицу, 
укључујући и дивиденду из члана 35. овог закона;
2) накнада од ауторског и сродних права и права 
индустријске својине (даље: ауторска накнада);
3) камата;
4) накнада од закупа и подзакупа непокретности 
и покретних ствари на територији Републике;
5) накнада од услуга истраживања тржишта, ра-
чуноводствених и ревизорских услуга и других 
услуга из области правног и пословног савето-
вања, независно од места њиховог пружања или 
коришћења, односно места где ће бити пружене 
или коришћене.

Обавеза плаћања пореза на доходак по 
одбитку

Уколико предузетник паушалац другим физи-
чким лицима исплаћује приходе који се опорезују 
порезом по одбитку, дужан је да по том основу 
обрачуна и плати припадајуће јавне приходе. 

У складу са чланом 99. ЗПДГ-а, предузетник 
паушалац у обавези је да утврди и плати порез 
по одбитку од сваког појединачно оствареног 
прихода и то на зараде, приходе од ауторских и 
сродних права и права индустријске својине, при-
ходе од капитала, приходе од непокретности, 
приходе од давања у закуп покретних ствари и 
остале приходе.

Располагање новцем на рачуну

Чланом 51. ЗПДГ-а прописано је да је и преду-
зетник паушалац дужан да сва плаћања врши пре-
ко текућег рачуна у банци и да води средства на 
том рачуну, укључујући и уплату примљеног гото-
вог новца, у складу са законом који уређује плат-
ни промет, а то је Закон о обављању плаћања.

Чланом 3. Закона о обављању плаћања пропи-
сано је да су правна лица и предузетници дужни 
да динаре примљене у готовом по било ком осно-
ву уплате на свој текући рачун у року од седам 
радних дана. Уз то, ако предузетник захтева ис-
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плату готовог новца са текућег рачуна, банка је 
дужна да му тај новац исплати одмах, без накна-
де, с тим да, ако је реч о исплати готовог новца у 
износу већем од 600.000 динара или ефективног 
страног новца у износу чија је динарска против-
вредност по званичном средњем курсу Народне 
банке Србије већа од 600.000 динара – банка му 
средства преко 600.000 динара исплаћује, без 
накнаде, најкасније наредног радног дана.

Поред свега, чланом 2. Правилника о плаћању 
у готовом новцу прописано је да правна и физич-
ка лица која обављају делатност без ограничења 
могу да плаћају готовим новцем, односно да врше 
исплате у готовом новцу у динарима са свог теку-
ћег рачуна. Ова плаћања односно исплате врше 
се на основу оригиналне документације, из које 
могу да се утврде износ, основ и намена плаћања 
(решење, одлука, уговор, рачун и др.), која се при-
том банци подноси на увид и оверу (датум прије-
ма, печат и потпис). Плаћања односно исплате до 
износа од 150.000 динара дневно вршиће се без 
подношења на увид документације.

Иначе, неспорно је да по основу подизања 
готовог новца са рачуна не постоји обавеза 

плаћања било каквих јавних прихода (пореза 
и доприноса). 

Закључак

Предузетник паушалац не води пословне књи-
ге, нема обавезу евидентирања насталих тро-
шкова, односно улазних рачуна, не сачињава и 
не предаје на јавну објаву годишње финансијске 
извештаје и може слободно да располаже новча-
ним средствима са пословног рачуна, односно да 
подиже новац без плаћања пореза, а од обавеза 
једино има да води КПО књигу, у којој евиденти-
ра своје излазне рачуне према купцима којима 
врши промет добара или им пружа услуге.

Паушално опорезивање предузетника може 
да буде начин опорезивања који носи најмање по-
реско оптерећење предузетнику, али то не мора 
увек да буде случај. Недостатак паушалног опо-
резивања огледа се у томе што пореске обавезе 
остају исте и у случају када предузетник послује 
са малим или никаквим профитом. Недостатак је 
и најчешће релативно скромно процењена кре-
дитна способност од стране пословних банака.
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Др Маријана Жиравац Младеновић, главни и одговорни уредник часописа „Пословни саветник”

Пословање цвећара
У чланку је приказано рачуноводствено пословање цвећара, и то приликом тр-
говине на мало цвећем због низа посебности које се појављују при задужењу и 
раздужењу малопродајног места, за које мора да се осигура евиденција о стању 
робе. Такође, у другом делу чланка образложено је рачуноводствено праћење 
производње цвећа у складу са МРС 41, са примерима рачуноводственог обу-
хватања производње резаног цвећа, садница и саксијског цвећа.

Увод

Када је у питању пословање цвећара, може се 
рећи да се разликују правна лица, односно преду-
зетници који се баве узгојем цвећа, а на тржишту 
даље продају као своје готове производе, као и 
они који не узгајају цвеће, него га искључиво ку-
пују и као такво продају на тржишту, тј. баве се 
трговином.

У складу са Уредбом о класификацији делат-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 54/2010), правна лица 
и предузетници који се баве цвећарством могу 
бити разврстани у следеће делатности:
● 01.19 – Гајење осталих једногодишњих и двого-
дишњих биљака (обухвата гајење цвећа, резаног 
цвећа и пупољака);
● 46.22 – Трговина на велико цвећем и садница-
ма (обухвата трговину на велико цвећем, садни-
цама и луковицама);
● 47.76 – Трговина на мало цвећем, садницама, 
семењем, ђубривима, кућним љубимцима и хра-
ном за кућне љубимце у специјализованим про-
давницама.

Трговина цвећем

У складу са чланом 25. Закона о трговини („Сл. 
гласник РС”, бр. 52/2019), трговином цвећем могу 
да се баве:
● правна лица и предузетници регистровани за 
обављање трговине на мало и/или велико цве-
ћем;
● пољопривредници регистровани у складу са 
прописима којима се уређује пољопривреда.

Пропис који уређује пољопривреду у смислу 
горенаведене одредбе јесте Закон о пољопри-
вреди и руралном развоју („Сл. гласник РС”, бр. 

41/2009 и 101/2016). Чланом 2. тог закона дефини-
сано је да је пољопривредник носилац или члан 
породичног пољопривредног газдинства који 
се искључиво бави пољопривредном производ-
њом.

Осим горенаведених, продају цвећа може да 
врши и правно лице или предузетник регистро-
ван за обављање производне делатности (гајење 
цвећа), када своје цвеће продаје на мало.

У случају да послује у делатности гајења цвећа 
и то сопствено узгојено цвеће продаје, предузет-
ник може да буде паушално опорезован у складу 
са чланом 40. став 4. Закона о порезу на доходак 
грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… 113/2017 
– даље: ЗПДГ): Право на паушално опорезивање 
сагласно ст. од 1. до 3. овог члана може да оствари 
обвезник који врши производњу и продају искљу-
чиво сопствених производа у оквиру обављања 
делатности. Право на паушално опорезивање 
немају предузетници који се баве трговином 
цвећем.

Наведене категорије лица могу да обављају 
делатност трговине цвећем ако испуњавају ми-
нималне техничке услове из члана 26. Закона о 
трговини.

За исправност састављања, обрачунавања и 
евидентирања пословних догађаја код правних 
лица и предузетника који обављају делатност тр-
говине цвећем, осим одредаба Закона о рачуно-
водству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018), 
Закона о порезу на додату вредност („Сл. гла-
сник РС”, бр. 84/2004… 30/2018) и Закона о по-
резу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, 
бр. 25/2001… 95/2018), треба се придржавати и 
одредаба које, између осталог, произлазе из сле-
дећих прописа значајних за пословање цвећара 
– трговаца:
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● Закон о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 52/2019), 
● Закон о електронској трговини („Сл. гласник 
РС”, бр. 41/2009, 95/2013 и 52/2019),
● Закон о фискалним касама („Сл. гласник РС”, 
бр. 135/2004 и 93/2012),

● Уредба о одређивању делатности код чијег 
обављања не постоји обавеза евидентирања 
промета преко фискалне касе („Сл. гласник 
РС”, бр. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 
59/2013 и 100/2014),

● Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, 
бр. 62/2014, 6/2016 – други закон и 44/2018 – други 
закон),
● Правилник о евиденцији промета („Сл. гласник 
РС”, бр. 99/2015 и 44/2018 – други пропис),
● Правилник о класификацији трговинских фор-
мата („Сл. гласник РС”, бр. 47/2011),
● Правилник о садржини и начину евидентирања 
промета издавањем фискалног рачуна, начину 
отклањања грешке у евидентирању промета пре-
ко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге 
дневних извештаја („Сл. гласник РС”, бр. 140/2004 
и 44/2018 – други пропис),
● Уредба о количини расхода (кало, растур, квар 
и лом) на који се не плаћа порез на додату вред-
ност („Сл. гласник РС”, бр. 124/2004),
● Правилник о Контном оквиру и садржини ра-
чуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2014 – даље: Правилник о Контном оквиру).

У наставку текста биће коришћен назив „цве-
ћар”, који означава правна лица и предузетнике 
који се баве трговином цвећем. За правна лица, 
предузетнике и пољопривреднике који се баве 
гајењем (и продајом) цвећа користиће се назив 
„произвођач цвећа”.

 
Трговина цвећем на велико 

У складу са чланом 11. Закона о трговини, тр-
говина цвећем на велико (велепродаја, велетр-
говина) представља куповину цвећа ради даље 
продаје правним и физичким лицима уписаним у 
одговарајући регистар.

У складу са Правилником о Контном оквиру, 
на рачуну 132 – Роба у промету на велико – иска-
зује се вредност залиха цвећа у продајним објек-
тима на велико, као што су складишта и слично. 
Залихе цвећа у промету на велико у рачуновод-

ству могу да се воде по набавној или по продајној 
цени, без укалкулисаног ПДВ-а. У набавну вред-
ност продате робе укључују се:
● фактурна цена умањена за рабате и попусте,
● транспортни трошкови који укључују трошкове 
транзитног осигурања,
● манипулативни трошкови (утовар и истовар и 
др.),
● царина и друге увозне дажбине (осим оних 
које правно лице може касније да поврати од по-
реских власти) и
● други трошкови који директно могу да се при-
пишу стицању, односно набавци робе/цвећа.

Други трошкови који директно могу да се 
припишу набавци цвећа јесу шпедитерски и 
посреднички трошкови, затим трошкови кала, 
растура, лома и квара у транспорту, као и тро-
шкови осигурања у транспорту и други трошко-
ви који прате цвеће до ускладиштења у магацин 
купца.

У складу са рачуноводственим правилима, 
када се залихе робе продају, њихова књиговод-
ствена, односно набавна вредност признаје се 
као расход периода у ком је признат повезани 
приход од продаје. У зависности од изабраног на-
чина евидентирања набавке робе постоје и одре-
ђена правила и специфичности којих се правна 
лица и предузетници морају придржавати. У слу-
чају да цвећар усвоји начин евидентирања робе 
по продајној цени, као исправку те цене на потра-
жној страни аналитичког рачуна 1329 – Разлика 
у цени робе у промету на велико – евидентира 
износ укалкулисане разлике у цени коју је додао 
на набавну вредност цвећа, док укупну вредност 
цвећа по продајној цени евидентира на терет 
рачуна 132 – Роба у промету на велико. Када се 
цвеће прода, вредност цвећа која се књижи на 
терет рачуна 501 – Набавна вредност продате 
робе – мора бити сведена на вредност набавне 
цене (без укалкулисане разлике у цени).

Пример: Евидентирање набавке и  
продаје цвећа

Велетрговац цвећем Лалица д. о. о. набавио је 
од произвођача цвећа 1.100 комада ружа, 900 ка-
ранфила и 700 гербера, укупне вредности 128.500 
динара. Произвођач је цвеће и доставио, за шта је 
наплатио 6.000 динара на име транспортних тро-
шкова и 3.000 динара за утовар и истовар цвећа. 
Тако је укупна вредност на фактури произвођача 
цвећа 137.500 динара плус 27.500 динара ПДВ-а. 
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Лалица је ланцу цвећара „Букетић” продао 800 
ружа, 700 каранфила и 500 гербера, укупне вред-
ност 137.000 динара плус 27.400 динара ПДВ-а.

Артикал Кол.
Про-
дајна 
цена

Продајна 
вредност 
без ПДВ-а

ПДВ Укупно

Ружа 800 70 56.000,00 11.200,00 67.200,00

Каран-
фил

700 55 38.500,00 7.700,00 46.200,00

Гербер 500 85 42.500,00 8.500,00 51.000,00

УКУПНО   137.000,00 27.400,00 164.400,00

Након продаје, Лалица је раздужио и залихе 
цвећа:

Артикал Количина Набавна 
цена

Набавна 
вредност

Ружа 800 53,35 42.683,64

Каранфил 700 38,30 26.810,00

Гербер 500 63,34 31.671,43

УКУПНО   101.165,06

Из калкулације: 58.690 / 1.100
Из калкулације: 34.470 / 900
Из калкулације: 44.340 / 700

У случају да Лалица вредност робе евиденти-
ра по набавној цени, књижење је следеће:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

132 Роба у промету на 
велико – фактурна 
вредност 128.500  

132 Роба у промету на 
велико – транспорт 6.000  

132 Роба у промету на 
велико – утовар/истовар 3.000  

270 ПДВ у примљеним фак-
турама по општој стопи 
(осим плаћених аванса) 27.500  

435 Добављачи у земљи  165.000
- за набавку цвећа по фактури добављача

2.

204 Купци у земљи 164.400  
604 Приходи од продаје 

робе на домаћем 
тржишту  137.000

470 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи (осим 
примљених аванса)  27.400

- за продају цвећа по издатој фактури

2а)

501 Набавна вредност 
продате робе 101.165  

132 Роба у промету на 
велико  101.165

- за обрачун набавне вредности продатог цвећа

Ако Лалица води залихе цвећа по продајној 
вредности, након набавке цвећа израђује следе-
ћу калкулацију:

Ред. бр. Назив робе Јед. мере Кол. 
Фактурна 
вредност 
без ПДВ-а

Зависни 
трошкови 
набавке

Набавна 
вредност

Разлика у 
цени

Продајна 
вредност

1. Ружа ком 1100 55.000 3.690 58.690 18.310 77.000
2. Каранфил ком 900 31.500 2.970 34.470 15.030 49.500
3. Гербер ком 700 42.000 2.340 44.340 15.160 59.500
4. Свега:  2700 128.500 9.000 137.500 48.500 186.000
5. Обрачунати ПДВ у примљеним 

фактурама 20%
25.700 1.800 27.500  

6. Укупно: 154.200 10.800 165.000 45.000 213.000

Набавна цена Руже је 53,35 дин. (58.690 ÷ 1100), а укалкулисана разлика у цени 16,65 дин. (18.300 ÷ 1100)

На основу калкулације евидентира набавку 
цвећа:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

1320 Роба у промету на 
велико 186.000  

270 ПДВ у примљеним фак-
турама по општој стопи 
(осим плаћених аванса) 27.500  

435 Добављачи у земљи  165.000
1329 Разлика у цени робе у 

промету на велико  48.500
- за набавку цвећа по фактури добављача

Након извршене продаје Лалица саставља 
преглед набавне вредности и укалкулисане ра-
злике у цени по врстана артикала (цвећа) како 
би раздужила залихе:

Артикал Кол. Набавна 
цена

Набавна 
вредност

Укалк. 
РУЦ 

(ком)

Укалк. РУЦ 
(укупно)

Ружа 800 53,35 42.683,64 16,65 13.316,36

Каранфил 700 38,30 26.810,00 16,70 11.690,00

Гербер 500 63,34 31.671,43 21,66 10.828,57

УКУПНО   101.165,06  35.834,94
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Књижење продаје и раздужења залиха:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2.

204 Купци у земљи 164.400  

604 Приходи од продаје робе 
на домаћем тржишту  137.000

470 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи (осим 
примљених аванса)  27.400

- за продају цвећа по издатој фактури

2а)

501 Набавна вредност 
продате робе 101.165  

1329 Разлика у цени робе у 
промету на велико 35.835  

1320 Роба у промету на велико  137.000

- за обрачун набавне вредности продатог цвећа

У аналитичкој евиденцији цвеће се евиденти-
ра на основу веродостојних докумената по ко-
личини и вредности за сваку врсту цвећа. Након 
испоруке/продаје цвећа на велико цвећар разду-
жује аналитичку евиденцију по врсти, количини и 
вредности испорученог цвећа.

Приликом продаје цвећа у трговини на вели-
ко цвећар – обвезник ПДВ-а мора да испостави 
рачун, уз који прилаже и примерак отпремнице, 
која служи за раздужење аналитичке евиденци-
је за продато цвеће. Приликом продаје цвећа у 
трговини на велико цвећар – обвезник ПДВ-а, 
који током обрачунског периода континуирано 
испоручује цвеће, може да га испоручи само уз 
отпремницу, а рачун испоставља на крају об-
рачунског периода у складу са чланом 22. Пра-
вилника о одређивању случајева у којима нема 
обавезе издавања рачуна и о рачунима код ко-
јих се могу изоставити поједини подаци („Сл. 
гласник РС”, бр. 123/2012, 86/2015 и 52/2018).

У трговини на велико цвећем цвећар може да 
одобрава и попусте, који могу бити редовни и 
накнадно одобрени попусти, затим финансијски 
и натурални.

Редовни попусти одобравају се купцу у тренут-
ку испостављања рачуна, а у пореску основицу не 
улазе снижења и попусти који се купцу одобре 
у моменту вршења промета добара (члан 17. За-
кона о ПДВ-у). Накнадно одобрени попусти код 
обвезника ПДВ-а умањују пореску обавезу само 
ако су дати у директном међусобном односу из-
међу купца и добављача, уз услов да добављач 

сме да умањи обавезу за ПДВ тек након што га ку-
пац писмено обавести да је исправио порез који 
је претходно користио као одбитни (члан 21. став 
3. Закона о ПДВ-у).

У пракси су присутна два начина фактурисања 
натуралног рабата. Суштина целог посла је следе-
ћа: купац (по уговореној цени – накнади) поручује 
100 комада неког цвећа, продавац му одобрава 
натурални рабат у износу од 3% и испоручује му 
укупно 103 цвета. Посматрано из угла ПДВ-а, це-
локупна испорука (сва 103 цвета) има карактер 
промета са накнадом у складу са чланом 4. став 
6. Закона о ПДВ-у, по коме се, у случају да се уз 
испоруку добара врши нека споредна испорука, 
сматра да је извршена једна испорука добара. 
Дакле, пореска основица утврђује се на основу 
уговорене укупне накнаде коју купац цвећа плаћа. 

Трговина на мало цвећем

Евиденције које води цвећар у складу са тре-
нутно важећим одредбама Закона о рачуновод-
ству јесу:
● Главна књига и Дневник финансијског књиго-
водства;
● аналитичка евиденција (по количини и вредно-
сти) за сваку врсту робе у малопродајном 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 
робе

У складу са чланом 11. Закона о рачуновод-
ству, пословне књиге су Дневник, Главна књига 
и помоћне књиге. 

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

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 
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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 
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.

Новим Законом о рачуноводству („Сл. гласник 
РС”, бр. 73/2019 – даље: Нови закон), који ступа 
на снагу 1. 1. 2020. године, чланом 8. прописано 
је да правно лице, односно предузетник својим 
општим актом којим уређује организацију рачу-
новодства одређује и врсте и облик помоћних 
књига које води. Уз то, чланом 12. став 8. Новог 
закона прописано је да правна лица и предузет-
ници аналитичке евиденције могу да воде одвоје-
но за различите врсте средстава и обавеза. 

То практично значи да се УКИДА обавеза 
вођења СВИХ тренутно важећих Законом по-
бројаних помоћних књига, односно аналити-
чких евиденција. Сваки субјект сам одређује 
врсту и садржину помоћних књига које води 
(осим дневника благајне). Значи, сам одлучује 
које су му помоћне књиге неопходне. На при-
мер, када се као техника одмеравања набав-
не вредности у малопродаји користи метода 
малопродајне цене, није неопходно вођење 
аналитичке евиденције за робу.

Одељком 13.16 МСФИ за МСП дефинисана је 
ова техника одмеравања набавне вредности 
залиха: Методом малопродајне цене набавна 
вредност / цена коштања одмерава се смањењем 
продајне вредности залиха помоћу одговарају-
ћег процента бруто марже.

Правилник о начину признавања, вредновања, 
презентације и обелодањивања позиција у поједи-
начним финансијским извештајима микро и дру-
гих правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 

95/2014 – даље: Правилник за микро и друга прав-
на лица) у члану 18. дефинише залихе, при чему се 
у наведене врсте залиха сврставају и залихе трго-
вачке робе. Међутим, истим чланом НИСУ дефи-
нисане технике одмеравања набавне вредности, 
већ су само дате инструкције у вези са почетним 
мерењем залиха и обрачуном излаза залиха. С 
обзиром на то, сматрамо да је приликом избора 
технике одмеравања набавне вредности залиха 
робе у малопродаји могуће применити одредбе 
одељка 13.16 МСФИ за МСП и код корисника Пра-
вилника за микро и друга правна лица, у складу са 
чланом 6. став 3. тог правилника. 

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.
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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 30. 
Закона о трговини може да буде кажњен новча-
ном казном од 100.000,00 динара ако је правно 
лице, а физичко лице или одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 10.000,00 дина-
ра, односно предузетник новчаном казном од 
40.000,00 динара.

Трговац који не води евиденцију промета, у 
складу са чланом 30. Закона о трговини може да 
буде кажњен новчаном казном од 500.000,00 
до 2.000.000,00 динара ако је правно лице, а фи-
зичко лице или одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 ди-
нара, односно предузетник новчаном казном од 
50.000,00 до 500.000,00 динара. Уз прекршајну 
казну, правном лицу може да се изрекне и за-
штитна мера обављања одређене делатности у 
трајању од шест месеци до две године, као и за-
штитна мера јавног објављивања пресуде. Уз пре-
кршајну казну, одговорном лицу у правном лицу 
може да се изрекне и заштитна мера забране да 
врши одређене послове у трајању од три месеца 
до једне године. Уз прекршајну казну, предузет-
нику може да се изрекне и заштитна мера забра-
не вршења одређене делатности у трајању од 
шест месеци до две године.

У случају да цвећар приликом раздуживања 
залиха не користи методу малопродајне цене, 
неопходно је да води аналитичке картице за сва-
ки артикал (цвеће, букети, аранжмани).

Цвећар сам одлучује како ће организовати ра-
чуноводство, нарочито са аспекта вођења финан-
сијског књиговодства (Главна књига и Дневник) и 
робног књиговодства (аналитичке евиденције). 
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 пословне књиге воде помоћу 
књиговодственог софтвера, уношењем података 
о продатим артиклима из дневног извештаја фи-
скалне касе аутоматски се раскњижава продаја и 
смањење залиха појединих артикала робе (цвећа) 
на робним картицама, а затим се опет по аутома-
тизму 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 провера-
ва аналитичким контролама. 

У случају да књиговодствени програм не садр-
жи модул робног књиговодства, осим надоград-
ње софтвера, преостаје опција да се помоћне 
евиденције воде ручно, нпр. коришћењем Excel-
-ових листова. Ако се раздужење залиха прили-
ком продаје на аналитичким картицама води 
по просечној пондерисаној цени, а књижење у 
Главној књизи применом збирне реализоване 
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 настаје јер се 
збирна реализована разлика у цени разликује од 
појединачне реализоване разлике у цени разно-
врсних артикала. Наравно, разлике нема 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, тада се у 
Главној књизи евидентирају евентуалне разлике 
ставом 1341/604. 

Фискализација

Цвећари који се баве продајом цвећа на мало 
у обавези су да издају фискални рачун за сваки 
промет цвећа који изврше физичким лицима. 
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 слу-
чају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду 
за пружене услуге сноси правно лице, односно пре-
дузетник, и то независно од начина плаћања (го-
товина, чек, картица и безготовинско плаћање).



80 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

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

У Уредби о одређивању делатности код чи-
јег обављања не постоји обавеза евидентирања 
промета преко фискалне касе дефинише се спи-
сак субјеката према делатностима које обавља-
ју, који нису у обавези да евидентирају промет 
преко фискалне касе иако робу и услуге продају 
физичким лицима. На том списку не налази се 
делатност 47.76 – Трговина на мало цвећем.

Трговац на мало је, осим наведених изузетака, 
обвезник фискали зације, без обзира на то да ли 
је или није обвезник пореза на додату вредност. 

При уносу података у базу фискалне касе 
о добрима која се стављају у промет морају 
да се унесу недвосмислени називи и не посто-
ји могућност уопштавања (нпр. „цвет”), већ 
мора да се означи тачан назив робе у складу са 
чланом 2. став 5. Закона о фискалним касама: 
База података оперативне меморије из става 
4. овог члана обавезно садржи једнозначно и не-
двосмислено идентификован 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).

Набавка цвећа и калкулација

Цвећар може набавити цвеће од произвођача 
цвећа, али и од других цвећара. За такво цвеће 
добија рачун од добављача који представља ве-
родостојну исправу на основу које се:
● израђује калкулација малопродајне цене;

● задужује КЕП књига;
● евидентира набавка на аналитичким картица-
ма појединог артикла – цвета. 

Након набавке, а пре стављања цвећа у про-
дају, цвећар саставља калкулацију малопродајне 
цене. Да би се цвеће у промету на мало евиден-
тирало на исправан начин и да би калкулација, 
као рачуноводствена исправа, обезбедила све 
податке ради задовољена прописа из области 
трговине и рачуноводствених прописа, потребно 
је да садржи 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),
● 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 укалкули-
саним 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 по-
словне промене и елементе битне за њено еви-
дентирање. Тако утврђена цена цвећа и других 
производа који се задуже на основу калкулације 
(украсне траке, зеленило и слично) јасно мора да 
се истакне на производу (цвећу, букету) или на 
продајном месту (полици), у складу са чланом 35. 
Закона о трговини.

За трговце који не истакну малопродајну 
цену на јасан, несумњив, лако уочљив и читљив 
начин у члану 67. Закона о трговини прописана 
је казна у износу од 100.000,00 динара за прав-
но лице, односно 10.000,00 динара за одговор-
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ну особу у правном лицу. За предузетнике је 
прописана казна за наведени прекршај у изно-
су од 40.000 динара.

Пример: Набавка цвећа
Предузетник Цветко Цветковић је за своју 

цвећару „Цветак зановетак” набавио од дискон-

та цвећа „Кактус” 100 ружа, 90 каранфила и 20 
гербера. Испоруку је извршио дисконт и за услу-
гу зарачунао цену од 1.200,00 динара. Цветко из-
рађује калкулацију малопродајне цене, а затим 
задужује КЕП књигу, уноси цвеће на аналитичке 
картице (приказане на крају чланка) и књижи у 
финансијском књиговодству.

Табела 1: Цветкова калкулација
Самостални предузетник Цветко Цветковић Датум: 16. 9. 2019. Добављач: Дисконт цвећа „Кактус”, Брзи пут 11, Неки град

Пут којим се ређе иде бр. 1, Неки град Ознака добављача: ДЦК

Цвећара „Цветак зановетак” Број документа: Фактура/Отпремница бр. 111-11/19
Калкулација малопродајне цене по фактури добављача ДЦК бр. 111-11/19

       По јединици мере За укупну количину

Ред. 
бр.

Назив 
робе

Јед. 
мере

Кол.
НЦ по 

фактури 
доб.

Вредност 
по 

фактури

Зависни 
трошкови 
набавке

НЦ
Укал. 
РУЦ

Стопа 
ПДВ-а

Укал. 
ПДВ

ПЦ НВ
Укал. 
РУЦ

Укал. 
ПДВ

ПВ

1. Ружа ком. 100 70 7.000,00 615,38 76,15 48,85 20% 25,00 150,00 7.615,38 4.884,62 2.500,00 15.000,00

2. Каранфил ком. 90 55 4.950,00 435,16 59,84 23,50 20% 16,67 100,00 5.385,17 2.114,83 1.500,00 9.000,00

3. Гербер ком. 20 85 1.700,00 149,45 92,47 40,86 20% 26,67 160,00 1.849,45 817,22 533,33 3.200,00

4. УКУПНО  210  13.650,00 1.200,00      14.850,00 7.816,67 4.533,33 27.200,00

НЦ – набавна цена; ПЦ – продајна цена; НВ – набавна вредност; ПВ – продајна вредност.

Табела 2: Цветкова КЕП књига
Самостални предузетник Цветко Цветковић Образац КЕП
Пут којим се ређе иде бр. 1, Неки град
Цвећара „Цветак зановетак”

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. септембар Калкулација малопродајне цене по фактури 
добављача ДЦК бр. 111-11/19 27.200,00  

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

1.

130 Обрачун набавке 
робе 13.650,00  

270 ПДВ вредност 
у примљеним 
фактурама по 
општој стопи (осим 
плаћених аванса) 2.730,00  

435 Добављачи у земљи  16.380,00
- за обрачун набавке робе од добављача – дисконт 
„Кактус”

2.

130 Обрачун набавке 
робе 1.200,00  

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи (осим 
плаћених аванса) 240,00  

435 Добављачи у земљи  1.440,00
- за обрачун зависних трошкова набавке – превоз

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

1340 Роба у промету на 
мало 27.200,00  

130 Обрачун набавке 
робе  14.850,00

1341 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 20%  4.533,33

1349 Разлика у цени робе 
у промету на мало  7.816,67

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

Међутим, осим наведених добављача, цвећа-
ри могу набављати цвеће и од пољопривредних 
произвођача који се баве гајењем цвећа у окви-
ру пољопривредног газдинства. Да би могли да 
продају цвеће, морају да буду уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Када је у питању 
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набавка цвећа од пољопривредника, примењују 
се одредбе члана 34. Закона о ПДВ-у:
● Цвећар, као обвезник ПДВ-а, за сваку набав-
ку пољопривреднику издаје признаницу на којој 
исказује податке који су прописани чланом 16. 
Правилника о одређивању случајева у којима 
нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 
којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. 
гласник РС”, бр. 123/12, 86/15 и 52/2018). Тим чла-
ном прописано је да се, у смислу члана 42. став 1. 
Закона о ПДВ-у, рачуном сматра и документ за 
обрачун ПДВ надокнаде (признаница) који обве-
зник издаје пољопривреднику у смислу члана 34. 
став 3. Закона о ПДВ-у. 
● На основу овог документа цвећар има све по-
датке за правилно евидентирање улаза цвећа, 
као и за право на одбитак исплаћене ПДВ на-
докнаде, која се обрачунава по стопи од 8% на 
вредност откупљених пољопривредних добара 
– цвећа. 
● Право да одбију износ ПДВ надокнаде, као 
претходни порез, цвећари имају под условом да 
су ПДВ надокнаду и вредност примљених доба-
ра и услуга платили пољопривреднику. ПДВ на-
докнада не може бити плаћена у добрима или 
услугама, већ на текући рачун или рачун штедње 
пољопривредника.

У случају да се набавка цвећа врши од физичких 
лица (а нису носиоци пољопривредног газдинства 
или доприносе за обавезно социјално осигурање 
плаћају по решењу као осигураници по основу по-

љопривредне делатности или нису корисници по-
љопривредне пензије) која нису обвезници ПДВ-а, 
свака исплата третира се као исплата других при-
хода из члана 85. став 1. тачка 15) ЗПДГ-а.

Пример: Набавка цвећа од физичког лица

Цвећара „Цвећко” купила је од комшинице 
Цаце, која проверено има најбољу башту у кра-
ју, зелениш који се користи при украшавању бу-
кета у вредности од 1.000,00 динара. Цаца није 
носилац пољопривредног газдинства, односно 
доприносе за обавезно социјално осигурање не 
плаћа по решењу као осигураник по основу пољо-
привредне делатности, односно није корисница 
пољопривредне пензије.

Обрачун је следећи:

Ред. 
бр. Опис Укупно

1. Бруто износ накнаде 1.020,41
2. Нормирани трошкови (ред. бр. 1 × 90%) 918,37
3. Износ накнаде на коју се примењује 

пореска стопа (ред. бр. 1 - ред. бр. 2) 102,04
4. Порез на доходак (ред. бр. 3 × 20%) 20,41
5. Нето износ накнаде за исплату  

(ред. бр. 1 - ред. бр. 4) 1.000,00

Бруто износ се добија из уговореног нето као: 
нето накнада / 0,98. Нормирани трошкови према 
члану 85. став 4. Закона о порезу на доходак гра-
ђана износе 90%. Куповина зелениша за букете 
плаћена је на основу потврде коју је издала Цаца 
Баштован.

ПОТВРДА

Овим потврђујем да сам од друштва „Цвећко” д. о. о, као купца, примила дана 25. 9. 2019. 
године износ од 1.000,00 динара на име исплате износа купопродајне цене за продате пољо-
привредне производе:

– 500 струкова зелениша за аранжман букета.
За производе гарантујем да сам законит и савестан власник, при чему су они на дан издавања 

ове потврде у исправном стању предати Купцу.
Износ из става 1. ове потврде примила сам у готовини приликом предаје производа.
Изјављујем да сам у потпуности исплаћена купопродајном ценом и да више ништа не потра-

жујем од друштва „Цвећко” д. о. о.
У Цветограду, дана 25. 9. 2019. године

Продавац
Цаца Баштован
Из Цветограда, Улица комшијска 007

ЈМБГ: 0209955170888
Бр. ЛК: 084541528
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По потврди Цаце Баштован у финансијском 
књиговодству задужене су залихе материјала:

Конто Опис Дуг. Потр.

101 Материјал 1.020,41  

465 Обавезе према физичким 
лицима за накнаде 1.000,00

489 Остале обавезе за порезе 20,41

- за пријем пољопривредних производа од физичког лица 

465 Обавезе према физичким 
лицима за накнаде 1.000,00

489 Остале обавезе за порезе 20,41

241 Текући рачун 20,41

243 Благајна 1.000,00

- за исплату накнаде 

ZНапомена: Набављено зеленило еви-
дентирано је као материјал јер се ради 

о потрошном материјалу који се не продаје по-
себно, него се користи у изради цветних аран-
жмана и букета. Самим тим, не ради се улазна 
калкулација нити се задужује КЕП књига. 

Специфичност код цвећара је у томе што се 
набављено цвеће може ставити у продају по ко-
маду (калкулација малопродајне цене односи се 
на продајну цену цвећа по комаду), али и у облику 
букета, венаца и аранжмана (малопродајна кал-
кулација садржи цену букета). 

Проблем се јавља када се из цвећа које је заду-
жено у малопродаји по комаду обликују букети, 
венци и аранжмани који се као такви и продају. 
Притом је најчешће случај да се обликовани бу-
кети, венци и аранжмани продају по цени која је 
већа од укупне цене појединачних цветова који су 
коришћени у изради истих. У том случају потреб-
но је да се КЕП књига задужи за износ те разлике 
у цени која је остварена продајом букета и аран-
жмана, а то је могуће учинити на два начина:

1. сторнирати задужење у КЕП књизи за сваки 
поједини артикал (цвет, зеленило, траку, папир 

итд.) који је претходно задужен у малопродаји, 
а коришћен је у изради аранжмана, при чему је 
након тога потребно направити нову калкулацију 
за аранжман који је стављен у малопродају и ура-
дити ново задужење у КЕП књизи; или

2. купцу издати рачун на ком ће бити зарачуна-
ти цветови, украсни папир, трака и зеленило по 
продајним ценама по којима су задужени у КЕП 
књизи и наплатити посебно услугу аранжирања, 
при чему се тако зарачунати појединачни артикли 
евидентирају по издатом рачуну у КЕП књизи као 
раздужење, а зарачуната услуга евидентира се у 
КЕП књигу јер би у супротном случају КЕП књига 
остала неуравнотежена.

Напомена: Траке, зеленило и остали потро-
шни материјал не морају да се воде као артикал 
у малопродаји који има своју продајну цену, који 
може да се прода самостално. Могу да се воде и 
као потрошни материјал. У том случају не може 
да се примени други начин.

Пример: Израда букета

Цветко је од раније задужених 20 ружа, 12 ка-
ранфила и 4 гербера направио 4 букета. За изра-
ду једног букета Цветко ће да користи 5 ружа, 3 
каранфила и 1 гербер, а од потрошног материјала 
6 струкова зеленила, 5 струкова белих бобица, је-
дан целофан, две траке и 5 налепница бубамара.

Случај 1: Цветко потрошни материјал не води 
као артикле у малопродаји

Руже, каранфили и гербер које је задужио у 
вредности од 1.210 динара (5 ружа по 150 динара, 
3 каранфила по 100 динара и 1 гербер по 160 ди-
нара) Цветко троши за обликовање букета који 
ће продавати по цени од 1.400 динара. Потрошни 
материјал је одмах по набавци евидентирао на 
трошак.

Због разлике од 190 динара (1.400 – 1.210) по 
једном букету сторнира претходно задужење по-
јединачних цветова, ради нову калкулацију (буке-
та) и задужује евиденције тим новим артиклом.

3
ДЕЦЕНИЈЕ
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Табела 4: Цветкова КЕП књига
Самостални предузетник Цветко Цветковић Образац КЕП

Пут којим се ређе иде бр. 1, Неки град

Цвећара „Цветак зановетак”

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. 
бр.

Датум 
евиденције  

(дан и месец)

Опис евидентиране промене  
(назив, број и датум документа)

Износ динара

Зад. Разд.

1 2 3 4 5

212 16. септембар Калкулација малопродајне цене по фактури добављача ДЦК бр. 111-11/19 27.200,00  

213 16. септембар Калкулација малопродајне цене по фактури добављача ДЦК бр. 111-11/19 -4.840,00

214 16. септембар Калкулација малопродајне цене – ИНТЕРНА КАЛКУЛАЦИЈА бр. 214/19 – букети 5.600,00

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

1. 1340 Роба у промету на 
мало 5.600,00  

1341 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало  933,33

1349 Разлика у цени робе у 
промету на мало  2.055,68

1340 Роба у промету на 
мало -4.840,00  

1341 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало  -806,67

1349 Разлика у цени робе у 
промету на мало  -1.422,34

- за сторнирање преноса на робу у промету на мало по 
интерној калкулацији бр. 214/19 – букети и задужење за 
букете

Задужена је залиха букета
Раздужена је залиха појединачног 
цвећа које је уграђено у букете

У меморију фискалне касе као артикал је уне-
сен букет „Веселко”.

Случај 2: Цветко потрошни материјал води 
као артикле у малопродаји

Цветко по фактури добављача ради калкула-
цију малопродајне цене и за потрошни материјал, 

као што су целофан за умотавање, украсне траке, 
зеленило, налепнице и други украси.

Када направи букет, не врши сторнирање 
претходно задужених појединачних цветова и 
осталог материјала који троши за његову израду, 
него приликом продаје букета раздужује поједи-
начно сваки његов саставни део:

Букет чини: НЦ ПЦ ком. ПВ
Ружа 76,15 150,00 5 750,00
Каранфил 59,84 100,00 3 300,00
Гербер 92,47 160,00 1 160,00
Зеленило 8,00 10 6 60,00
Бобице 10,00 15 5 75,00
Целофан 10,00 10 1 10,00
Трака 7,00 10 2 20,00
Налепнице – бубамарице 3,00 5 5 25,00
Раздужи у КЕП    1.400,00

У КЕП књигу уноси раздужење приликом про-
даје букета. Приликом издавања фискалног ра-
чуна може да куца артикал букет „Веселко” или 
сваки појединачни артикал који је саставница 
букета.

Претходно описани начини не морају да се 
спроводе, односно не спроводи се задужење 

Табела 3: Калкулација букета
Самостални предузетник Цветко Цветковић Датум: 16. 9. 2019.  

Пут којим се ређе иде бр. 1, Неки град
Цвећара „Цветак зановетак”

Калкулација малопродајне цене – ИНТЕРНА КАЛКУЛАЦИЈА
      По јединици мере За укупну количину

Ред. 
бр.

Назив 
робе

Јед. 
мере

Кол.
НЦ по 

Норма-
тиву

Вредност 
по Норма-

тиву
НЦ

Укал. 
РУЦ

Стопа 
ПДВ-а

Укал. 
ПДВ

ПЦ НВ
Укал. 
РУЦ

Укал. 
ПДВ

ПВ

1.
Букет 

„Веселко”
ком. 4 652,75 2.610,99 652,75 513,92 20% 233,33 1.400,00 2.610,99 2.055,68 933,33 5.600,00

2. УКУПНО  4  2.610,99      2.610,99 2.055,68 933,33 5.600,00

НЦ – набавна цена; ПЦ – продајна цена; НВ – набавна вредност; ПВ – продајна вредност.
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разлике у КЕП књизи када се набављено цвеће 
не ставља одмах у продају у продавницу/цвећа-
ру, него се цвеће прво прима у магацин како би 
се од њега израдили букети и аранжмани, па се 
тек онда задужује малопродаја, и то са већ изра-
ђеним букетом, аранжманом и другим готовим 
производом.

Дакле, у овом случају набављено цвеће сматра 
се залихом сировина и материјала, па је потреб-
но водити материјалне картице. Та залиха мате-
ријала се смањује, тј. раздужује на основу радног 
налога за производњу букета, венца, аранжмана 
и слично. Предуслов за такво поступање је мага-
цин у који се цвеће прима. Значи, складиште ма-
теријала треба да буде посебно одвојен простор 
од малопродаје, јер све што се налази у малопро-
дајном простору мора бити задужено у КЕП књи-
зи на основу исправе о задужењу.

ZЈош једном истичемо да материјал који 
се користи за аранжман букета, а не 

продаје се као самостални артикал, приликом 
набавке у целости може да се књижи директно 
на трошак. Приликом продаје цвета или букета 
укалкулисана разлика у цени урађена је тако 
да једним својим делом „покрива” и овај по-
трошни материјал који је директно књижен на 
трошкове. У случају да се до краја године не по-
троши, на крају године цвећар мора да попише 
колико је материјала остало неутрошено, као и 
да за тај износ смањи трошкове материјала на 
рачуну 5110 и евидентира потрошни материјал 
на рачуну 101.

Што се тиче КЕП књиге, у том случају се по-
моћни материјал за израду букета и аранжма-
на не уноси у КЕП књигу нити се за њега ради 
улазна калкулација. 

Дакле, изузетак да се нешто налази у цвећа-
ри, а није претходно задужено у КЕП књизи, је-
дино може да буде потрошни материјал, који се 
у малопродаји не продаје појединачно, него се 
користи искључиво за аранжирање цвећа (под 
условом да цвећар у случају надзора може да до-
каже да потрошни материјал није предмет про-
даје, него се користи искључиво за аранжирање).

Продаја цвећа и издавање рачуна

У току једног радног дана роба – цвеће може 
да се наплати на разне начине. Углавном је засту-
пљена наплата путем платних картица и готовине, 

а и чековима грађана. Без обзира на начин плаћа-
ња, све то чини пазар трговца за одређени радни 
дан. На крају радног дана штампа се дневни из-
вештај, на ком је назначено који део је наплаћен 
готовином, који картицама, а који чеком. Прили-
ком предаје у благајну или на текући рачун пазар 
мора да се преконтролише, као и да се уради спе-
цификација истог. Тај образац назива се „Пријава 
дневног пазара” и у њему се јасно види колико је 
од укупног пазара наплаћено готовином, колико 
чеком, картицом и вирманом. Збир свих тих ко-
лона наплате чини укупан дневни пазар, па стога 
мора бити једнак дневном извештају. Збир про-
мета и обрачунатог ПДВ-а свих дневних извешта-
ја у току одређеног периода мора да буде једнак 
укупном промету и обрачунатом ПДВ-у који је 
исказан на периодичном рачуну за тај период. У 
финансијском књиговодству могу да се књиже 
дневни или периодични извештаји (месечни). У 
том смислу, на крају месеца потребно је да се из 
фискалне касе извуче месечни (периодични изве-
штај) и сложи са дневним извештајима. 

У зависности од организације рачуноводства и 
ажурности самог књижења, раздужење цвећаре 
за продату робу спроводи се и на рачунима Глав-
не књиге на основу података из рекапитулације 
дневног промета. Књижење пословног догађаја 
у вези са продајом цвећа на мало у финансијском 
књиговодству обухвата:
1. признавање прихода од продаје робе на мало 
и евидентирање обавезе за ПДВ;
2. раздужење цвећаре за продату робу, уз исто-
времено књижење набавне вредности продате 
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.

Пример: Продаја цвећа

Цветков дневни пазар за 16. септембар износи 
10.975,00 динара, а спецификација цвећа и арти-
кала приказана је у табели 5.

Часопис
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

препоручите и другима!
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Табела 5: Дневни пазар цвећаре „Цветак зановетак” за 16. септембар

Датум Артикли Јед. мере Кол. ПЦ без 
ПДВ-а Основица Стопа 

ПДВ-а ПДВ Продајна 
вредност

16. 9. 2019. Ружа ком. 80 125,00 10.000,00 20% 2.000,00 12.000,00
Букет „Веселко” ком. 4 1.166,67 4.666,67 20% 933,33 5.600,00
Каранфил ком. 78 83,33 6.500,00 20% 1.300,00 7.800,00
Гербер ком. 16 133,33 2.133,33 20% 426,67 2.560,00

УКУПНО     23.300,00  4.660,00 27.960,00

Цветко уноси продају у КЕП образац:
Самостални предузетник Цветко Цветковић Образац КЕП
Пут којим се ређе иде бр. 1, Неки град
Цвећара „Цветак зановетак”

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРОМЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. 
бр.

Датум 
евиденције  

(дан и месец)
Опис евидентиране промене (назив, број и датум документа)

Износ динара

Зад. Разд.

1 2 3 4 5
212 16. септембар Калкулација малопродајне цене по фактури добављача ДЦК бр. 

111-11/19
27.200,00  

213 16. септембар Калкулација малопродајне цене по фактури добављача ДЦК бр. 
111-11/19

-4.840,00

214 16. септембар Калкулација малопродајне цене – ИНТЕРНА КАЛКУЛАЦИЈА бр. 
214/19 – букети

5.600,00

215 16. септембар Дневни извештај благајне бр. xxx/19  27.960,00

Артикли су раздужени на аналитичким карти-
цама, као што је за артикле „ружа” и букет „Ве-
селко” приказано на крају чланка.

Цветко је дневни пазар наплатио у готовини, 
платним картицама и чековима грађана:

Ред. 
бр.

Средство 
наплате 

Износ без 
ПДВ-а ПДВ Укупно 

1. Чековима 
грађана 1.300,00 260,00 1.560,00

2. У готовини 20.000,00 4.000,00 24.000,00

3. Платним 
картицама 2.000,00 400,00 2.400,00

 Укупно: 23.300,00 4.660,00 27.960,00

Ако Цветко као технику одмеравања набавне 
вредности залиха користи метод малопродајне 
цене (тада не води горепоменуте помоћне еви-
денције за сваки артикал), књижење је следеће:

Књижење продаје по методи малопродајне цене
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

240 Хартије од вредно-
сти – готовински 
еквиваленти 1.560,00  

243 Благајна 24.000,00  
228 Остала 

потраживања 2.400,00  
604 Приходи од продаје 

робе на домаћем 
тржишту  27.960,00

- за пазар у благајни

Књижење продаје по методи малопродајне цене
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

2.

501 Набавна вредност 
продате робе 27.960,00  

1340 Роба у промету на 
мало  27.960,00

604 Приходи од продаје 
робе на домаћем 
тржишту  -4.660,00

476 Обавезе за порез на 
додату вредност по 
основу продаје за 
готовину  4.660,00

- за обрачунати ПДВ у промету на мало 

3.

1341 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 20% 4.660,00  

1349 Разлика у цени робе 
у промету на мало 8.450,00  

501 Набавна вредност 
продате робе -13.110,00  

- за обрачунату укалкулисану РУЦ и укалкулисани ПДВ

Реализована разлика у цени = 
(Салдо рачуна 1349 × Износ продаје) / 

(Салдо рачуна 1340 пре продаје)

Напомена: Метода малопродајне цене детаљ-
није је анализирана у броју 6/2019 на страни 17.

Ако Цветко излаз са залиха робе евидентира 
по просечној пондерисаној цени, књижење је сле-
деће:
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Књижење продаје – излаз са залиха по просечној 
пондерисаној цени

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

240 Хартије од вредно-
сти – готовински 
еквиваленти 1.560,00  

243 Благајна 24.000,00  
228 Остала 

потраживања 2.400,00  
604 Приходи од продаје 

робе на домаћем 
тржишту  23.300,00

476 Обавезе за ПДВ по 
основу продаје за 
готовину  4.660,00

- за евидентирање прихода од продаје

2.

501 Набавна вредност 
продате робе 14.850,00  

1341 Укалкулисани ПДВ у 
промету на мало 20% 4.660,00  

1349 Разлика у цени робе 
у промету на мало 8.450,00  

1340 Роба у промету на 
мало  27.960,00

- за обухватање набавне вредности продате робе

Мањак, растур и лом у цвећари

Цвеће је врло специфична врста робе, која има 
ограничени век трајања. Приликом утврђивања 
пореског третмана насталих расхода по основу 
мањка, растура и лома у цвећари неопходно је 
прво утврдити узрок настанка и количину.

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.

ZУредбом је дефинисано да је у мало-
продаји цвећа допуштен (неопорезив) 

расход у висини од 4% укупно набављеног од-
носно продатог резаног свежег цвећа и 2,5% 
укупно набављеног односно продатог осталог 
цвећа.

Уредбом је прописано да се расходом сматра-
ју губици који настају:
● манипулацијом добрима (нпр. паковање, скла-
диштење, транспорт и сл.);
● као последица природних утицаја (нпр. кваре-
ње робе услед високих температура);
● као последица технолошког процеса (нпр. гу-
бици настали у процесу производње);

● као последица предузимања других неопход-
них радњи у поступку производње и промета до-
бара;
● услед више силе и услед протека рока трајања 
производа, под условима прописаним Уредбом.

Расход који је настао на други начин не сматра 
се расходом добара у смислу Уредбе.

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.

Као што је већ наведено, Норматив се изража-
ва у проценту количине робе која је у одређеном 
пореском периоду набављена, прерађена, прои-
зведена или продата. Имајући у виду да Уредбом 
није прописано на коју ће се количину робе (на-
бављену, прерађену, произведену или продату) 
применити Норматив, то право избора припада 
обвезнику ПДВ-а.

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 
цвећар – обвезник ПДВ-а утврђује применом 
процента предвиђеног Нормативом расхода на 
количину робе (цвећа) која је у том пореском пе-
риоду набављена, прерађена, произведена или 
продата, независно од тога да ли је расход доба-
ра утврдио непосредно пошто је расход настао, 
односно редовним или ванредним пописом робе 
у продавници, без обзира 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 
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(добара) која је у том пореском периоду наба-
вљена, прерађена, произведена или продата.

Према Закону о ПДВ-у, основица приликом 
промета добара без накнаде јесте набавна цена, 
односно цена коштања тих или сличних добара у 
моменту промета у коју није укључен ПДВ. Дакле, 
основица за обрачунавање ПДВ-а на исказани 
расход цвећа изнад количине утврђене Норма-
тивом јесте набавна цена, односно цена коштања 
тог цвећа у моменту промета у коју није укључен 
ПДВ. Набавном ценом добара сматра се цена по 
којој се то или слично цвеће може набавити на 
тржишту у моменту промета, у коју није урачунат 
ПДВ. Ако, међутим, цвеће нема тржишну вред-
ност у моменту промета, на промет без накнаде 
тог цвећа не обрачунава се и не плаћа ПДВ зато 
што је основица за обрачун ПДВ-а једнака нули.

Наведени став потврђен је и Мишљењем Ми-
нистарства финансија бр. 413-00-1045/2011-04 од 
10. 2. 2012. године: Набавном ценом, као основи-
цом за обрачунавање ПДВ-а, сматра се цена по 
којој се таква или слична добра могу набавити 
у моменту промета, а која не садржи ПДВ, при 
чему, ако је реч о добрима која немају вредност 
(тржишну), у том случају не постоји обавеза об-
рачунавања и плаћања ПДВ-а.

Пример: Отпис код цвећара

Цвећар је у једном месецу набавио 100 ружа и 
у истом месецу отписао 9 увелих ружа. Количина 
неопорезивог расхода у његовом случају је: 100 
ружа × 5,00% = 5 ружа. За отпис тих 5 ружа цвећар 
не плаћа ПДВ, а на преостале 4 руже постоји оба-
веза обрачунавања ПДВ-а. 

Међутим, увели односно поломљени цвет 
нема тржишну вредност јер, да је има, цвећар би 
цветове и даље држао на полици све док их не 
прода.

У случају мањака услед кала, лома и растура, 
књижење се врши на терет рачуна 577 – Расходи 
по основу расходовања залиха материјала 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-
ком сабирања износ црвеног сторна одузима се 
од укупног збира.

Пример: Евидентирање лома у цвећари

Цвећар је приликом истовара набављеног цве-
ћа растурио 10 ружа, од 100 набављених. Набавна 
цена руже је 70 динара, укалкулисана разлика у 
цени 30 динара, а укалкулисани ПДВ 20 динара. 
По фактури добављача урађена је калкулација, а 
с обзиром на то да 10 изгажених и поломљених 
ружа не може бити примљено у малопродају (и 
изложено на полици), врши се отпис тих 10 ружа. 

Конто Опис Дуг. Потр.
1341 Укалкулисани ПДВ 20% у 

промету на мало 200
5770 Расходи по основу 

расходовања залиха робе 700
1349 Укалкулисана разлика у цени 

робе у промету на мало 300
1340 Роба у промету на мало 1.200

- за утврђени растур по записнику

У КЕП књизи црвеним сторном уноси се раз-
дужење.

Производња цвећа

Правно лице и предузетник који су регистро-
вани за обављање делатности 01.19 – Гајење 
осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 
(обухвата гајење цвећа, резаног цвећа и пупоља-
ка) примењују одредбе Закона о рачуноводству. 
У зависности од рачуноводственог оквира који 
примењују, произвођачи цвећа примењују сле-
деће одредбе:

Рачуноводствени оквир Биолошка средства

Правилник за микро и 
друга правна лица

чланови 16, 18. и 19.

МСФИ за МСП одељак 34 – Специјализоване 
активности

МСФИ МРС 41

ZСва три рачуноводствена оквира про-
писују одмеравање приликом почет-

ног признавања и на крају сваког извештајног 
периода по фер вредности умањеној за тро-
шкове продаје, осим када фер вредност није 
могуће поуздано одмерити, када се примењу-
је модел набавне вредности. Модел набавне 
вредности користи се само ако није могуће 
поуздано одмерити фер вредност, а између 
рачуноводствених оквира у том погледу по-
стоји разлика.
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Параграф 30. МРС 41 полази од основне прет-
поставке да фер вредност биолошког средства 
може поуздано да се одмерава. Међутим, та 
претпоставка може да се оспори приликом по-
четног признавања биолошких средстава за која 
котације тржишних цена или вредности нису до-
ступне и за која се утврди да су алтернативна од-
меравања фер вредности потпуно непоуздана. У 
таквом случају биолошко средство треба одме-
равати по набавној вредности умањеној за акуму-
лирану амортизацију и евентуалне акумулиране 
губитке од умањења вредности. Онда када фер 
вредност тог средства постане поуздано мерљи-
ва, ентитет треба да га одмери по фер вредности 
умањеној за трошкове продаје. Претпоставка из 
параграфа 30 може да се оспори само при по-
четном признавању. Друштво које је раније од-
меравало биолошко средство по фер вредности 
умањеној за трошкове продаје, наставља да исто 
одмерава по фер вредности умањеној за трошко-
ве продаје до отуђења.

С друге стране, у складу са тачком 34.2 
МСФИ за МСП, друштво које има пољопри-
вредну делатност треба да користи модел 
фер вредности за биолошка средства чија фер 
вредност може да се утврди без прекомерних 
напора и трошкова, односно модел набавне 

вредности / цене коштања за сва остала био-
лошка средства. Иста одредба наведена је и у 
члану 16. Правилника за микро и друга правна 
лица. Дакле, за разлику од МРС 41, по коме је 
потребно доказати да није могуће поуздано 
проценити фер вредност приликом почетног 
признавања, захтев МСФИ за МСП је блажи јер 
даје могућност коришћења методе набавне 
вредности већ у случају да су за процену фер 
вредности потребни прекомерни напори и 
трошкови.

При дефинисању рачуноводственог поступа-
ња у овој делатности важно је прво одредити шта 
је биолошка имовина, а шта су пољопривредни 
производи, при чему је нужно узети у обзир ис-
кључиво захтеве рачуноводствених стандарда 
који одређују правила за класификацију наведе-
них имовинских облика за потребе рачуновод-
ственог евидентирања.

Такво раздвајање је у рачуноводственом 
смислу нужно јер се МРС 41 примењује само при 
рачуноводственом праћењу пољопривредних 
производа у тренутку убирања, док се МРС 2 – За-
лихе – примењује при рачуноводственом праће-
њу пољопривредних производа након убирања и 
производа добијених од пољопривредних прои-
звода, како је приказано на слици 1.

Слика 1: Класификација засада цвећа и резаног цвећа 

БИОЛОШКА СРЕДСТВА
● живе биљке: једногодишњи засади цвећа, вишегодишњи засади цвећа, 
саксијско цвеће, саднице цвећа и слично
● рачуноводствено обухватање обавља се у складу са захтевима МРС 41

ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ПРОИЗВОДИ

● убрани производ биолошке имовине: резано цвеће
● рачуноводствено обухватање обавља се у складу са захтевима МРС 41 
само до тренутка УБИРАЊА, а даље се примењује МРС 2

ПРОИЗВОДИ КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТ 
ПРОЦЕСА НАКОН БРАЊА

● производи који су резултат прераде након убирања: венци, букети и 
аранжмани од резаног цвећа
● рачуноводствено обухватање обавља се у складу са захтевима МРС 2

Класификација биолошких средстава на дуго-
рочна и краткорочна врши се у складу с њиховом 
наменом и временом за које је планирано да се 
одређена средства држе. Ако се ради о улагању 
у вишегодишње засаде цвећа чија је намена кори-
шћење у обављању делатности у периоду дужем 
од једне године ради добијања пољопривредних 
производа (цвеће), тада се предметна средства 
класификују као дугорочна биолошка средства 
и евидентирају на рачунима у оквиру групе 03 – 

Биолошка средства. Међутим, ако се ради о јед-
ногодишњој биљној производњи чија је намена 
производња за тржиште (продаја цвећа), а оче-
кивано држање наведене имовине по правилу је 
краће од једне године, ради се о краткорочним 
биолошким средствима која се на почетку и на 
крају периода евидентирају на рачунима групе 
11 – Недовршена производња и услуге, односно 
12 – Готови производи.



90 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

РАЧУНОВОДСТВО

Обухватање вишегодишњих засада
Улагања у вишегодишњу биљну производњу 

обу хватају улагања у засаде цвећа. Земљишта на 
којем се по дижу предметни засади воде се одво-
јено од засада и представљају, у складу са МРС 
16 – Некретнине, постројења и опрема, имовину 
која има неограничени век трајања и не подлеже 
обрачуну амортизације. 

Улагања у изградњу ограда на земљишту на 
ком се налазе засади, стакленика, система за на-
водњавање и сл. такође представљају имовину 
која се евидентира одвојено од засада. Таква 
се улагања евидентирају на посебним рачунима 
у оквиру групе 02 – Некретнине, постројења и 
опрема и подлежу обрачуну амортизације. 

У случају да се вишегодишњи засади признају 
по методи набавне вредности, у вредност засада 
треба да се укључе сви трошкови који директно 
могу да се припишу стицању и довођењу за сада 
у стање за намеравану употребу:
● трошкови обраде земљишта – припрема садње 
(орање и сл.);
● набавна вредност садница;
● трошкови садње;
● трошкови радника који раде на подизању и 
одржавању засада;
● трошкови неге засада све до давања првог 
комерцијалног плода, односно резаног цвећа за 
продају (наводњавање, гнојење, прскање, резид-
ба и сл.).

За време подизања засада сви ови трошкови 
евидентирају се на рачуну 037 – Биолошка сред-
ства у припреми. У вредност вишегодишњих за-
сада цвећа корисници пуних МРС/МСФИ могу да 
укључе и трошкове финансирања, као што су ка-
мате за кредит који је примљен за поди зање заса-
да, све до стављања засада у употребу (почетак 
давања плода), што по правилу траје дуже време, 
па је капитализација прихватљива. Важно је напо-
менути да, у случају коришћења фер вредности 
умањене за трошкове продаје за признавање ви-
шегодишњих засада, капитализација трошкова 
финансирања није обавезна у складу са парагра-
фом 4. МРС 23 – Трошкови позајмљивања.

Ако се одређени радови обављају у сопстве-
ној извед би (нпр. садња, прскање и сл.), односно 
ако се у ту сврху не користе вањске услуге и/или 
ако се садни материјал и сличне сировине у ту 
сврху издају из залиха сопствених готових про-
извода, након евидентирања трошкова према 
природној врсти на рачунима класе 5 – Расходи, 

врши се пренос на рачун 037 – Биолошка сред-
ства у припреми, а истовремено се сторнирају 
пренесени трошкови са рачуна класе 5.

Након стављања у употребу (пренос више-
годишњих засада са рачуна 037 на рачун 031 – 
Вишегодишњи засади) трошкови одржавања 
засада (резидба, прскање, окопавање и сл. тро-
шкови) евидентирају се као трошкови периода 
у оном обра чунском периоду на који се односе. 
Амортизација засада почиње да се обрачуна-
ва након давања првог комерцијалног плода у 
случају да се примењује метода вредновања по 
набавној цени.

За време подизања засада, односно до дава-
ња првих комерцијалних плодова земљиште се 
евидентира на аналитичком рачуну пољопри-
вредног земљишта у припреми (нпр. конто 0205 
– Пољопривредно земљиште у припреми). У на-
бавну вредност земљишта укључује се набавна 
цена земљишта по рачуну добављача, порез на 
пренос апсолутних права, трошкови адвока-
та, нотара, геометра, уписа у земљишне књиге, 
трошкови посредника у купопродаји, трошкови 
промене намене земљишта и сл. Након стављања 
у употребу засада ставља се у употребу и земљи-
ште које се тиме преноси на рачун 0201 – Пољо-
привредно земљиште. 

Резано цвеће, односно пољопривредни про-
изводи у тренутку убирања евидентирају се по 
фер вредности умањеној за трошкове продаје. 
Препоручљиво је да се фер вредност одређује у 
складу са последњим ценама на тржишту јер не 
постоји активно тржиште за ту врсту имовине. 
Након стављања у употребу, трошкови одржава-
ња засада (орезивање, прскање, окопавање и сл. 
трошкови) евидентирају се као трошкови перио-
да у оном обрачунском периоду на који се односе 
и укључују у вредност производње резаног цвећа 
преко 902 – Рачун за преузимање трошкова. 

Пример: Вредновање вишегодишњег  
засада ружа

Произвођач цвећа Ружа румена д. о. о. посе-
дује пољопривредно земљиште. У 2018. години 
поставио је стакленик за узгој ружа.
1. Примљен је рачун за набавку и монтирање ста-
кленика за узгој ружа у вредности од 3,7 милиона 
динара (плус ПДВ).
2. Ружа румена је набавио саднице у вредности 
од 8.000.000 динара. За садњу и одржавање заса-
да утрошено је 320.000 динара горива, а трошак 
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зарада запослених на садњи и одржавању износи 
150.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

022 Грађевински објекти 3.700.000  
270 ПДВ у примљеним 

фактурама по 
општој стопи 740.000  

435 Добављачи у земљи  4.440.000
- за примљени рачун за стакленик са уградњом

2.

037 Биолошка средства 
у припреми 8.470.000  

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 800.000  

435 Добављачи у земљи  8.800.000
513 Трошкови горива и 

енергије  320.000
520 Трошкови бруто 

зарада  115.800
521 Трошкови пореза и 

доприноса на терет 
послодавца  34.200

- за евидентирање садница и трошкова који се укључују у 
вредност засада

3. У току подизања засада примљени су рачуни за 
гнојиво и заштитна средства у укупном износу од 
100.000 динара (плус 10% ПДВ-а).

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

3.

037 Биолошка средства у 
припреми 100.000  

271 ПДВ у примљеним 
фактурама по посебној 
стопи 10.000  

435 Добављачи у земљи  110.000
- за примљене рачуне за гнојиво и заштитна средства

4. Након давања првих комерцијалних плодова – 
резаних ружа, засад ружа стављен је у употребу.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

4.

031 Вишегодишњи 
засади 8.570.000  

037 Биолошка сред-
ства у припреми  8.570.000

- за пренос засада ружа у употребу

5. Убрано је 50.000 комада ружа, чија је фер 
вредност у тренутку брања 70 динара по комаду, 
односно укупно 3.500.000 динара. У погонском 
књиговодству Ружа румена преузима залихе 
убраних ружа, затим трошкове бербе у износу 
од 200.000 динара и трошкове превоза ружа до 
купаца у износу од 19.000 динара.

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5а

950 Носилац трошкова – 
ружичњак 200.000  

982 Трошкови периода 19.000  
902 Рачун за преузима-

ње трошкова  219.000
- за преузимање трошкова у погонском књиговодству

5б

960 Готови производи – 
резане руже 3.500.000  

950 Носилац трошкова – 
ружичњак  200.000

985 Добици у признава-
њу фер вредности  3.300.000

- за пренос на готове производе

Књижење у финансијском књиговодству:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

5ц

120 Готови производи 3.500.000  
630 Повећање 

вредности залиха 
недовршених и 
готових производа  3.500.000

- за почетно признавање готових производа – резаних 
ружа

6. Укупна количина ружа је продата.
Књижење у погонском књиговодству:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

6.

980 Трошкови продатих 
производа и услуга 3.500.000  

960 Готови производи – 
резане руже  3.500.000

- за трошкове продатих резаних ружа

6а

903 Рачун за преузима-
ње прихода 3.500.000  

986 Приходи по основу 
производа и услуга  3.500.000

- за преузете приходе од продаје резаних ружа

Књижење у финансијском књиговодству:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

6.

204 Купци у земљи 4.200.000  
470 Обавезе за ПДВ по 

издатим фактурама 
по општој стопи  700.000

614 Приходи од продаје 
производа и услуга 
на домаћем тржишту  3.500.000

- за признавање прихода од продаје резаних ружа

6а

631 Смањење вредности 
залиха недовршених 
и готових производа 3.500.000  

120 Готови производи  3.500.000
- за евидентирање смањења залиха готових производа – 
резаних ружа
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Напомена: Књижење повећања и смањења 
вредности залиха готових производа у овом при-
меру дато је ради приказивања шеме књижења. У 
пракси се оно врши на крају обрачунског перио-
да. У овом примеру све залихе ружа продате су у 
току године у којој је извршена берба, што значи 
да на 31. 12. нема усклађивања вредности залиха 
(не проводи се књижење 6а).

Обухватање једногодишње производње 
цвећа

Једногодишња производња цвећа обухвата 
краткорочне засаде цвећа чија је сврха остваре-
ње економских користи од пољопривредних про-
извода, односно убраног или саксијског цвећа. У 
вредност засада укључују се трошкови конвер-
зије (вредност директних сировина, материјала, 
рада и сл.) и системски распоређени општи тро-
шкови про изводње у складу с МРС 2. 

У складу са захтевима т. 12) МРС 41, једногоди-
шњи засади цвећа евидентирају се при почетном 
признавању и на крају сваког извештајног пери-
ода по фер вредности умањеној за трошкове 
продаје, осим када се њихова фер вредност не 
може поуздано измерити. У том случају једно-
годишње засаде цвећа могуће је исказивати по 
набавној вредности. С обзиром на то да у нашим 
тржишним условима у већини случајева није мо-
гуће поуздано одредити фер вредност, вредност 
једногодишњих засада до тренутка убирања ре-
заног цвећа могуће је утврђивати по набавној 
вредности. Исти принцип могуће је применити и 
приликом производње саксијског цвећа и садни-
ца, односно биолошке имовине.

Међутим, убрано цвеће (резано) које је ре-
зултат производње у једногодишњим засадима 
и представља пољопривредне производе у скла-
ду са захтевима т. 13) МРС 41, у тренутку убира-
ња треба евидентирати према фер вредности 
умањеној за трошкове продаје, при чему је нај-
поузданије утврђивати ту вредност у складу са 
последњим ценама на тржишту. 

У вредност засада једногодишњег цвећа, 
садница и саксијског цвећа треба да се укључе 
сви директни трошкови сировина, материјала и 
рада који су повезани с производњом цвећа, као 
и системски распоређени општи трошкови про-
изводње. При производњи цвећа директне тро-
шкове сировина, материјала и рада чине:
● трошкови семена односно расада,
● трошкови гнојива,

● трошкови заштитних средстава,
● трошкови рада запослених или особа ангажо-
ваних путем сезонског рада.

Опште трошкове производње, по правилу, 
чине трошкови амортизације стакленика, тро-
шкови грејања, воде, опреме која се користи у 
производњи, ситног инвентара који се распоре-
ђује на трошкове производње према утврђеном 
кључу, у зависности од тога које количине и врсте 
цвећа се држе у појединим засадима, односно 
производњи. При распореду општих трошкова 
производње који се односе на више ра зличитих 
производа треба одредити кључ који треба де-
финисати у рачуноводственим политикама дру-
штва, а према ком ће се наведени трошкови 
распоре ђивати на вредност пољопривредних 
производа. Приликом амортизације машина и 
трошкова горива кључ распореда трошкова могу 
бити нпр. сати рада пољопривредних машина на 
пољопривредним културама. 

Трош кови управе, администрације и продаје 
евидентирају се као расходи периода у којем су 
настали, односно не могу да се укључе у вред-
ност једногодишњих засада цвећа.

Трошкови финансирања, као што су, на при-
мер, камате на кредит за улагање у производњу 
једногодишњих засада, такође се не укључују у 
вредност те производње јер се ради о имовини 
којој није потребан дужи период да би се оба-
вио узгој, односно да би се произвело цвеће за 
продају. У вредност производње не укључују 
се ни трошкови осигурања засада јер се ради о 
трошковима који нису директно повезани с про-
изводњом цвећа, него представљају осигурање 
уложеног новца у случају настанка штете.

Пример: Праћење производње цвећа

Предузеће Букет д. о. о. регистровано је за 
обављање пољопривредне делатности узгоја 
цвећа (шифра 01.19 – Гајење осталих једногоди-
шњих и двогодишњих биљака). У производном 
циклусу Букет сади 8.000 каранфила и 2.000 хри-
зантема. Каранфили се продају као резано цвеће, 
а хризантеме као саксијско.

У току улагања у производњу настали су сле-
дећи трошкови:

1. Примљен је рачун за семе каранфила и расад 
хризантема у износу од 110.000 динара (плус 10% 
ПДВ-а), од чега је семе каранфила 30.000 динара, 
а расад хризантема 80.000 динара.
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2. Примљен је рачун за гнојиво и заштитна 
средства у износу од 120.000 динара (плус 10% 
ПДВ-а). Износ се распоређује на носиоце трошко-
ва (Каранфил и Хризантема) према количини за-
сађених биљака. С обзиром на то да је засађено 
укупно 10.000 биљака (8.000 каранфила и 2.000 
хризантема), по комаду се распоређује 12 динара 
трошкова гнојива и заштитних средстава. Значи, 
на каранфиле се распоређује 96.000 динара, а 
остатак на хризантеме.

3. Примљен је рачун за земљу у износу од 
30.000 динара (плус 20% ПДВ-а). Од тога је утро-
шено земље у износу од 20.000 динара на про-
изводњу каранфила, а 10.000 динара, према 
нормативима, у производњи хризантема у сак-
сијама.

4. Примљен је рачун за саксије за хризантеме у 
износу од 10.000 динара (плус 20% ПДВ-а).

5. Укупни трошкови зарада у периоду износе 
680.000 динара, од чега је 180.000 динара тро-
шак зарада управе и администрације. Трошак 
зарада који се односи на пољопривредну про-
изводњу распоређује се на носиоце трошкова 
(Каранфил и Хризантема) по њиховој продајној 
вредности. Продајна цена каранфила је 60 ди-

нара (планирана продајна вредност је 60× 8.000 
= 480.000 динара), а хризантеме у саксији 350 
динара (планирана продајан вредност је 350 × 
2.000 = 700.000 динара), што укупно представља 
износ продајне вредности од 1.180.000 динара. 
На основу тога, трошак зарада који се односи на 
производњу садница распоређује се у износу од 
203.390 динара на Каранфил (500.000 × (480.000 
/ 1.180.000)) и 296.610 динара на Хризантему 
(500.000 × (700.000 / 1.180.000)).

6. Обрачуната је амортизација стакленика за 
период од 3 месеца, колико траје производни 
циклус. Набавна вредност стакленика је 800.000 
динара, а амортизује се по стопи од 10%, тако да 
је амортизација за период обрачуната у износу 
од 20.000 динара (800.000 × 10% / 12 × 3). Трошак 
амортизације се распоређује на биљке према 
количини засађених каранфила и хризантема 
(укупно 10.000 биљака). Значи, трошак амортиза-
ције распоређен је на носиоца трошкова – Каран-
фил у износу од 16.000 динара (20.000 × (8.000 
/ 10.000)), а 4.000 динара на носиоца трошкова 
– Хризантему (20.000 × (2.000 / 10.000)).

У табели 6 приказан је распоред трошкова на 
носиоце трошкова.

Табела 6: Распоред трошкова на носиоце трошкова Каранфил и Хризантема

Конто Врста трошка Укупно 
трошак 

Носиоци трошкова
982 – Трошкови 

периода9500 – 
Каранфил

9510 – 
Хризантема

5110 Семе каранфила 30.000 30.000   

5111 Расад хризантема 80.000  80.000  

5112 Уметно гнојиво и заштитна средства 120.000 96.000 24000  

5113 Земља 30.000 20.000 10000  

5120 Саксије за кризантеме 10.000  10.000  

5121 Трошкови канцеларијског материјала 25.000   25.000

5130 Трошкови енергије 40.000   40.000

520 и 521 Бруто 2 зараде 680.000 203.390 296.610 180.000

540 Трошкови амортизације 20.000 16.000 4.000  

554 Трошкови премија осигурања 30.000   30.000

 УКУПНО 1.065.000 365.390 424.610 275.000

7. Сви трошкови су преузети у погонском књи-
говодству.

8. Произведено је 8.000 резаних каранфи-
ла, чија је фер вредност умањена за трошкове 
продаје 60 динара по комаду, што чини укупно 
480.000 динара. Произведено је 2.000 хризан-
тема у саксијама, чија је фер вредност умањена 

за трошкове продаје 350 динара по комаду, што 
укупно чини 700.000 динара.

У складу са МРС 41, пољопривредни произво-
ди одмеравају се по фер вредности умањеној за 
трошкове продаје у моменту убирања, па разли-
ка између цене коштања и фер вредности пред-
ставља добитак у признавању фер вредности:
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Ред. 
бр. Обрачун производње Каранфил Хризантема

1. Трошкови производње 365.390 424.610
2. Фер вредност готових 

производа 480.000 700.000
3. Добитак у признавању 

фер вредности 114.610 275.390

9. Све произведено цвеће продато је веле-
трговцу, за шта је испостављен рачун на укупну 
вредност од 1.416.000 динара (1.180.000 динара 
плус ПДВ у износу од 236.000 динара).

10. Раздужене су залихе продатих каранфила 
и хризантема.

Књижење у финансијском књиговодству:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

5110 Трошкови 
материјала за 
израду – семе 30.000  

5111 Трошкови 
материјала за 
израду – расад 80.000  

271 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
посебној стопи 11.000  

435 Добављачи у земљи  121.000
- за фактуру добављача семена и расада

2.

5112 Трошкови 
материјала за 
израду – гнојиво и 
заштитна средства 120.000  

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 12.000  

435 Добављачи у земљи  132.000
- за фактуру добављача гнојива и заштитних средстава

3.

5113 Трошкови 
материјала за 
израду – земља 30.000  

271 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
посебној стопи 6.000  

435 Добављачи у земљи  36.000
- за фактуру добављача земље

4.

5120 Трошкови осталог 
материјала – саксије 
за хризантеме 10.000  

270 ПДВ у примљеним 
фактурама по 
општој стопи 2.000  

435 Добављачи у земљи  12.000
- за фактуру добављача саксија

5.

520-521 Трошкови зарада и 
доприноса 680.000  

450-453 Зараде са порезом и 
доприносима  680.000

- за обрачун зарада

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

6.

540 Трошкови 
амортизације 20.000  

029x Исправка вредности 
некретнина, 
постројења и 
опреме – стакленик  20.000

- за обрачун амортизације стакленика

9.

204 Купци у земљи 1.416.000  
614 Приходи од продаје 

производа и 
услуга на домаћем 
тржишту  1.180.000

470 Обавезе за ПДВ по 
издатим фактурама 
по општој стопи  236.000

- за продају каранфила и хризантема

Књижење у погонском књиговодству:
Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

7.

9500 Носилац трошкова – 
Каранфил 365.390  

9510 Носилац трошкова – 
Хризантема 424.610  

982 Трошкови периода 275.000  
902 Рачун за преузимање 

трошкова  1.065.000
- за преузимање трошкова

8а

9600 Готов производ – 
каранфил 480.000  

9500 Носилац трошкова – 
Каранфил  365.390

9850 Добици у признавању 
фер вредности 
каранфила  114.610

- за ускладиштење произведених каранфила

8б

9601 Готов производ – 
хризантема 700.000  

9510 Носилац трошкова – 
Хризантема  424.610

9851 Добици у признавању 
фер вредности 
хризантема  275.390

- за ускладиштење произведених хризантема

9.

903 Рачун за преузимање 
прихода 1.180.000  

986 Приходи по основу 
производа и услуга  1.180.000

- за преузимање прихода од продаје каранфила и 
хризантема

10

980 Трошкови продатих 
производа и услуга 1.180.000  

9600 Готов производ – 
каранфил  480.000

9601 Готов производ – 
хризантема  700.000

- за раздужење залиха каранфила и хризантема
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Закључак

Цвећари који не производе цвеће, него га као 
робу набављају и даље продају другим правним 
лицима или крајњим потрошачима, послују у 
складу са правилима која су уобичајена за мало-

продају (трговину на мало). Специфичности које 
се јављају произлазе из саме природе цвећа, а и 
захтева купаца у каквом облику желе да га купу-
ју. С друге стране, произвођачи цвећа примењују 
правила вредновања и евидентирања која су ка-
рактеристична за пољопривредну производњу. 

АНАЛИТИЧКА РОБНА КАРТИЦА
Назив робе: Ружа

Ред. 
бр.

Датум ОПИС Ј. м.
ПРОМЕНА – вредност СТАЊЕ Прос. 

НЦ
ПЦ

Кол. НЦ НВ РУЦ ПДВ ПВ Кол. НВ РУЦ ПДВ ПВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22

1. 16. 9. 2019. УЛАЗ ком. 100 76,15 7.615,38 4.884,62 2.500,00 15.000,00 100 7.615,38 4.884,62 2.500,00 15.000,00 76,15 150,00

2. 16. 9. 2019. ИЗЛАЗ ком. -20 76,15 -1.523,00 -977,00 -500,00 -3.000,00 80 6.092,38 3.907,62 2.000,00 12.000,00 76,15 150,00

3. 16. 9. 2019. ИЗЛАЗ ком. -80 76,15 -6.092,38 -3.907,62 -2.000,00 -12.000,00 0 0 0 0 0

● Први излаз је за цвеће које је утрошено за израду букета
● Други излаз је продаја ружа на комад

АНАЛИТИЧКА РОБНА КАРТИЦА
Назив робе: Букет

Ред. 
бр.

Датум ОПИС Ј. м.
ПРОМЕНА – вредност СТАЊЕ Прос. 

НЦ
ПЦ

Кол. НЦ НВ РУЦ ПДВ ПВ Кол. НВ РУЦ ПДВ ПВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22

1. 16. 9. 2019 УЛАЗ ком. 4 652,75 2.610,99 2.055,68 933,33 5.600,00 4 2.610,99 2.055,68 933,33 5.600,00 652,75 1.400,00

2. 16. 9. 2019 ИЗЛАЗ ком. 4 652,75 -2.610,99 -2.055,68 -933,33 -5.600,00

ИНГ-ПРО организује скупове, саветовања, семинаре и обуке с правном и финансијском темати-
ком, представљајући прописе који су не само актуелни већ су и у најширој примени у оквиру за-
конодавства 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 ефи-
касности из области 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 
електронску 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.

П С
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Закон о трговини, који је ступио на снагу 30. 
јула, детаљније је прописао садржину испра-
ва које прате робу у односу на до тада важећи 
закон. С обзиром на учестала питања претплат-
ника у вези са обавезним елементима фактуре, 
очигледно је да још увек постоје нејасноће у вези 
са тим, нарочито у погледу испоручиоца добара.

Закон о трговини

Према одредбама члана 29. Закона о трговини 
(„Сл. гласник РС”, бр. 52/2019), трговац је дужан да 
поседује исправе о производњи, набавци и прода-
ји робе, а нарочито да оне садрже податке о:
● пословном имену, адреси, ПИБ-у и матичном 
броју или броју пољопривредног газдинства 
(БПГ), односно броју из одговарајућег регистра 
произвођача или добављача,
● броју и датуму издавања исправе,
● називу, мерној јединици и количини робе,
● набавној цени робе,
● задужењу за властиту робу,
● продајној цени робе.

Осим тога, ставом 2. истог члана Закона о тр-
говини прописано је да робу у превозу морају да 
прате исправе које су у непосредној вези са ње-
ним превозом и које нарочито садрже: 
● број и датум исправе, 
● пословно име, адресу, ПИБ и матични број или 
број пољопривредног газдинства (БПГ), односно 
број из одговарајућег регистра испоручиоца, 
примаоца и превозника (уколико га има), 
● место и адресу објекта из кога се испоручује и 
у који се испоручује, 
● име, презиме и потпис одговорних лица испо-
ручиоца и превозника, назив робе и количину.

Уколико трговац не поседује одговарајуће ис-
праве које прате робу на начин прописан чланом 
29. Закона о трговини, чини прекршај за који је 
Законом о трговини, чланом 68, прописана казна 
од 500.000 до 2.000.000 динара за правно лице (и 
казна од 50.000 до 500.000 динара за одговорно 

лице), односно од 50.000 до 500.000 динара за 
предузетника.

ªИз наведеног произлази да је матични 
број купца прописан као обавезан еле-

мент фактуре/отпремнице која прати робу у 
превозу, чак и када испоручилац добара није 
трговац, а иста испоручује друштву које је 
обавезно да у свом пословању примењује За-
кон о трговини. Осим тога, трговац је дужан 
да обезбеди све наведене податке у исправа-
ма које прате робу у превозу, без обзира на то 
да ли је купац у обавези да у пословању приме-
њује Закон о трговини или не. 

Када трговцу фактурише услуге (на пример 
издаје фактуру за закуп пословног простора), 
добављач није у обавези да искаже матични број 
купца (трговца, примаоца услуге) јер је чланом 
29. Закона о трговини матични број произвођача 
или добављача обавезан елемент фактуре, 
односно исправе која прати РОБУ.

Закон о привредним друштвима

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 
5/2015, 44/2018 и 95/2018) у члану 25. став 1. одувек 
прописује обавезу исказивања матичног броја 
издаваоца документа у свим документима који 
су упућени трећим лицима. Дакле, према члану 
25. став 1. овог закона, пословна писма и други 
документи друштва који су упућени трећим ли-
цима, укључујући и оне у електронској форми, 
садрже пословно или скраћено пословно име, 
седиште, адресу за пријем поште ако се разли-
кује од седишта, матични број и порески иден-
тификациони број друштва. Према члану 585. 
став 1. тачка 2) Закона о привредним друштвима, 
новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара 
казниће се за привредни преступ привредно дру-
штво ако пословно име и друге обавезне податке 

КРАТКЕ ТЕМЕ: 
Матични број купца на фактури: 
да или не?
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у пословању не употребљава у складу са чланом 
25. овог закона.

ªДакле, Закон о привредним друштвима 
прописује да рачун треба да садржи ма-

тични број издаваоца.

Закон о порезу на додату вредност

У смислу прописа о ПДВ-у, садржина рачуна и 
других докумената који служе као рачун прописана 
је одредбама члана 42. став 4. Закона о ПДВ-у („Сл. 
гласник РС”, бр. 84/2004… и 30/2018) и одредба-
ма Правилника о одређивању случајева у којима 
нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код 
којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. 
гласник РС”, бр. 123/2012, 86/2015 и 52/2018). Чла-
ном 42. став 4. Закона о ПДВ-у прописано је да ра-
чун нарочито садржи следеће податке:
1) назив, адресу и ПИБ обвезника – издаваоца 
рачуна,
2) место и датум издавања и редни број рачуна,
3) назив, адресу и ПИБ обвезника – примаоца ра-
чуна,
4) врсту и количину испоручених добара или вр-
сту и обим услуга,
5) датум промета добара и услуга и висину аван-
сних плаћања,
6) износ основице,
7) пореску стопу која се примењује,
8) износ ПДВ-а који је обрачунат на основицу,
9) напомену о одредби овог закона на основу 
које није обрачунат ПДВ,
10) напомену да се за промет добара и услуга при-
мењује систем наплате.

ªДакле, у смислу Закона о ПДВ-у рачун 
не мора да садржи матични број ни из-

даваоца ни примаоца рачуна. Ово важи и на-
кон ступања на снагу новог Закона о трговини 
јер прописи о ПДВ-у нису мењани. 

Наиме, правила исказивања података у 
складу са прописима о трговини или неким 
другим прописом односе се на издавање до-
кумената која, у складу са тим прописима, 
немају никакве везе са прописима из области 
ПДВ-а. 

Дакле, неисказивање матичног броја купца у 
исправама које прате робу представља кршење 

прописа из области трговине, али прималац та-
квог документа не може да трпи последице из 
угла прописа о ПДВ-у уколико је документ издат 
у складу са Законом о ПДВ-у. Дакле, трговац који 
прими рачун који не садржи његов матични број 
има право на одбитак претходног пореза, уз ис-
пуњавање општих услова прописаних чланом 28. 
Закона о ПДВ-у.

У вези са тим и Министарство финансија иска-
зало је свој став у Мишљењу бр. 413-00-2770/2009-
04 од 25. 1. 2010. године:

Напомињемо, ако рачун за извршени про-
мет садржи све податке прописане Законом 
и Правилником, а не садржи неки од података 
предвиђених другим прописом, та околност не 
представља основ за оспоравање права на одби-
так претходног пореза.

Исправе које прате робу у превозу

Ако се упореде одредбе још увек важећег чла-
на 3. Правилника о евиденцији промета („Сл. гла-
сник РС”, бр. 99/2015 и 44/2018 – други пропис) и 
члан 29. Закона о трговини, може се закључити да 
су трговци почев од 30. јула 2019. године у обавези 
да у исправама о роби исказују и следеће податке: 
матични број испоручиоца, примаоца и превозни-
ка (уколико га има), као и место и адресу објекта 
у који се испоручује. Исказивање осталих подата-
ка из члана 29. Закона о трговини предвиђено је и 
Правилником о евиденцији промета.

Законом о трговини није прописано која врста 
исправе прати робу у превозу, већ њени обавезни 
елементи, као и да може да буде у оригиналу или 
копији и да има форму електронског документа. 

Наглашавамо да се ради о исправи која је у не-
посредној вези са превозом робе. 

У члану 12. Правилника о евиденцији промета 
дати су примери врста веродостојних исправа на 
основу којих се врши евидентирање у КЕП књизи: 
фактура, царинска исправа, доставница, отпрем-
ница, фактура-отпремница, интерна преносница, 
пријемница, дневни извештај фискалне касе, од-
носно фискални документ, записник, пописна ли-
ста, реверс, исправа о откупу, потврда и др.

Значи, ако документ назван отпремница садр-
жи све прописане елементе из члана 29. Закона 
о трговини, посебан документ који се накнадно 
доставља купцу, назван фактура, не мора да са-
држи матични број купца. Међутим, ако се издаје 
јединствени документ назван фактура-отпремни-
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ца или само фактура која прати робу у превозу, 
неопходно је да садржи све прописане елементе 
из члана 29. 

Независно од наведеног, уколико се роба от-
према иностраном купцу, мишљења смо да ма-
тични број купца није неопходан податак. Прво, 
под матичним бројем подразумева се ознака коју 
имају домаћа правна лица, а инострана немају. 
Друго, Законом о трговини уређују се услови и 
начин за обављање трговине на јединственом 
тржишту Републике Србије. Овај закон се приме-
њује на сва лица која обављају трговину у Репу-
блици Србији, па се, сходно томе, не односи на 
лица која робу продају ван јединственог тржишта 
Републике Србије. Из наведеног произлази да ни 
ЦМР не мора да садржи матични број купца (ЦМР 
је товарни лист за превоз терета у међународном 
друмском саобраћају), а ни Конвенцијом о угово-
ру за међународни превоз робе друмом (наведе-
на конвенција (ЦМР) закључена је 19. маја 1956. 
године у Женеви, при чему је код нас ступила на 
снагу 20. јануара 1959. године) није прописано да 
товарни лист треба да садржи поменути број.

У складу са чланом 2. Закона о превозу тере-
та у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 
68/2015 и 41/2018) товарни лист представља до-
кумент којим домаћи превозник потврђује по-
шиљаоцу да је закључен уговор о превозу и да је 
терет примљен на превоз, па би свакако требало 
да садржи и матични број купца.

Поред тога, исправа која прати робу у превозу 
свакако мора да садржи податак о превознику, 
независно од тога ко је превозник:

● Уколико је превозник треће лице, уносе се ње-
гови подаци.
● Уколико је купац уједно и превозник – пода-
ци о купцу већ су унесени. Значи, два пута може 
да се унесе исти податак (поље „Купац” и поље 
„Превозник”) или напомена да је купац уједно и 
превозник.
● Уколико је продавац уједно и превозник – пода-
ци о испоручиоцу већ су унесени. Значи, два пута 
може да се унесе исти податак (поље „Испору-
чилац” и поље „Превозник”) или напомена да је 
испоручилац уједно и превозник.

Ако се роба испоручује преко поште или ку-
рирске службе, по нашем мишљењу исправа која 
прати робу у превозу мора да садржи њихове по-
датке као превозника. 

ªПошто Законом о трговини није про-
писано на који се начин (у техничком 

смислу) наводе подаци о матичном броју ис-
поручиоца, примаоца и превозника, нити о 
месту и адреси објекта у који се испоручује, 
битно је да прописани елементи буду исказа-
ни у исправи о роби. На ком месту су помену-
ти подаци исказани у том документу (на врху, 
на дну или на неком другом месту) по нашем 
мишљењу није значајно. На пример, уколико 
софтвер у ком се формирају исправе не садр-
жи посебно поље за упис матичног броја пре-
возника или не садржи поље о месту и објекту 
у који се испоручује, податак може да се иска-
же и у напомени. 

КРАТКЕ ТЕМЕ: 
Истицање фирме или оглашавање

Шест градова у Републици Србији донело је 
одлуку о оглашавању на територији града, којом 
је истицање пословног имена (фирме) под одре-
ђеним условима опредељено као оглашавање за 
сопствене потребе.

Одлука о оглашавању на територији 

Града Београда

Фирма истакнута на отвореној површини 
може се сматрати средством оглашавања

У складу са чланом 6. став 3. Одлуке о огла-
шавању на територији Града Београда („Сл. лист 
Града Београда”, бр. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 

П С
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96/2017, 109/2018, 26/2019 и 62/2019 – даље: Одлу-
ка), истакнута фирма постаје средство оглаша-
вања уколико је:
● већа од 0,25 m2,
● није направљена на једностраном средству за 
оглашавање, 
● на њој стоје и други подаци осим пословног 
имена, са подацима о делатности, седишту и 
другим обавезним елементима прописаним за-
коном.

Све ово важи ако је фирма истакнута на 
отвореној површини

У складу са чланом 4. Одлуке, отворена повр-
шина је она површина која се налази изван затво-
реног простора, а доступна је јавности, односно 
неодређеном броју прималаца и са ње могу да 
се упућују визуелне огласне поруке доступне јав-
ности. То су: јавна површина, друга површина и 
површина објекта. 

Површина објеката је спољашња површина 
објеката који се налазе на јавним и другим повр-
шинама на којима може да се врши постављање 
средстава за оглашавање, и то површине: зграде, 
подзида, ограде, грађевинске скеле, мањег мон-
тажног објекта привременог карактера, елемен-
та опреме стајалишта јавног линијског превоза, 
стуба јавне расвете, контактне мреже и др. 

Казне

За постављање и коришћење средства за огла-
шавање без дозволе прописана је казна за пре-
кршај и то у износу од 100.000 динара за правно 
лице (и одговорно лице у износу од 10.000 дина-
ра) и 60.000 динара за предузетника.

Такође, казна за прекршај прописана је и за 
постављање и коришћење средства за оглаша-
вање супротно добијеној дозволи и то у износу 
од 50.000 динара за правно лице (и одговорно 
лице у износу од 10.000 динара) и 30.000 динара 
за предузетника.

У којим градовима је објављена одлука 
о оглашавању

Осим Одлуке о оглашавању на територији Гра-
да Београда, чије су одредбе цитиране у претход-
ном делу текста, у још пет градова у Србији на 
снази су овакве одлуке по којима се истицање 
пословног имена сматра оглашавањем за соп-
ствене потребе, с тим да се у некима то сматра 

само ако нису испуњени прописани услови, док 
је у другима свако истицање пословног имена 
једнако оглашавању.

Град Ниш

Одлуком о оглашавању на територији Града 
Ниша („Сл. лист Града Ниша”, бр. 63/2019), која 
је ступила на снагу 24. 8. 2019. године, прописани 
су исти услови као и у одлуци за Град Београд. 
Чланом 6. дефинисано је следеће:

Оглашавање за сопствене потребе је истица-
ње пословног имена и оглашавање – представља-
ње које, у складу са овом одлуком, врши правно 
лице, предузетник и физичко лице у вези са својим 
пословањем, односно професионалном или по-
словном делатношћу, ради подстицања продаје 
сопствене робе и услуга, продаје своје непокрет-
ности, као и преноса права и обавеза и других ак-
тивности из члана 2. ове одлуке.

Истицање пословног имена врши се на једно-
страном средству за оглашавање максималне 
површине 0,25 m2, које садржи пословно име, са 
подацима о делатности, седишту и другим оба-
везним елементима прописаним законом.

Истицање пословног имена супротно ставу 
2. овог члана (у погледу површине и садржине), 
осим у случајевима предвиђеним чланом 7. Зако-
на о оглашавању, сматра се оглашавањем – пред-
стављањем ради подстицања продаје сопствене 
робе и услуга, продаје своје непокретности, као и 
преноса права и обавеза и других активности из 
члана 2. ове одлуке.

Град Смедерево

Одлуком о оглашавању на територији Града 
Смедерева („Сл. лист Града Смедерева”, бр. 
1/2019), која је ступила на снагу 2. 4. 2019. године, 
прописани су исти услови као у одлуци за Град 
Београд. Чланом 6. дефинисано је следеће:

Оглашавање за сопствене потребе је истица-
ње пословног имена и оглашавање – представља-
ње које, у складу са овом одлуком, врши правно 
лице, предузетник и физичко лице у вези са својим 
пословањем, односно професионалном или по-
словном делатношћу, ради подстицања продаје 
сопствене робе и услуга, продаје своје непокрет-
ности, као и преноса права и обавеза и других ак-
тивности из члана 2. ове одлуке.

Истицање пословног имена врши се на једно-
страном средству за оглашавање максималне 
површине 0,25 m2, које садржи пословно име, са 
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подацима о делатности, седишту и другим оба-
везним елементима прописаним законом.

Истицање пословног имена супротно ставу 
2. овог члана (у погледу површине и садржине) 
сматра се оглашавањем – представљањем ради 
подстицања продаје сопствене робе и услуга, 
продаје своје непокретности, као и преноса пра-
ва и обавеза и других активности из члана 2. ове 
одлуке.

Град Крагујевац

Одлуком о оглашавању на територији Гра-
да Крагујевца („Сл. лист Града Крагујевца”, бр. 
20/2019), која је ступила на снагу 27. 7. 2019. годи-
не, површина табле на којој је истакнута фирма 
може бити већа него у Београду, Смедереву или 
Крагујевцу, а да се истицање фирме не сматра 
оглашавањем. Чланом 7. прописано је следеће:

Оглашавање као делатност обављају правна 
лица и предузетници који су регистровани за вр-
шење ове делатности, ради представљања де-
латности, роба и услуга других лица.

Оглашавање за сопствене потребе је исти-
цање пословног имена и оглашавање које врши 
правно лице и предузетник у вези са својим посло-
вањем, односно професионалном или пословном 
делатношћу, ради подстицаја продаје сопствене 
робе и услуга и других сопствених активности.

Истицање пословног имена (фирма) на једно-
страном средству за оглашавање површине до 
0,50 m2, које садржи следеће податке: пословно 
име, седиште, делатност и др. утврђене за-

коном, не сматра се оглашавањем у смислу ове 
одлуке.

Истицање пословног имена супротно ставу 3. 
ове одлуке сматра се оглашавањем.

Град Ужице

Одлуком о оглашавању на територији Града 
Ужица („Сл. лист Града Ужица”, бр. 11/2019), која 
је ступила на снагу 2. 5. 2019. године, прописано је 
да је свако истицање пословног имена оглашава-
ње. У члану 4. ове одлуке наводи се:

Оглашавање за сопствене потребе је истица-
ње пословног имена и оглашавање које, у складу са 
овом одлуком, врши правно лице, предузетник и 
физичко лице ради рекламирања сопствених про-
извода, услуга и других активности или прикупља-
ња понуда, обавештења и сл.

Град Кикинда

Као и у случају Града Ужица, Одлуком о огла-
шавању на територији Града Кикинде („Сл. лист 
Града Кикинде”, бр. 34/2017 и 9/2019), која је сту-
пила на снагу 30. 12. 2017, а измене и допуне 13. 
4. 2019. године, прописано је да је свако истица-
ње пословног имена оглашавање. У члану 6. ове 
одлуке наводи се:

Оглашавање за сопствене потребе је истица-
ње пословног имена и оглашавање које, у складу са 
овом одлуком, врши правно лице, предузетник и 
физичко лице ради рекламирања сопствених про-
извода, услуга и других активности или прикупља-
ња понуда, обавештења и сл.

Питања претплатника на теме из 
рачуноводства

Накнада за истицање фирме – 
мењачница у Београду

Питање:
Да ли мој клијент који је микро предузетник 

(мењачница из Београда) има обавезу плаћања 
комуналне таксе за истицање фирме? Поред ме-
њачких послова, остварује и приход за платни 
промет, новчане дознаке и продају лота.

Одговор:
Полазимо од претпоставке да се фирма исти-

че на фасади зграде.
Уколико натпис за истицање фирме испуњава 

следеће захтеве, истицање фирме не сматра се 
оглашавањем у смислу Закона о оглашавању и 
Одлуке о оглашавању на територији Града Бео-
града (даље: Одлука):

П С
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изводима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривре-
де; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и ди-
скотека, величине правног лица у смислу зако-
на којим се уређује рачуноводство и по зонама 
у којима се налази пословни објекат на којем је 
истакнута фирма.

Овлашћени мењач по нашем мишљењу не спа-
да у делатности које су предвиђене Законом о 
финансирању локалне самоуправе (банкарство), 
него се разврстава према претежно регистрова-
ној делатности.

У складу са Таксеном тарифом, тачка 2. Тариф-
ног броја 1, која је саставни део ове одлуке, де-
латност 64, коју сте навели у питању, разврстана 
је у IV групу. 

Осим тога, тачком 3. Тарифног броја 1 про-
писано је да микро предузетници и правна лица 
која су према закону којим се уређује рачуновод-
ство разврстана у микро и мала правна лица, а 
имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не 
плаћају таксу. Дакле, микро предузетник, овла-
шћени мењач који има годишњи приход нижи од 
50.000.000 динара, не плаћа таксу за истицање 
фирме.

У случају да микро предузетник, овлашћени 
мењач, има годишњи приход виши од 50.000.000 
динара, плаћа таксу за истицање фирме у годи-
шњем износу у висини која зависи од зоне:

IV група Предузетник
 (у динарима) 

I зона – екстра зона пословања 50.544

I зона, осим екстра зоне пословања 40.436

II зона 35.381

III зона 30.327

IV зона 25.272

V зона 20.217

VI зона 15.162

VII зона 12.635

VIII зона и зона специфичних намена 10.109

Од 1. јануара 2019. године престале су да важе 
одредбе Закона о финансирању локалне самоу-
праве којима се прописује могућност утврђивања 
одређених локалних комуналних такси, а за ко-
ришћење јавне површине врши се утврђивање и 
наплата искључиво накнаде за коришћење јавне 
површине у складу са Законом о накнадама за 
коришћење јавних добара („Сл. гласник РС”, бр. 
95/2018), а то су накнаде за:

● фирма је истакнута на једностраном средству 
за оглашавање максималне површине 0,25 m2;
● на средству за оглашавање наведено је само 
пословно име, са подацима о делатности, седи-
шту и другим обавезним елементима прописа-
ним Законом. 

Ако је димензија средства за оглашавање већа 
од наведене или ако су наведени и неки други по-
даци и информације, истицање пословног имена 
сматра се оглашавањем и обавезно је прибавити 
дозволу за оглашавање и платити годишњу нак-
наду за постављање средства за оглашавање.

Наведено важи ако је фирма истакнута на 
отвореној површини. Отворена површина је 
површина која се налази изван затвореног про-
стора, која је доступна јавности, односно неодре-
ђеном броју прималаца, са које могу да се упућују 
визуелне огласне поруке доступне јавности, и 
то: јавна површина, друга површина и површина 
објекта. Површина објеката је спољашња повр-
шина објеката који се налазе на јавним и другим 
површинама на којима може да се врши поста-
вљање средстава за оглашавање, и то површине: 
зграде, подзида, ограде, грађевинске скеле, ма-
њег монтажног објекта привременог карактера, 
елемента опреме стајалишта јавног линијског 
превоза, стуба јавне расвете, контактне мреже 
и др. (члан 4. Одлуке).

Уколико сте из наведеног констатовали да се 
у датом случају ради о оглашавању, потребно је 
да поднесете захтев за издавање дозволе за по-
стављање и коришћење средства за оглашавање.

Осим наведеног, неопходно је сагледати и 
одредбе Одлуке о локалним комуналним такса-
ма за територију Града Београда.

У складу са чланом 2. став 1. тачка 1) Одлуке 
о локалним комуналним таксама за територију 
Града Београда („Сл. лист Града Београда”, бр. 
50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015, 125/2016, 2/2017, 
8/2017 – исправка и 118/2018), комунална такса 
плаћа се за истицање фирме на пословном про-
стору. 

Локална комунална такса за истицање фирме 
на пословном простору (даље: такса) утврђује 
се на годишњем нивоу зависно од регистрова-
не претежне делатности обвезника, односно 
делатности коју обвезник обавља предвиђену 
Законом о финансирању локалне самоуправе, и 
то: банкарства; осигурања имовине и лица; прои-
зводње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским про-
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● коришћење рекламних паноа, укључујући и 
истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који при-
падају јединици локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и сл.); 
● коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и дру-
гих публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности; 
● коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привреме-
ног коришћења и 
● заузеће јавне површине грађевинским матери-
јалом и за извођење грађевинских радова.

Поред тога, сходно одредби члана 39. ст. 1. 
и 3. Закона о оглашавању („Сл. гласник РС”, бр. 
6/2016 и 52/2019 – други закон – даље: Закон о 
оглашавању), оглашавање на отвореним повр-
шинама јесте вид оглашавања путем средства 
подесног за трајно упућивање огласне поруке 
јавности, постављеног на површинама које су 
изван затвореног простора, које су доступне јав-
ности, односно неодређеном броју прималаца. 
Средства за оглашавање на отвореним повр-
шинама по правилу су огласни пано (билборд), 
плакат, дисплеј, светлеће ознаке и сл. Према 
одредби члана 41. ст. 1, 2. и 3. Закона о оглаша-
вању, на отворене површине којима државни 
орган или орган јединице локалне самоуправе 
управља или је овлашћен да одреди начин упра-
вљања у складу са посебним прописима (даље: 
јавне површине), огласни пано може да се по-
стави само уз претходно одобрење надлежног 
органа.

За постављање и коришћење средства за огла-
шавање без дозволе прописана је казна за пре-
кршај и то у износу од 100.000 динара за правно 
лице (и одговорно лице у износу од 10.000 дина-
ра) и 60.000 динара за предузетника.

Такође, казна за прекршај прописана је и за 
постављање и коришћење средства за оглаша-

вање супротно добијеној дозволи и то у износу 
од 50.000 динара за правно лице (и одговорно 
лице у износу од 10.000 динара) и 30.000 динара 
за предузетника.

Конверзија дуга у капитал

Питање:
Оснивач правног лица је правно лице из ино-

странства. Оснивач је уплатио зајам са роком 
враћања. С обзиром на то да је рок истекао и 
да не постоји могућност за враћање, оснивач 
жели да изврши конверзију обавезе у капитал. 
Међутим, он жели и да изврши конверзију без 
повећања основног капитала, дакле без реги-
страције у АПР-у, већ да се обавеза прекњижи у 
оквиру класе 3 – Капитал. Да ли је овакав начин 
смањења обавеза дозвољен? Уколико јесте, на 
који би се конто класе 3 евидентирала наведена 
пословна промена?

Одговор:
Скупштина друштва треба да донесе одлуку 

да се врши повећање капитала друштва претва-
рањем раније извршених додатних уплата осни-
вача у капитал, што значи да се ради о послу који 
је у рачуноводственој теорији и пракси познат 
под називом „конверзија дуга у капитал”.

Чланом 146. Закона о привредним друштви-
ма прописано је да је један од начина повећања 
основног капитала „претварање (конверзија) до-
датних уплата у основни капитал” или „претвара-
ње (конверзија) потраживања према друштву у 
основни капитал.”

По нашем мишљењу, а с обзиром на то да је 
извесно да додатна уплата неће бити враћена 
оснивачу, конверзију треба евидентирати у окви-
ру групе 32 – Резерве, на рачуну 322 – Статутарне 
и друге резерве или отворити рачун 323 – Додат-
не уплате чланова друштва.

3
ДЕЦЕНИЈЕ

П С
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Мр Јован Чанак

Донације и трансфери као врста 
јавних прихода
Неразумевање појмова донације и трансфера, односно непознавање 
различитости између ова два појма која означавају различите врсте 
прихода, за последицу може да има и неисправно планирање и неисправан 
приказ извршења плана, као и неисправну рачуноводствену евиденцију по 
наведеним основима. У овом тексту аутор образлаже донације и трансфере 
као врсте јавних прихода, а о давању донација, кредита и зајмова/позајмица 
од стране корисника јавних средстава, законским ограничењима и ставовима 
надлежних органа о томе биће припремљен коментар у једном од наредних 
бројева часописа. Осим тога, у тексту су дати и примери донација и трансфера 
са којима се сусрећу јединице локалне самоуправе, здравствене установе, 
школе и друге образовне институције.

Увод

Насупрот донацијама и трансферима као вр-
сти јавних прихода, чланом 27. Закона о буџет-
ском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009… 
и 72/2019) прописани су јавни расходи и издаци 
државе, у које се, између осталог, убрајају и до-
тације и трансфери. Законом о буџету Републике 
Србије или одлуком јединице локалне самоупра-
ве утврђују се средства која се из буџета издва-
јају корисницима буџетских средстава у облику 
дотација и трансфера. 

Дакле, појам донација односи се на прилив 
средстава и представља врсту јавних прихода 
(класа 700000 – Текући приходи), као елемент 
укупног прихода у државном буџету, односно бу-
џету јединице локалне самоуправе из ког треба 
да се покрију свих планирани расходи утврђени 
законом о буџету, односно одлуком јединица ло-
калне самоуправе. 

С друге стране, појам дотација односи се на 
одлив средстава из буџета за текуће расходе 
(класа 400000 – Текући расходи) за обавезе које 
су Законом о буџету или одлукама о буџету пре-
узете према одређеним корисницима буџетских 
средстава. 

Појмовне и суштинске разлике између 

донација, спонзорства и трансфера

Донација је реч латинског порекла чије је зна-
чење у српском језику даровање или поклањање, 
а може да се тумачи и као акт о поклањању. Под 
њом се обично подразумева давање у новцу, 
стварима или услугама. Донатор или дародавац 
има право не само да тражи већ и да добије ин-
формације од примаоца донације о томе како су 
утрошена донирана средства. Међутим, донатор 
нема право да за износ донације тражи било ка-
кву противуслугу. 

Поред донација, у теорији и пракси обично се 
сусрећемо и са термином спонзорство, који се 
понекад свесно или несвесно поистовећује са 
термином донације, што је несумњиво погре-
шан приступ. Због тога скрећемо пажњу на то 
да треба разликовати спонзорство од донације. 
Спонзорство је такође реч латинског порекла, а 
у српском језику означава покровитеља или за-
штитника, односно лице (физичко или правно) 
које финансијски помаже одређене манифеста-
ције и активности с намером да рекламира себе. 
То значи да је установа или организација која је 
примила спонзорство дужна да заузврат учини 
услугу рекламе дародавца. Дакле, спонзор или 
покровитељ за средства која је упутио примаоцу 
очекује од њега противуслугу, што није случај са 
донацијом односно донатором. 
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Наравно, донације и спонзорство реализују се 
на бази закључених уговора између примаоца и 
даваоца поменутих средстава.

Трансфер је термин који такође потиче из 
латинског језика, а означава пренос у општем 
смислу и има вишеструко значење, као што је 
пренос робе, власништва, права и новца. Дакле, 
трансферисање подразумева преношење, на 
пример премештај новца с једног рачуна на дру-
ги. Трансфер значи и прелазак или премештај не 
само робе и новца, него и људи, што се најчешће 
догађа у спорту. 

Трансфер може да се посматра као један вид 
трансакција, док други вид представља размену. 
У литератури о јавним финансијама трансакција 
се дефинише као узајамна веза (интеракција) из-
међу две јединице на основу међусобног спора-
зума. Реч је о поравнању, нагодби или споразуму 
између две стране у вези са реализацијом преу-
зетих права и обавеза у међусобним пословним 
односима који су условили настанак трансакције. 
У чему је разлика између размене и трансфера? 
Размена је вид трансакције која је заснована на 
добијању исте противвредности за извршену 
продају добара и услуга од друге стране, док 
то није случај када је у питању трансфер. Наиме, 
трансфер, као вид трансакције, не значи обезбе-
ђивање добара или услуга у замену за уступљена 
добра и извршене услуге, већ да правни субјект 
који је уступио добра или извршио услуге другом 
правном субјекту по основу трансфера (добро-
вољног или законског) не очекује од тог субјекта 
противуслугу у вредности уступљене робе или 
извршених услуга. 

   
Законски основ уређивања донација 
и трансфера код корисника јавних 
средстава

Имајући у виду да се овај стручни коментар 
односи на донације и трансфере који су врста јав-
них прихода и који се остварују код корисника 
јавних средстава (даље: КЈС), законски основ од 
значаја за ову материју чине: 
● Закон о буџетском систему (даље: ЗОБС);
● Закон о донацијама и хуманитарној помо-
ћи („Сл. лист СРЈ”, бр. 53/2001, 61/2001 – испр. и 
36/2002 и „Сл. гласник РС”, бр. 101/2005 – др. за-
кон); 
● Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник 
РС”, бр. 84/2004… и 4/2019 – усклађени дин. изн.); 

● Закон о порезима на имовину („Сл. гласник 
РС”, бр. 26/2001… и 99/2018 – Одлука УС); 
● Закон о финансирању локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС”, бр. 62/2006… и 95/2018); 
● Правилник о стандардном класификационом 
оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. 
гласник РС”, бр. 16/2016… и 68/2019 – даље: Пра-
вилник о Контном плану за буџетски систем); 
● Правилник о условима и начину вођења рачуна 
за уплату јавних прихода и распоред средстава 
са тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр.16/2016… и 
68/2019). 

Закон о буџетском систему

У члану 2. тачка 45) ЗОБС-а утврђена је дефи-
ниција према којој је донација наменски бесповра-
тан приход, који се остварује на основу писаног 
уговора између даваоца донације и примаоца до-
нације.

Према ЗОБС-у, у јавне приходе који припадају 
буџету Републике Србије (члан 23), буџету ауто-
номне покрајине (члан 24), буџету јединице ло-
калне самоуправе (члан 25) и организацијама за 
обавезно социјално осигурање (члан 26), поред 
осталих јавних прихода, убрајају се и донације и 
трансфери. 

Сматрамо да се донације и трансфери у 
складу са чланом 2. тачка 15) ЗОБС-а третира-
ју као наменски приходи чији су коришћење и 
намена утврђени законом. 

 С обзиром на важност припадности јавних 
прихода, њихов распоред и исказивање према 
изворима у буџету, неопходно је имати у виду 
одредбу члана 5. ЗОБС-а. За разматрање у овом 
чланку посебан значај има став 6. тог члана, који 
у изузетним случајевима дозвољава да један 
ниво власти својим актом определи другом ни-
воу власти наменска средства, као и у случају 
уговарања донација чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења буџета. Управо 
ова одредба омогућава органу надлежном за фи-
нансије да отвара одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода и издатака по том основу, а 
да не мора да се врши ребаланс буџета. 

Закон о донацијама и хуманитарној помоћи

Према члану 1. овог закона, прописано је да 
донације и хуманитарну помоћ могу да приме 
државни органи, јединице локалне самоуправе, 
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јавна предузећа, јавне установе, друге организа-
ције и заједнице које не остварују добит, као и 
домаће и стране хуманитарне организације.

У 2. ставу овог члана прописано је да прималац 
донација и хуманитарне помоћи не може бити 
политичка странка. По нашем мишљењу, овом 
или неком другом одредбом Закона требало је 
дефинисати не само примаоца него и даваоца 
донације. 

У складу са чланом 2. овог закона, донације 
могу бити у роби (осим дувана и дуванских пре-
рађевина, алкохолних пића и путничких аутомо-
била), услугама, новцу, хартијама од вредности, 
имовинским и другим правима. 

Члан 3. овог закона прописује да је слободан 
увоз робе и услуга по основу донација, као и увоз 
робе и услуга који се купују из средстава добије-
них од донације и из средстава остварених реа-
лизацијом хартија од вредности, као и по основу 
коришћења уступљених права. 

Дакле, када се посматрају одредбе овог за-
кона о примаоцу донације, може да се закључи 
да прималац донације у земљи прима робу која 
се сматра донацијом (члан 2) и може слобод-
но да врши набавку робе из увоза која се сма-
тра донацијом (члан 3) ако се та роба купује 
из средстава која су добијена из донације и из 
средстава која су стечена уновчавањем харти-
ја од вредности и новчаних средстава стечених 
од коришћења уступљених права (разни обли-
ци нематеријалне имовине – компјутерски 
софтвер, патенти и сл.). 

Према члану 5. овог закона, прималац дона-
ције и помоћи ослобођен је плаћања царине, 
других увозних дажбина и такси које се плаћају 
приликом увоза робе која је предмет донације, 
као и хуманитарне помоћи у смислу овог закона. 

Примљене девизе по основу донације и хума-
нитарне помоћи прималац донације и помоћи 
држи на свом девизном рачуну у овлашћеној 
банци и користи за плаћање увоза у складу са уго-
вором о донацији, односно уговором о пружању 
хуманитарне помоћи. 

Према 2. ставу члана 8. овог закона, предузе-
ће, друго правно лице или предузетник који је 
робу по основу донација продао у земљи или из-
вршио услугу такође по основу донације страним 
хуманитарним организацијама и донаторима из 
иностранства, дужан је да преко овлашћене бан-

ке прода Народној банци Србије девизе остваре-
не од наведене продаје робе и извршених услуга. 

Сагласно члану 9. Закона, на увоз робе која 
је предмет донације и хуманитарне помоћи не 
плаћа се акциза, као ни порез на промет добара 
и услуга, што је у ствари прецизније регулисано 
одредбом члана 24. т. 16а) и 16в) Закона о ПДВ-у. 

Закон о порезу на додату вредност

У складу са чланом 24. Закона о ПДВ-у, који ре-
гулише пореска ослобођења за промет добара и 
услуга са правом на одбитак претходног пореза, 
прописано је да се ПДВ не плаћа на промет доба-
ра и услуга који се врши у складу са уговорима о 
донацији закљученим са државном заједницом 
Србија и Црна Гора, односно Републиком, ако 
је тим уговором предвиђено да се из добије-
них новчаних средстава неће плаћати трошко-
ви пореза у делу који се финансира добијеним 
новчаним средствима, осим ако ратификованим 
међународним уговором није друкчије предви-
ђено. Осим тога, ПДВ се не плаћа и на промет 
добара и услуга који се врши на основу међуна-
родних уговора, ако је тим уговорима предви-
ђено пореско ослобођење, осим међународних 
уговора из т. 16а) и 16б) овог става.

Дакле, у вези са обавезом плаћања ПДВ-а на 
примљена новчана средства од донација из ино-
странства неће се плаћати ПДВ, осим ако у ратифи-
кованом међународном уговору који је закључила 
Република Србија није друкчије предвиђено. Ме-
ђутим, ако није предвиђено да се не плаћа ПДВ 
на примљена новчана средства из донација по 
основу међународних уговора које је закључила 
Република Србија, корисник новчаних средстава 
из донације треба да обрачуна и плати ПДВ.

Закон о порезима на имовину

У трећем делу Закона (чланови 14–22) регули-
сан је порез на наслеђе и поклон. Према ставу 2. 
члана 14. овог закона, порез на наслеђе и поклон 
плаћа се и на наслеђени, односно на поклон при-
мљени готов новац. Према нашем мишљењу, 
готов новац који је пореклом од примљене до-
нације такође се сматра поклоном, што је сао-
бразно 3. ставу поменутог члана 14. Закона, па се 
у том смислу и на новац примљен као донација 
плаћа порез. 

Међутим, треба имати у виду тачку 3) став 6. 
члана 14. овог закона, којом се прописује да се од 
опорезивања порезом на наслеђе и поклон изу-



106 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

зимају новац, права, односно ствари које наслед-
ник наследи, односно поклонопримац прими на 
поклон у вредности до 100.000,00 динара у једној 
календарској години по сваком од тих основа од 
истог лица. Ако је вредност наслеђених, односно 
на поклон примљених ствари од истог лица већа 
од 100.000 динара, од опорезивања се изузима 
100.000 динара у тој календарској години по сва-
ком од наведених основа.

Ипак, у складу са тачком 12) става 1. члана 21. 
овог закона, порез на поклон не плаћа прималац 
донације по међународном уговору који је закљу-
чила Република Србија, када је тим уговором уре-
ђено да се на добијени новац, ствари или права 
неће плаћати порез на поклон.

Закон о финансирању локалне самоуправе

Чланом 2. наведеног закона дефинисани су 
појмови изворних и уступљених прихода, као и 
укупног ненаменског и наменског трансфера. 

Изворни приходи су приходи чију стопу, одно-
сно начин и мерила за утврђивање висине износа 
утврђује јединица локалне самоуправе, при чему 
законом може да се ограничи висина пореске 
стопе, односно да се утврди највиши и најнижи 
износ накнаде односно таксе.

Уступљени приходи су они приходи чија се 
основица и стопа, односно начин и мерила за 
утврђивање висине износа утврђују законом, а 
приход остварен на територији јединице локалне 
самоуправе уступа се у целини или делимично тој 
јединици локалне самоуправе.

Укупни ненаменски трансфер представља 
збир трансфера за уједначавање општег, компен-
зационог и трансфера солидарности, при чему је: 
(1) трансфер за уједначавање део укупног не-
наменског трансфера који се расподељује једи-
ницама локалне самоуправе чији су приходи по 
глави становника по основу уступљених пореза 
испод одређеног процента просека општина (без 
градова), 
(2) општи трансфер део укупног ненаменског 
трансфера који се расподељује свим јединицама 
локалне самоуправе према критеријумима утвр-
ђеним овим законом, 
(3) компензациони трансфер део укупног нена-
менског трансфера којим се надомешта део изгу-
бљених прихода који настаје по основу промене 
републичких пореских прописа, 
(4) трансфер солидарности део укупног нена-
менског трансфера који се расподељује свим 

јединицама локалне самоуправе, изузев Града 
Београда, на основу степена развијености. 

Наменски трансфер је трансфер који се кори-
сти за финансирање одређених функција и изда-
така, а може бити: 
1) функционални трансфер – користи се за финан-
сирање издатака у оквиру одређене функције, 
2) наменски трансфер у ужем смислу – користи 
се у тачно одређену сврху, односно за врсту из-
датка за коју је трансфер додељен. 

Донације се третирају, сагласно члану 6. 
тачка 13) овог закона, као изворни јавни при-
ходи јединице локалне самоуправе, док се 
трансфери третирају као средства буџетских 
прихода јединица локалне самоуправе, сход-
но члану 5. поменутог закона. 

Правилник о Контном плану за буџетски 
систем

Приликом разматрања донација и трансфера 
треба имати у виду и одредбу става 1. члана 8. 
Правилника о Контном плану за буџетски систем, 
који прописује да класификација расхода и изда-
така према изворима финансирања исказује при-
ходе и примања, расходе и издатке према основу 
остварења тих средстава. 

Извори финансирања за ову врсту јавних при-
хода класификовани су према ставу 3. члана 8. т. 
од 5) до 8), како следи: 

Извори финансирања Економска 
класификација 

5) Донације од иностраних земаља – 
извор 05

731

6) Донације од међународних 
организација – извор 06

732

7) Трансфери од других нивоа власти – 
извор 07

733* 

8) Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица – извор 08

744 

Наведено се односи само на наменске тран-
сфере, док су ненаменски трансфери, у складу са 
методологијом, приход буџета коме су усмерена 
средства. 

У складу са чланом 17. Правилника о Контном 
плану за буџетски систем, у оквиру класе 700000 
– Текући приходи – прописана је категорија кон-
та која се односи на донације и трансфере. То је 
категорија 730000 – Донације, помоћи и трансфе-
ри, која обухвата три групе конта: 
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● 731000 – Донације од иностраних држава; 
● 732000 – Донације и помоћи од међународних 
организација, 
● 733000 – Трансфери од других нивоа власти. 
Синтетичка конта наведених група конта обу-
хватају текуће и капиталне донације и текуће и 
капиталне трансфере, како следи: 
● у контима групе 731000 – Донације од иностра-
них држава, то су: 
– 731100 – Текуће донације од иностраних држава, 
– 731200 – Капиталне донације од иностраних др-
жава; 
● у контима групе 732000 – Донације и помоћи од 
међународних организација, то су: 
– 732100 – Текуће донације од међународних ор-
ганизација, 
– 732200 – Капиталне донације од међународних 
организација; 
● у контима групе 733000 – Трансфери од других 
нивоа власти, то су: 
– 733100 – Текући трансфери од других нивоа вла-
сти, 
– 733200 – Капитални трансфери од других нивоа 
власти. 

Донације, помоћи и трансфери представљају 
врсту јавних прихода који настају по основу упла-
те донација и помоћи од иностраних држава, ме-
ђународних организација и трансфера од других 
нивоа власти. Ови приходи по својој припадности 
могу бити приход Републике Србије, аутономне 
покрајине, града, општине, као и директних и 
индиректних корисника буџетских средстава. У 
највећој мери (износу) то су приходи директних 
и индиректних корисника буџетских средстава, 
а наравно да могу да буду и приходи буџета Ре-
публике, локалних самоуправа и организација за 
обавезно социјално осигурање.

Зависно од захтева донатора приход се, 
сходно одредбама члана 8. Правилника о 
Контном плану за буџетски систем, евиденти-
ра на одговарајућем извору: 
● ако припада буџету или ООСО, онда је он 
приход у табели прихода и примања за извор 
01, а 
● ако је приход директних и индиректних ко-
рисника буџетских средстава, онда може бити 
извор 05, 06, 07 или 08. 

Када дође до уплате ових средстава, сачиња-
ва се уговор о донацији и у исти се уписује број 

подрачуна на који је потребно да донатор изврши 
уплату. Уплата се књижи на дуговној страни конта 
121112 – Текући рачуни, као и на потражној страни 
одговарајућих субаналитичких конта у оквиру ка-
тегорије 730000 – Донације и трансфери. 

С обзиром на то да се донације класификују 
према намени утрошка средстава као текуће или 
капиталне донације, уговором о донацији регу-
лише се који карактер донација има, при чему су:
● текуће донације оне које служе за финансира-
ње текућих расхода из пословања, а та средства 
углавном служе за набавку материјала, текуће 
одржавање, услуге по уговору и томе слично;
● капиталне донације оне које су опредељене за 
инвестиционо улагање у нове пословне зграде и 
опрему и инвестиционо одржавање тих објека-
та, као што је замена кровова на зградама, ста-
вљање нових фасада, замена столарије, набавка 
нове опреме или генерални ремонт одређених 
постројења као што су котларница и машине ве-
ћих капацитета, као, на пример, за прање и суше-
ње веша и постељине и тако даље. 

У складу са одредбом члана 17. Правилника о 
Контном плану за буџетски систем, појављују се 
и трансфери у оквиру категорије 740000 – Други 
приходи, на групи конта 744000 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица. Поме-
нута група конта садржи два синтетичка конта: 
● 744100 – Текући добровољни трансфери од фи-
зичких и правних лица и 
● 744200 – Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица. 
Када дође до уплате ових средстава, врши се 
књижење на дуговној страни конта 121112 – Текући 
рачуни, а у корист одговарајућих субаналитичких 
конта у оквиру групе конта 744000 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица. 

Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица односе се углавном на домаћа и 
правна физичка лица која су поклонодавци. У 
правном смислу, опште је познато да уговор о 
давању добровољног трансфера има следећа 
обележја: 
● да је то доброчини правни посао у којем по-
клонодавац преузима обавезу, а поклонопри-
мац стиче право; 
● да је то само једнострано обавезни уговор 
јер постоји обавеза само на страни поклоно-
давца; 
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● да поклонодавац не добија никакву надок-
наду за своје давање; 
● да је такав уговор формални правни посао. 

У складу са одредбом члана 17. Правилника о 
Контном плану за буџетски систем, на трансфере 
се наилази и у оквиру категорије 780000 – Тран-
сфери између буџетских корисника на истом ни-
воу. Ова категорија садржи групу конта 781000 
– Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу, која садржи два синтетичка конта: 
● 781100 – Трансфери између буџетских кори-
сника на истом нивоу, што је случај када, на при-
мер, директни корисник буџетских средстава 
(Министарство просвете, културе и научнотех-
нолошког развоја) трансферише средства инди-
ректним корисницима буџетских средстава, тј. 
школама и факултетима који се финансирају из 
буџетских средстава Републике Србије;
● 781300 – Трансфери између организација оба-
везног социјалног осигурања, у случају када ор-
ганизације обавезног социјалног осигурања, као 
директни корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање, трансферишу 
средства индиректним корисницима средстава 
организација за обавезно социјално осигурање, 
на пример: Републички фонд за здравствено оси-
гурање трансферише средства здравственим 
установама. 

Правилник о уплатним рачунима

Према основним одредбама Правилника о 
уплатним рачунима регулисано је следеће:
1) Прописани су рачуни за уплату јавних прихо-
да на које се уплаћују јавни приходи и примања, 
као подрачуни система консолидованог рачуна 
трезора, као и услови и начин вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са 
тих рачуна у Управи за трезор (члан 1).
2) Рачуни за уплату јавних прихода прописују се 
на основу захтева надлежног органа, односно 
организације за обавезно социјално осигурање, у 
којем је наведен закон, односно други пропис на 
основу којег се уводе јавни приходи и примања. 
Јавни приходи и примања уплаћују се искључиво 
преко рачуна за уплату јавних прихода који су 
прописани овим правилником (члан 2).
3) Јавни приходи и примања за чију су уплату про-
писани рачуни овим правилником распоређују се 
у буџет Републике, односно буџет локалне власти, 
организацијама за обавезно социјално осигурање 

и другим корисницима који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора (члан 3). Рачуни 
за уплату јавних прихода воде се према Плану 
рачуна за уплату јавних прихода у оквиру консо-
лидованог рачуна трезора. План рачуна за уплату 
јавних прихода одштампан је као Прилог 1 уз овај 
правилник и чини његов саставни део (члан 4).

План рачуна за уплату јавних прихода обухва-
та јавне приходе за које су прописани уплатни 
рачуни за: порезе, акцизе, једнократни порез на 
екстра профит и екстра имовину стечену кори-
шћењем посебних могућности, социјалне допри-
носе, донације, помоћи и трансфере, трансфере 
од других нивоа власти, за приходе од имовине, 
приходе од продаје добара и услуга, новчане 
казне и одузету имовинску корист, добровољне 
трансфере од физичких и правних лица, мешо-
вите и неодређене приходе, меморандумске 
ставке за рефундацију расхода из претходне го-
дине, трансфере између буџетских корисника 
на истом нивоу, примања од продаје нефинан-
сијске имовине, примања од продаје драгоце-
ности, примања од продаје природне имовине и 
примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине. 

За донације, помоћи и трансфере отворена 
су 102 подрачуна (ред. бр. 298–400) на које се 
врши уплата новчаних средстава у складу са 
преузетим обавезама. 

За добровољне трансфере од физичких и 
правних лица отворено је 19 подрачуна (ред. 
бр. 608–627) на које се врши уплата новчаних 
средстава у складу са преузетим обавезама. 
Ови трансфери се налазе у оквиру других при-
хода. 

За трансфере између буџетских корисника 
на истом нивоу отворено је 15 подрачуна (ред. 
бр. 672–690) на које се врши уплата новчаних 
средстава у складу са преузетим обавезама. 

Генерално се може констатовати да је План 
рачуна за уплату јавних прихода кореспонден-
тан са Контним планом за буџетски систем. 

Рачуноводствена евиденција 
пословних догађаја у вези са 
донацијом и трансферима

Пословни догађаји који се односе на донације 
и трансфере везани су за њихове уплате на по-
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драчуне који су установљени Планом рачуна за 
уплату јавних прихода – Прилогом 1 Правилника 
о уплатним рачунима. 

У наставку су приказани пословни догађаји 
везани за трансфере од других нивоа власти, 
као и пословни догађаји у вези са добровољним 
трансферима физичких и правних лица и у вези 
са трансферима између буџетских корисника на 
истом нивоу.

Пример: Рачуноводствена евиденција 
донација у локалној самоуправи

1. Локална самоуправа – Град Краљево – кон-
курисала је са Пројектом санације последица од 
земљотреса за средства донације од Републике 
Аустрије и након прихваћеног пројекта потписала 
је уговор чија укупна вредност износи 2.950.000 
динара. Уговором је предвиђено да донатор из-
врши уплату за финансирање пројекта одмах по 
потписивању уговора, а по завршетку истог не-
зависни ревизор извршиће ревизију трошења 
средстава. 

2. Према поменутом уговору, локална само-
управа – Град Краљево – у обавези је да отвори 
наменски девизни рачун у Народној банци Срби-
је на који се уплаћују средства донације од ино-
страних држава, а у Управи за трезор наменски 
динарски подрачун на коме се евидентирају при-
ход, расход и издатак.

3. Република Аустрија је за уговорени пројекат 
извршила уплату донације у износу од 25.000 € 
на девизни рачун НБС по средњем курсу НБС од 
118,00 динара за 1 евро, што у динарској против-
вредности износи 2.950.000 динара. 

4. НБС је извршила пренос на наменски ди-
нарски подрачун у Управи за трезор 2.937.500,00 
динара по основу откупа девиза од иностране до-
нације по куповном курсу НБС од 117,50 динара 
за 1 евро. 

5. За ове приходе отвара се извор финансира-
ња 05 – Донације иностраних земаља, апропри-
јација 731, а за расходе и издатке одобравају се 
одговарајуће апропријације. 

6. Средства од донације утрошена су за вели-
ке инвестиционе поправке пословних зграда Гра-
да Краљево у износу од 2.937.500 динара.

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

1.

121411 Девизни рачун у 
домаћој банци 2.950.000  

731241 Капиталне донације 
од иностраних 
држава у корист 
градова  2.950.000 

1а

121112 Текући рачуни 2.937.500  

444111-1 Негативне курсне 
разлике (разлика 
између куповног и 
средњег курса НБС) 12.500  

121411 Девизни рачун у 
домаћој банци  2.950.000 

- за евиденцију прихода – динарске противвредности 
девизне донације и уплаћена средства по куповном курсу 
НБС на динарски рачун буџета Града 

2.

511321 Капитално 
одржавање 
пословних зграда 
и пословног 
простора 2.937.500  

121112 Текући рачуни  2.937.500 

- за извршене инвестиционе поправке на пословним 
зградама Града 

Коментар књижења: 
На ред. бр. 1 уплата динарске противвредно-

сти извршена је по средњем курсу НБС на дан 
уплате од 117,50 динара за 1 евро. Будући да је ку-
повни курс НБС био на дан уплате 118,00 динара 
за 1 евро, настала је разлика између куповног и 
средњег курса НБС од 12.500 динара. 

Пример: Рачуноводствена евиденција 
трансфера од других нивоа власти – школи 

1. Из буџета Републике Србије са опредељене 
апропријације 463 – Трансфери осталим нивоима 
власти – усмерен је ненаменски трансфер Граду 
Београду за обезбеђење финансирања расхода у 
образовању у износу од 2.520.000 динара. 

2. На основу усмереног ненаменског трансфе-
ра Град Београд је по својој надлежности увећао 
апропријацију 416 – Награде запосленима и оста-
ли посебни расходи, а затим средства за јубилар-
не награде запослених пренео школама у износу 
од 2.520.000 динара. 

3. Гимназија „Михаило Петровић Алас” из Бео-
града, као једна од школа чији запослени имају 
право на јубиларне награде, обрачунала је по том 
основу бруто износ од укупно 150.000,00 дина-
ра. Неопорезиви износ је 19.567,00 динара, док је 

poslovnisavetnik.net
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опорезиви износ за јубиларне награде 130.433,00 
динара. Обавеза за порез на јубиларне награде 
износи 10% на неопорезиви износ или 13.043,00 
динара. Нето износ за исплату јубиларних награ-
да је 136.957,00 динара. 

Књижење: 

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

А. Књижење у рачуноводству буџета Града Београда

1.

121112 Текући рачуни 2.520.000  

733141 Ненаменски 
трансфери од 
Републике у корист 
нивоа градова  2.520.000 

- за евиденцију примљеног наменског трансфера из 
буџета Републике на рачун буџета Града Београда 

2.

494161 Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи 2.520.000  

121112 Текући рачуни  2.520.000 

- за пренета средства по основу текућег ненаменског 
трансфера на крајњег корисника

Б. Књижење код индиректног корисника – IX гимназија 
„Михаило Петровић Алас” Београд

1.
121112 Текући рачуни 150.000  

791111  Приходи из буџета  150.000 

- за износ примљених средстава путем трансфера које је 
примио крајњи корисник

2.

416111 Јубиларне награде 150.000  

233111 Обавезе по основу 
нето исплата 
награда и осталих 
посебних расхода  136.957 

233211 Обавезе по основу 
пореза на награде 
и остале посебне 
расходе  13.043 

- за терећење текућих расхода на име јубиларних награда 
запослених

3.

233111 Обавезе по основу 
нето исплата 
награда и осталих 
посебних расхода 136.957  

233211 Обавезе по основу 
пореза на награде 
и остале посебне 
расходе 13.043  

121112 Текући рачуни  150.000 

- за извршено плаћање обавеза на нето јубиларних 
награда запослених и пореза на награде

Пример: Рачуноводствено евидентирање 
добровољних трансфера од физичких и 

правних лица

1. П. П. из Београда уплатио је Републичком 
фонду за здравствено осигурање (даље: РФЗО) 
500.000 за набавку медицинске опреме у здрав-
ственим установама Републике Србије. 

2. РФЗО трансферисао је здравственој устано-
ви средства од добровољног прилога од 500.000 
динара за набавку медицинске опреме. 

3. Здравствена установа извршила је набавку 
медицинске опреме у износу од 500.000 динара, 
са урачунатим ПДВ-ом по општој стопи од 20%, а 
затим је извршила плаћање добављачу.

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

А. Књижење код директног корисника – РФЗО

1.

121112 Текући рачуни 500.000  

744161 Текући добровољни 
трансфери од физичких 
и правних лица у 
корист Републичког 
фонда за здравствено 
осигурање  500.000 

- за уплату РФЗО новчаног прилога од физичког лица

2.
495125 Медицинска и 

лабораторијска опрема 500.000  

121112 Текући рачуни  500.000 

- за пренета средства индиректном кориснику

Б. Књижење код индиректног корисника средстава 
ООСО

1.

121112 Текући рачуни 500.000  

781111 Трансфери између 
буџетских корисника 
на истом нивоу  500.000 

- за примљена средства од РФЗО по основу донације 
физичког лица

2.

512511 Медицинска опрема 416.666  

123961 Порез на додату 
вредност у примљеним 
фактурама по општој 
стопи (осим плаћених 
аванса) 83.334  

252111 Добављачи у земљи  500.000 

- за примљену фактуру – набавка медицинске опреме 

3.
252111 Добављачи у земљи 500.000  

121112 Текући рачуни  500.000 

- за извршено плаћање фактуре добављача

4
011251 Медицинска опрема 416.666  

311112 Опрема  416.666 

- за успостављање књиговодствене равнотеже 
нефинансијске имовине (класа „0”) и капитала (класа 
„3”) након стављања опреме у функцију
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Код индиректног корисника средстава ООСО 
– здравствене установе под 1. ставом прокњижен 
је уплаћени износ од 500.000 динара на рачун ин-
директног корисника, тако да наведени износ ду-
гује субаналитички конто 121112 – Текући рачуни, 
а за исти износ потражује субаналитички конто 
781111 – Трансфери између буџетских корисника 
на истом нивоу. Овде је потребно напоменути 
да, иако овај конто није правилно употребљен, 
односно према свом садржају није намењен за 
трансакцију из датог примера, на његову употре-
бу често упућују Инструкције РФЗО, па су из тог 
разлога дати у примеру. 

С обзиром на то да се здравствене установе, 
сходно одредбама члана 25. став 2. тачка 7) Зако-
на о порезу на додату вредност, баве прометом 
добара и услуга без права на одбитак претход-
ног пореза – цео износ од 83.334 динара, који је 
исказан на конту 123961, биће на крају пореског 
периода евидентиран на конту 512511, тако да 
ће укупан издатак на поменутом конту износити 
500.000 динара. У складу са овим, а ради успоста-
вљања књиговодствене равнотеже између кон-
та нефинансијске имовине (класа „0” и капитала 
класа „3”), износ од 83.334 динара („улазни” ПДВ 
исказан у фактури добављача) биће евидентиран 
и на конту 011251 – Медицинска опрема, односно 
конту 311112 – Опрема. 

Пример: Рачуноводствено евидентирање 
трансфера између буџетских корисника на 

истом нивоу

1. У складу са усвојеним Законом о буџету 
Републике за текућу годину, Министарству про-
свете, науке и технолошког развоја на основу 
додељених апропријација одобрен је трансфер 
средстава у износу од 500.000 динара ради пре-
носа средстава – административних трансфера 
индиректним корисницима буџетских средстава 
из своје надлежности. 

2. Министарство просвете, науке и техноло-
шког развоја (директни корисник) дало је налог, 
у складу са Правилником о систему изврше-
ња буџета, Управи за трезор да изврши пренос 
средстава образовним установама (индирект-
ним корисницима). У том смислу Министарство 
је попунило захтев за преузимање обавезе и на 
основу истог попунило и захтев за пренос у циљу 
трансфера индиректним корисницима. Налог 
се односи на исплату трошкова отпремнине по 
основу пензионисања и то:

● нето отпремнине – 400.000 дин., 
● пореза на друге приходе 20% – 100.000 дин. 

3. Индиректни корисник буџетских средстава 
(образовна установа) примио је на свој подрачун 
средства у износу од 500.000 од Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, на име 
отпремнине по основу пензионисања, а затим је 
извршио исплату истих. 

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

А. Књижење код директног корисника средстава буџета 
Републике 

1.

121112 Текући рачуни 500.000  

781112 Трансфери од 
директних ка 
индиректним 
буџетским 
корисницима на истом 
нивоу  500.000 

- трансфер средстава директном КБС у складу са 
одобреним апропријацијама у буџету текуће године

2.
494143 Отпремнине и помоћи 500.000  

121112 Текући рачуни  500.000 

- за извршени административни трансфер средстава од 
директног ка индиректном кориснику

Б. Књижење код индиректног корисника буџетских 
средстава

1.
121112 Текући рачуни 500.000  

791111 Приходи из буџета  500.000 

- за пријем средстава од директног корисника средстава 
буџета

2.

131211 Обрачунати неплаћени 
расходи 500.000  

236111 Обавезе по основу 
нето исплата социјалне 
помоћи запосленима  400.000 

236211 Обавезе по основу 
пореза на социјалну 
помоћ запосленима  100.000 

- за обрачунате отпремнине

3.

236111 Обавезе по основу 
нето исплата социјалне 
помоћи запосленима 400.000  

236211 Обавезе по основу 
пореза на социјалну 
помоћ запосленима 100.000  

121112 Текући рачуни  500.000 

- за исплаћене отпремнине и плаћени порез на доходак 
грађана

4.

414311 Отпремнине приликом 
одласка у пензију 500.000  

131211 Обрачунати неплаћени 
расходи  500.000 

- за евидентирање трошкова по основу отпремнина
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Закључак

На основу изнетог у вези са третманом дона-
ција и трансфера са више аспеката може да се 
констатује следеће: 

● Постоји више законских прописа који трети-
рају ову материју.

● Посебно је указано на разлике између дона-
ција и спонзорства да би се отклониле евентуал-
не дилеме везане за то шта се подразумева под 
једним, а шта под другим појмом ових категорија. 

● У Правилнику о Контном плану за буџетски 
систем донације, као врсту јавних прихода, обу-
хвата категорија 730000 – Донације, помоћи и 
трансфери, а класификоване су као донације од 
иностраних држава и донације од међународних 
организација. 

● Донације се према својој намени деле, како 
и произлази из уговора о донацијама, на текуће 
и капиталне донације. 

● Што се тиче трансфера од других нивоа вла-
сти, видљиво је да они могу бити од виших нивоа 
власти ка нижим, као и од нижих нивоа власти ка 
вишим, што се углавном утврђује законом о бу-
џету, односно одлуком о буџету за текућу годину. 

● Претежни или највећи део трансфера врши 
се из буџета Републике у корист буџета градова 
и општина. 

● Категорија 740000 – Други приходи, на гру-
пи конта 744000 – Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица, обухвата трансфере 
претежно од домаћих физичких и правних лица 
који су у принципу засновани на једнострано оба-

везним уговорима, при чему постоји обавеза на 
страни поклонодавца, по којој поклонодавац пре-
узима обавезу, а поклонопримац стиче права, а 
такав аранжман представља по правилу формал-
ноправни посао. 

● Трансфери се налазе и у категорији 780000 – 
Трансфери између буџетских корисника на истом 
нивоу. Директни корисник буџетских средстава 
који је примио средства из буџета путем тран-
сфера, која ће пренети директном као крајњем 
кориснику средстава, књижи средства задуже-
њем текућег рачуна, уз одобрење конта 781111 
– Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу, а за средства која ће пренети ин-
директном кориснику као крајњем кориснику 
средстава, задужењем текућег рачуна уз одо-
брење конта 781112 – Трансфери од директних ка 
индиректним буџетским корисницима на истом 
нивоу. 

● Када директни корисник примљена сред-
ства из буџета преноси директом или индирект-
ном кориснику буџетских средстава, директни 
корисник буџетских средстава износ пренетих 
средстава у трансферу књижи задужењем од-
говарајућих субаналитичких конта у категорији 
490000 – Административни трансфери из буџета 
од директних буџетских корисника индиректним 
буџетским корисницима или између буџетских 
корисника на истом нивоу, уз одобрење текућег 
рачуна. Крајни корисник који је примио средства 
путем трансфера, за износ примљених средстава 
задужује текући рачун, а одобрава субаналити-
чки конто 791111 – Приходи из буџета. 

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 законодавства Ре-
публике 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 области 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 ин-
формисати о актуелним саветовањима и, уколико сте заинтересовани, попунити електронску 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.

П С
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Дипл. правник Слободанка Келечевић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Контрола коришћења средстава 
добијених за финансирање 
пројеката
Законом су прописане радње провера, службених контрола, надзора и других 
мера ради утврђивања природе евентуалних неправилности приликом кори-
шћења средстава помоћи обезбеђених из различитих извора финансирања. За 
спровођење контроле над коришћењем ових средстава задужена је Буџeтскa 
инспeкциja Mинистaрствa финaнсиja, која врши ex-post кoнтрoлe зaкoнитoсти 
пojeдинaчних трaнсaкциja.

Увод

Законом о буџетском систему („Сл. гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/2018 и 31/2019) дефинисано је да финансијску 
помоћ Европске уније представљају средства 
Европске уније која се користе за намене и спро-
воде према правилима утврђеним споразумима 
између Републике Србије и Европске уније, као и 
да је финансирање учешћа Републике Србије, од-
носно локалне власти у спровођењу финансијске 
помоћи Европске уније финансијско учешће Ре-
публике Србије, односно локалне власти у спро-
вођењу програма финансијске помоћи Европске 
уније које може да се обезбеди из различитих 
извора финансирања.

Законом о буџетском систему прописано је 
да је за спровођење фискалне политике и упра-
вљање јавним финансијама и средствима Репу-
блике Србије у складу са принципима, правилима 
и процедурама утврђеним овим законом одго-
ворна Влада, а извршни орган локалне власти од-
говоран је за спровођење фискалне политике и 
управљање јавном имовином, приходима и при-
мањима и расходима и издацима на начин који је 
у складу са овим законом.

Законом о буџетском систему дефинисано је 
да су јавни приходи сви приходи остварени оба-
везним плаћањима пореских обвезника, правних 
и физичких лица која користе одређено јавно 
добро или јавну услугу, као и сви други приходи 
које остварују корисници буџетских средстава и 

средстава организација за обавезно социјално 
осигурање.

Донације, трансфери и финансијска помоћ 
Европске уније врста су јавних прихода и при-
мања (трансферна средства су средства која 
се из буџета Републике Србије, односно буџета 
локалне власти преносе буџету на другом нивоу 
власти, буџету на истом нивоу власти и организа-
цијама за обавезно социјално осигурање, као и 
између организација за обавезно социјално оси-
гурање за доприносе за осигурање, а донација је 
наменски бесповратни приход, који се остварује 
на основу писаног уговора између даваоца и при-
маоца донације).

Такође, овим законом дефинисано је да су 
јавна средства – средства на располагању и под 
контролом Републике Србије, локалне власти и 
организација за обавезно социјално осигурање, 
док су корисници јавних средстава директни и 
индиректни корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и јавна предузећа основа-
на од стране Републике Србије, односно локалне 
власти, правна лица основана од стране тих јав-
них предузећа, правна лица над којима Републи-
ка Србија, односно локална власт има директну 
или индиректну контролу над више од 50% капи-
тала или више од 50% гласова у Управном одбору, 
друга правна лица у којима јавна средства чине 
више од 50% укупних прихода остварених у прет-
ходној пословној години, као и јавне агенције и 
организације на које се примењују прописи о јав-
ним агенцијама.
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Из наведеног произлази да су средства доби-
јена за финансирање пројеката јавна средства, 
без обзира на изворе, као и да корисници јавних 
средстава иста морају да користе наменски, тј. 
за намену за коју су додељена и у складу са за-
коном.

Средства за финансирање одређене пројектне 
активности преносе се кориснику средстава на 
основу трансфера, уговора, споразума, донација 
или на основу закона, зависно од врсте пројекта 
и корисника средстава (директни, индиректни 
корисник буџетских средстава, остали корисни-
ци јавних средстава).

Тако нпр. средства за финансирање одређе-
не пројектне активности јединице локалне са-
моуправе та јединица добија углавном путем 
трансфера, али обавезује се уговором или спо-
разумом за које намене, на који начин и у ком 
року ће се трансферисана средства утрошити. 
Најчешће су то средства за изградњу комуналне 
инфраструктуре, за радове на објектима, згра-
дама јединице локалне самоуправе, објектима 
предшколских установа, културе, спортским 
објектима, градским трговима, затим за радове 
на јавној расвети, као и за пружање финансијске, 
техничке и друге помоћи у циљу бржег и квали-
тетнијег развоја савремених информационих 
технологија, али и за пружање помоћи јединици 
локалне самоуправе у организацији културних 
спортских, туристичких и других манифестација 
које су од посебног значаја за грађане на њеној 
територији и др. 

Важно је напоменути да се, према Закону о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 
83/16, 91/16, 104/16 и 96/17), средства буџета једи-
нице локалне самоуправе обезбеђују из извор-
них и уступљених прихода, трансфера, примања 
по основу задуживања и других прихода и прима-
ња утврђених законом.

Буџетски корисници (који примењују Уредбу 
о буџетском рачуноводству) евидентирање ових 
средстава у пословним књигама врше у складу са 
Правилником о стандардном класификационом 
оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. 
гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 
20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19).

Примери неправилности утврђени у 
поступку контроле

Пример 1: Потписан је Уговор о 
суфинансирању пројекта „Регионална 
санитарна депонија” на основу одлуке 
о додели средстава јединици локалне 

самоуправе за суфинансирање тог пројекта. 

Одлуком су додељена средства за пројектне 
активности наведене у пријави за суфинансирање 
пројекта – извођење радова, што у односу на укуп-
ну вредност пројекта процентуално износи 50%. 

У погледу исплате средстава уговорено је да 
ће се исплате вршити директно на рачун кори-
сника средстава према следећој динамици: 50% 
додељених средстава Фонда у року од 15 дана 
од дана потписивања уговора и 50% додељених 
средстава по усвајању завршног извештаја.

Одобрена средства су бесповратна, а реали-
зоваће се у периоду од 12 месеци, с тим да, ако 
се пројекат из објективних разлога не реализује 
у овом року, корисник средстава је дужан да под-
несе образложени захтев за продужетак рока ре-
ализације. 

Давалац средстава има право надзора на-
менског коришћења средстава и извршења уго-
ворних права и обавеза, а корисник средстава 
је обавезан да доставља кварталне извештаје 
о реализацији пројекта, са пратећом докумен-
тацијом из које могу да се утврде реализоване 
активности и утрошена средства.

Међутим, део ових средстава уплаћен је као 
орочени депозит у пословним банкама, а део за 
консултантске услуге, што је ненаменски утро-
шено.

Преостали део средстава утрошен је у складу 
са уговором, тј. за извођење радова на изградњи 
прве фазе регионалне санитарне депоније.

Ненаменско коришћење средстава, које 
повлачи прекршајну одговорност одговорног 
лица буџетских средстава из члана 103. став 1. 
тачка 4) Закона о буџетском систему, а у вези 
са чланом 71. ставови 1. и 2. истог закона, огле-
да се у томе да настала обавеза из Уговора о 
суфинансирању пројекта „Регионална сани-
тарна депонија” није извршена у целости, као 
и да сврха уговора за орочавање средстава у 
пословним банкама и уговор за консултантске 
услуге нису предмет поменутог уговора о су-
финансирању.

У овом примеру приказано је ненаменско ко-
ришћење средстава због којег је почињен пре-
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кршај. Међутим, треба имати у виду да, уколико 
се ради о ненаменском коришћењу средстава 
у износу већем од милион динара, утврђена је 
кривична одговорност одговорног лица из члана 
362а Кривичног законика, којим је прописано да 
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, казниће се новчаном ка-
зном или затвором до једне године.

Пример 2: Кориснику су дозначена средства 
на основу Уговора о спровођењу пројекта 

који је закључен са финансијером. 

Предмет Уговора је финансирање реализације 
локалног пројекта одобреног у оквиру конкурса 
– позива за подношење пројеката за финансира-
ње дневних услуга у заједници: дневни боравак, 
помоћ у кући, свратиште и друге услуге које по-
државају боравак корисника у породици и не-
посредном окружењу, а у оквиру конкурса за 
локалне самоуправе који је спровело ресорно 
министарство, чији је циљ подстицање и развој 
услуга социјалне заштите, побољшање њиховог 
квалитета и побољшање материјалног статуса 
најугроженијих категорија становништва. Траја-
ње финансирања по овом уговору је период од 
8 месеци.

Пре закључења уговора корисник средства 
доставио је ресорном министарству образац за 
пријаву на конкурс за пројекат, у којем образла-
же разлог подношења пријаве и, између осталог, 
наводи да се овим пројектом наставља и унапре-
ђује услуга помоћ у кући, и то услуге геронтодо-
маћица, мобилног кућног мајстора и пружање 
психосоцијалне подршке кроз индивидуалне 
разговоре, саветовање и сагледавање тренутног 
стања и потреба корисника, као и да је одабран 
пружалац услуге са којим је корисник закључио 
Уговор о реализацији пројекта. 

Предмет Уговора је реализација пројекта, који 
је корисник средстава закључио са пружаоцем 
услуга, а то је помоћ/услуга за старе и особе са 
инвалидитетом. 

Пружалац услуге се Уговором о реализацији 
пројекта обавезао да ће пројекат бити реализо-
ван у периоду од 12 месеци, да су обавезе пружа-

оца услуга да реализује пројекат онако како је то 
описано у предлогу пројекта, да средства пројек-
та користи наменски, као и да поднесе носиоцу 
пројекта целовит програмски и финансијски из-
вештај о реализацији пројекта који садржи опис 
садржаја и тока реализације пројекта и опис ре-
зултата остварених реализацијом пројекта, али 
и извештај о утрошку средстава по наменама за 
која су средства одобрена. 

Сходно одредбама Уговора, пружалац услу-
ге доставио је месечне извештаје о реализацији 
пројекта, при чему су у финансијском извешта-
ју табеларно приказана утрошена средстава за 
пројектне активности (људски ресурси – особље 
ангажовано на реализацији пројектних активно-
сти, трошкови пројектних активности – превоз 
за све особе ангажоване на пројекту, набавка 
електронске опреме, одржавање возила и др.) 
и трошкови локалне канцеларије пројекта. На 
основу ових извештаја пружаоцу услуге пренета 
су средства за извршене услуге по предметном 
уговору.

Међутим, корисник средстава, као носилац 
пројекта, није прихватио ове извештаје, а пру-
жалац услуга није доставио валидну рачуно-
водствену и другу документацију за правдање 
наведених трошкова (нису достављени потпи-
сани уговори са ангажованим лицима, фактуре 
и друга документација на основу које би могла 
да се испрати тачност финансијског извештаја за 
извршене услуге).

Преносом средства на основу непотпуне до-
кументације, односно потребне документације 
која прати извршене услуге, као и доказа да ли су 
услуге извршене, односно да ли су сва средства 
наменски искоришћена, одговорно лице није по-
ступило у складу са одредбама члана 71. ставови 
1. и 2. Закона о буџетском систему и починило је 
прекршај из члана 103. став 1. тачка 4) Закона о 
буџетском систему. 

Нaпомињемо да, уколико је вредност угово-
ра за пружање услуга виша од 500.000 динара за 
избор пружаоца услуга, спроводи се поступак јав-
не набавке услуга у складу са Законом о јавним 
набавкама. У овим случајевима, закључивањем 
уговора, а да није спроведен поступак јавне на-
бавке мале вредности, поступљено је супротно 
одредбама члана 57. Закона о буџетском систе-
му, којима је прописано да уговори о набавци 
добара, финансијске имовине, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, које закљу-
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чују директни и индиректни корисници буџетских 
средстава и организација за обавезно социјално 
осигурање, морају бити закључени у складу са 
прописима који регулишу јавне набавке.

Пример 3: За реализацију пројекта 
корисник средстава закључивао је уговоре 

о ауторском делу са запосленима и са 
лицима која нису запослена код корисника 

средстава, а по достављеном извештају 
о обављеном послу исплаћивао је аутору 

уговорену накнаду.

Уз достављене извештаје нису пружени кон-
кретни докази да је посао обављен, на основу 
којих би са сигурношћу могло да се утврди да је 
аутор обавио посао у складу са уговором и да 
аутору може да се исплати уговорена накнада.

У овим случајевима корисник средстава не 
може само на основу извештаја, а без доказа о 
обављеном послу да исплати уговорену накнаду. 
Такође, мора да води рачуна да ли може да анга-
жује запослене за послове које треба обавити да 
би се реализовао пројекат јер, уколико су актом 
о систематизацији радних места код корисника 
средстава предвиђени ти послови, тј. система-
тизована радна места за обављање тих послова, 
уговори закључени са запосленима за обављање 
поменутих послова немају карактер ауторског 
дела према члану 2. Закона о ауторским и срод-
ним правима. 

Наиме, Законом о ауторским и сродним пра-
вима („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12, 
29/16 и 66/19), чланом 2. став 1, прописано је да 
је ауторско дело оригинална духовна творевина 
аутора, изражена у одређеној форми, без обзира 
на његову уметничку, научну или другу вредност, 
његову намену, величину, садржину и начин испо-
љавања, као и допуштеност јавног саопштавања 
његове садржине.

Ауторским делом сматрају се нарочито:
1) писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, 
рачунарски програми у било којем облику њихо-
вог изражавања, укључујући и припремни мате-
ријал за њихову израду и друго);
2) говорна дела (предавања, говори, беседе и 
друго);
3) драмска, драмско-музичка, кореографска и 
пантомимска дела, као и дела која потичу из фол-
клора;
4) музичка дела, са речима или без речи;
5) филмска дела;

6) дела ликовне уметности (слике, цртежи, ски-
це, графике, скулптуре и друго);
7) дела архитектуре, примењене уметности и ин-
дустријског обликовања;
8) картографска дела (географске и топографске 
карте);
9) планови, скице, макете и фотографије;
10) позоришна режија.

На овај начин, исплатом накнада на основу 
уговора о ауторском делу одговорно лице чини 
прекршај у вези са одредбама члана 71. став 1. За-
кона о буџетском систему, којима је прописано 
да је функционер, односно руководилац директ-
ног односно индиректног корисника буџетских 
средстава одговоран за преузимање обавеза, 
њихову верификацију, издавање налога за пла-
ћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату 
средстава која припадају буџету.

Пример 4: Кориснику средстава 
трансферисана су средства на основу 

закљученог уговора за реализацију 
пројекта добијеног на основу конкурса за 

финансирање и суфинансирање пројеката за 
имплементацију локалних акционих  

планова за младе. 

Уговорено је да се пројекат реализује у року 
од 6 месеци од дана преноса средстава на рачун 
корисника средстава. 

Корисник средстава је ради реализације овог 
уговора закључио Уговор о пословној сарадњи 
и пружању услуга са агенцијом као даваоцем 
услуга. Овим уговором утврђени су заједнички 
принципи рада у оквиру реализације пројекта, 
подстицање омладинског предузетништва и 
уговорена је укупна вредност пружених услуга. 
Агенција је израдила и доставила Приручник за 
израду бизнис-плана, али и списак и фотографије 
присутних лица на обуци (тема „Развој омладин-
ског предузетништва и самозапошљавање”), као 
доказ о извршењу услуга по предметном угово-
ру. На основу ове документације извршено је 
плаћање уговореног износа за услуге.

Такође, корисник средстава доставио је дава-
оцу средстава наративни и финансијски извештај 
о реализацији пројекта, са свом потребном фи-
нансијском и другом документацијом, као доказ 
да су средства наменски и законито утрошена.

У овом случају корисник средстава пројекта 
поступио је у складу са уговором и законом, па је 
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његов извештај прихваћен у целости од стране 
даваоца средстава. 

Напомињемо да треба имати у виду да је у 
неким случајевима уговором или споразумом о 
финансирању пројеката дефинисано да, уколико 
давалац средстава не прихвати у целости или 
делимично финансијски извештај о реализаци-
ји пројекта, корисник средстава мора да врати 
средства у том износу. Корисник средстава ће 
вратити средства и у случају ако их у уговореном 
року не утроши. 

 
Закључак

На основу претходно наведеног може да се 
закључи да приликом реализације пројеката, тј. 
утрошка средстава добијених за реализацију 
пројеката, корисник средстава мора да се при-
држава одредаба из уговора, споразума, као и да 

је добијена средства дужан да користи као што 
је предвиђено пројектом, тј. за намену за која су 
опредељена и у складу са законом. 

Уколико не поступа у складу са тим, одговор-
но лице због неправилности чини прекршај из 
члана 103. став 1. тачка 4) Закона о буџетском 
систему, 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 
руководиоца директног односно индиректног 
корисника буџетских средстава за закониту, на-
менску, економичну и ефикасну употребу буџет-
ских средстава.

У случају ненаменског коришћења средстава 
преко износа од милион динара у односу на из-
нос утврђен буџетом, финансијским планом или 
актом Владе којим се утврђује износ средстава 
позајмице, одговорно лице чини кривично дело 
из члана 362а Кривичног законика. П С

ПРОПИСИ.НЕТ је електронско издање које се налази на интернет страници www.propisi.net и садржи преко 250.000 
докумената: прописе, судску праксу, службена мишљења надлежних министарстава, моделе уговора и обрасце из свих 
области, као и коментаре прописа врхунских стручњака, 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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дипл. екон. Маја Јовановић, виши буџетски инспектор у Министарству финансија

Контрола запошљавања и 
обрачуна зарада, накнада и 
других примања у привредним 
друштвима корисницима јавних 
средстава
У овом тексту биће више речи о запошљавању и обрачуну зарада код субјека-
та контроле, привредних друштава чије је пословање регулисано Законом о 
привредним друштвима, која су, међутим, због испуњености одређених услова 
прописаних законом сврстана у кориснике јавних средстава (обављају послове 
од општег интереса, основала их је држава или су у њеном већинском власни-
штву, користе неки облик донације или субвенције и др.). Фокус је на расходима 
који настају по основу запошљавања и обрачуна зарада. Поред тога, биће ука-
зано на специфичности обрачуна зарада у привредним друштвима корисници-
ма јавних средстава, као и неке од најчешћих неправилности и незаконитости 
које се чине приликом запошљавања или обрачуна и исплате зарада, накнада 
и других примања по основу рада.

Увод

Циљ текста је да се сагледају запошљавање и 
обрачун зарада из угла контроле основаности, 
законитости и тачности обрачуна зарада, ради 
скретања пажње запосленима који су ангажовани 
на правно-кадровским и финансијско-рачуновод-
ственим пословима, као и одговорним лицима 
правног лица на значај и одговорност послова 
које обављају, имајући у виду последице незако-
нитог и неправилног поступања корисника јавних 
средстава.

Запошљавање и обрачун зарада, 
накнада и других примања

Буџетска контрола обухвата контролу при-
мене прописа и наменског и законитог коришће-
ња средстава код субјекта контроле. Контрола 
примене прописа из области запошљавања и 
обрачуна зарада спроводи се у циљу утврђива-
ња правног основа и оправданости расхода, за-
конитости и тачности обрачуна код конкретног 

субјекта контроле. По завршетку поступка ин-
спекцијске контроле записником се констатује 
утврђено чињенично стање и предлажу мере 
које је потребно предузети ради отклањања 
утврђених незаконитости или спречавања да се 
исте понове, док се решењем налаже повраћај 
незаконито утрошених средстава у буџет. Након 
тога, буџетски инспектор, уколико код субјекта 
инспекцијске контроле открије незаконитост 
која је кажњива према закону или другом про-
пису, надлежном правосудном органу подноси 
кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ 
или захтев за покретање прекршајног поступка. 

Специфичности контроле обрачуна 
зарада код корисника јавних средстава

Поред Закона о раду, као системског закона 
који регулише права, обавезе и одговорности 
из радног односа, односно по основу рада, ко-
рисници јавних средстава су обвезници примене 
и других прописа који права по основу рада де-
таљније регулишу, допуњавају додатним обаве-
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зама које су наметнуте јавном сектору или нека 
права ограничавају у смислу да се у сегментима 
где је остављена слобода при утврђивању виси-
не елемената зараде ти износи ограничавају на 
прописане максималне износе или се одређена 
средства по основу рада обустављају у складу 
са утврђеним фискалним правилима, чији је циљ 
смањивање текућих јавних расхода, углавном 
свођењем расхода за плате на одржив ниво.

Сходно томе, корисници јавних средстава 
обавезни су да, поред Закона о раду, примењују и 
друге прописе којима су регулисане зараде, пла-
те, накнаде и друга примања из радног односа у 
јавном сектору, a између осталих и:
1) Закон о утврђивању максималне зараде у јав-
ном сектору,
2) Закон о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и дру-
гих сталних примања код корисника јавних сред-
става.

Ограничење максималног износа зарада

Максимална зарада у привредним друштви-
ма корисницима јавних средстава не може бити 
већа од износа који се добија множењем највећег 
коефицијента за положај, утврђеног законом ко-
јим се уређују плате државних службеника и на-
мештеника, са основицом утврђеном законом о 
буџету за текућу годину. Зарада запослених који 
обављају пратеће и помоћно-техничке послове, 
који су исте врсте као послови намештеника из 
IV, V и VI групе радних места, ограничена је на 
износ који се добија множењем коефицијента за 
радно место намештеника према платној групи у 
којој се радно место налази са основицом утвр-
ђеном законом о буџету за текућу годину.

Сходно томе, максимална зарада у септем-
бру 2019. године износи 172.919,61 динар, са 
припадајућим порезом и доприносима, док 
максимална зарада запослених који обављају 
пратеће и помоћно-техничке послове, који су 
исте врсте као послови намештеника из IV, V и VI 
врсте радних места према прописима о држав-
ним службеницима и намештеницима, у септем-
бру 2019. године износи 28.819,94, 23.055,95 и 
19.213,29 динара. 

Исплатилац зарада у јавном сектору дужан је 
да своја акта усклади са одредбама овог закона.

Законом о утврђивању максималне зараде 
прописана је прекршајна одговорност и нов-

чана казна у износу од 500.000 до 1.000.000 
динара за правно лице које исплати зараду су-
протно одредбама овог закона и своја интерна 
акта не усклади са одредбама закона. За одго-
ворно лице правног лица такође је прописана 
прекршајна одговорност и новчана казна у из-
носу од 50.000 до 150.000 динара.

Више речи о максималној заради и начину ње-
ног утврђивања у „Пословном саветнику” број 
5/2019.

Увећање зараде по основу минулог рада

Износ овако утврђене максималне зараде 
може да се увећа само по основу времена прове-
деног на раду за сваку пуну годину рада остваре-
ну у радном односу у износу од 0,4% од основне 
зараде. 

Законом о раду прописано је да запослени 
има право на увећану зараду у висини утврђеној 
општим актом и уговором о раду, и то по основу 
времена проведеног на раду за сваку пуну годину 
рада остварену у радном односу код послодавца 
(минули рад) – најмање 0,4% од основице. 

Међутим, како је Законом о утврђивању мак-
сималне зараде у јавном сектору то право огра-
ничено, а Законом о привременом уређивању 
основица прописано да су ништаве одредбе оп-
штег или појединачног акта (осим појединачног 
акта којим се плата повећава по основу напре-
довања) којим се повећавају основице, коефи-
цијенти и други елементи, односно уводе нови 
елементи на основу којих се повећава износ пла-
та и другог сталног примања код субјеката, који 
је донет за време примене овог закона, тако ми-
нули рад у јавном сектору не може бити утврђен 
у износу већем од 0,4%. Изузетак су привредна 
друштва која су изузета од примене закона, о 
чему је било говора у „Пословном саветнику” 
број 5/2019. 

Законом о утврђивању максималне зараде 
у јавном сектору прописане су прекршајна од-
говорност и новчана казна у износу од 500.000 
до 1.000.000 динара за правно лице које извр-
ши увећање зараде у складу са одредбама 
овог закона. За одговорно лице правног лица 
такође је прописана прекршајна одговорност, 
као и новчана казна у износу од 50.000 до 
150.000 динара. 
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Извештавање
Привредно друштво корисник јавних сред-

става, као исплатилац зарада у јавном сектору, 
дужно је да у року од 10 дана од дана коначне 
исплате зарада за одређени месец Министарству 
финансија (подручној филијали Управе за трезор) 
достави извештај о исплаћеним зарадама за тај 
месец. Правилником о извештавању о испла-
ћеним зарадама у јавном сектору („Сл. гласник 
РС”, бр. 100/2012) уређени су облик и садржина 
обрасца за достављање података о исплаћеним 
зарадама.

Законом о утврђивању максималне зараде 
прописана је прекршајна одговорност и новча-
на казна у износу од 500.000 до 1.000.000 динара 
за правно лице које Министарству финансија, 
Управи за трезор, не доставља извештаје о 
исплаћеним зарадама на начин и у роковима 
утврђеним овим законом. За одговорно лице 
правног лица такође су прописане прекршајна 
одговорност и новчана казна у износу од 50.000 
до 150.000 динара.

Закон о буџетском систему – контрола 
запошљавања и радног ангажовања

Законом о изменама и допунама Закона о бу-
џетском систему („Сл. гласник РС”, број 108/13), 
који је ступио на снагу 7. децембра 2013. године, 
прописана је забрана заснивања радног односа 
са новим лицима ради попуњавања слободних, 
односно упражњених радних места код корисни-
ка јавних средства до 31. децембра 2015. године. 
Забрана запошљавања је уведена као главни ин-
струмент фискалне консолидације. Изменама и 
допунама овог закона утврђена је забрана запо-
шљавања за сваку наредну годину, тј. одредбе 
члана 27е став 34. мењане су само у делу који се 
односи на период забране. Најновијом изменом 
Закона од 7. октобра 2019. године продужено је 
трајање забране запошљавања у јавном сектору 
све до 31. децембра 2020. године.

Наиме, одредбама члан 27е. ст. 34–38. Закона 
о буџетском систему прописано је да корисници 
јавних средстава не могу да заснују радни однос 
са новим лицима ради попуњавања слободних, 
односно упражњених радних места до 31. децем-
бра 2020. године, односно изузетно од претход-
но изнетог, радни однос са новим лицима може 
да се заснује уз сагласност тела Владе, односно 

Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код ко-
рисника јавних средстава (даље: Комисија), на 
предлог надлежног министарства, односно дру-
гог надлежног органа, уз претходно прибављено 
мишљење министарства. 

Ограничења укупног броја запослених на 
одређено време због повећаног обима посла, 
лица ангажованих по уговору о делу, уговору о 
привременим и повременим пословима, преко 
омладинске и студентске задруге и лица ангажо-
ваних по другим основама код корисника јавних 
средстава примењују се од 1. марта 2014. године. 
Законом је прописано да укупан број запослених 
на одређено време због повећаног обима посла, 
лица ангажованих по уговору о делу, уговору о 
привременим и повременим пословима, преко 
омладинске и студентске задруге и лица ангажо-
ваних по другим основама код корисника јавних 
средстава не може бити већи од 10% од укупног 
броја запослених, док, изузетно од изнетог, број 
запослених на одређено време због повећаног 
обима посла, лица ангажованих по уговору о 
делу, уговору о привременим и повременим по-
словима, преко омладинске и студентске задруге 
и лица ангажованих по другим основама код ко-
рисника јавних средстава може да буде већи од 
10% од укупног броја запослених, уз сагласност 
тела Владе, на предлог надлежног министарства, 
односно другог надлежног органа, уз претходно 
прибављено мишљење министарства. 

Уредбом о поступку за прибављање сагла-
сности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 
(„Сл. гласник РС”, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 
118/2014, 22/2015 и 59/2015) ближе је уређен по-
ступак за прибављање сагласности: 
1) за заснивање радног односа са новим лицима 
ради попуњавања слободних, односно упражње-
них радних места код корисника јавних средста-
ва, у смислу члана 27е став 35. Закона о буџетском 
систему;
2) да укупан број запослених на одређено време 
због повећаног обима посла, лица ангажованих 
по основу уговора о делу, уговора о привреме-
ним и повременим пословима, преко омладин-
ске и студентске задруге и лица ангажованих по 
другим основама код одређеног корисника јав-
них средстава, у смислу члана 27е став 37. Закона, 
буде већи од 10% од укупног броја запослених код 
тог корисника; 
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3) за настављање поступака ради попуњавања 
радних места код корисника јавних средстава 
који су започети, а нису окончани до дана ступа-
ња на снагу Закона о изменама и допунама Зако-
на о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 
108/13).

Најчешће неправилности и 
незаконитости приликом заснивања 
радних односа, радног ангажовања 
и обрачуна зарада у привредним 
друштвима корисницима јавних 
средстава

Пример: Неправилно књижење обрачуна и 
исплате зарада

Незаконитост: Приликом исплате новчаних 
средстава са текућег рачуна по основу обрачуна-
тих зарада пословна банка испоставила је извод 
на којем су евидентиране само исплате са рачуна. 
На основу извода банке, који је валидан рачуно-
водствени документ, субјект контроле спровео је 
књижење тако што је задужио и раздужио рачун 
241 за одговарајуће износе који немају адекват-
но оправдање нити образложење, док су за од-
говарајуће износе задужени рачуни 451, 452, 453, 
469 по основу измирених обавеза. Код субјекта 
контроле такође је увидом у документацију и 
књиговодствене картице уочена разлика изме-
ђу укупно обрачунате и исплаћене зарада која је 
извршена преко пословног рачуна банке. Наста-
ла разлика не односи се на укалкулисану зараду 
нити је тако књиговодствено третирана, нити има 
неки други законски основ или образложење. 

Правни основ: Одредбама члана 12. Закона о 
рачуноводству прописано је да се подаци уносе 
у пословне књиге на основу рачуноводствених 
исправа, да се пословне књиге воде у складу са 
начелом непромењивог записа о насталој по-
словној промени, као и да се пословне књиге 
воде на начин који треба да омогући контролу 
улазних података, исправности унетих података, 
чување података, могућност коришћења подата-
ка, могућност увида у промет и стања на рачу-
нима главне књиге и помоћних књига, односно 
трансакција, као и увид у хронологију обављеног 
уноса пословних промена. Одредбама члана 13. 
Закона о рачуноводству прописано је да се по-
словне промене књиже на рачунима прописа-
ним контним оквиром. Задужење рачуна групе 

24 приликом исплате зарада супротно је садржи-
ни рачуна групе 24, која је прописана одредбама 
чланова 20. и 34. Правилника о Контном оквиру и 
садржини рачуна у Контном оквиру за привред-
на друштва, задруге и предузетнике. Претходно 
описано поступање субјекта контроле супротно 
је одредбама чл. 12 и 13. Закона о рачуноводству 
и на тај начин учињен је привредни преступ из 
члана 46. овог закона, за који је прописана нов-
чана казна за правно лице у износу од 100.000 до 
3.000.000 динара, а за одговорно лице у правном 
лицу у износу од 20.000 до 150.000 динара.

Пример: Непоседовање валидних 
рачуноводствених евиденција

Незаконитост 1: Субјект контроле је извршио 
обрачун и књижење зарада и том приликом поје-
диним радницима извршено је увећање зараде по 
основу стимулација. Међутим, субјект контроле 
у пословним евиденцијама не поседује веродо-
стојне рачуноводствене исправе на основу којих 
је извршен обрачун. Наиме, у досијеу радника не-
достаје уговор о раду, док у налогу за књижење 
није дата радна листа са утврђеном висином сти-
мулације овереном од стране непосредног ру-
ководиоца, уз приложено образложење, нити је 
субјекат поседује, иако је колективним уговором 
који је закључен између субјекта контроле и син-
дикалне организације уговорено да се основна 
зарада може увећавати или умањивати (стиму-
лација) до 20% по основу обима и квалитета из-
вршених послова, изузетног односа према раду 
или завршетка послова знатно пре рокова пред-
виђених оперативним планом послодавца, као и 
да висину стимулације (позитивне или негативне) 
одређује непосредни руководилац запосленог 
уписивањем процента стимулације у радну листу 
запосленог, уз обавезно образложење.

Незаконитост 2: Запослени је распоређен 
на ново радно место без анексирања уговора 
о раду, а исплата зараде вршена је у складу са 
елементима зараде (коефицијент и основица) за 
ново радно место који су утврђени колективним 
уговором. 

Незаконитост 3: Обрачун накнаде зараде 
запосленог за време годишњег одмора није из-
вршен на основу решења о годишњем одмору, 
које не постоји ни у једној евиденцији субјекта 
контроле (досије запосленог, прилози налога за 
књижење зараде и др.). Субјект контроле такође 
не поседује аналитичке евиденције запослених 
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које се у складу са интерном регулативом субјек-
та воде у Служби обрачуна зарада. Такође, вр-
шене су исплате зарада под ставком „Друго”, за 
које субјект нема правни основ ни образложење, 
нити поседује валидну рачуноводствену исправу 
на основу које је извршена исплата.

Правни основ: Одредбама члана 8. прописано 
је да се књижење пословних промена на рачуни-
ма имовине, обавеза и капитала, приходима и 
расходима врши на основу веродостојних ра-
чуноводствених исправа, да рачуноводствена 
исправа представља писани документ или елек-
тронски запис о насталој пословној промени, која 
обухвата све податке потребне за књижење у по-
словним књигама, тако да се из рачуноводстве-
не исправе недвосмислено могу сазнати основ, 
врста и садржај пословне промене, као и да се 
рачуноводствена исправа саставља у потреб-
ном броју примерака на месту и у време настан-
ка пословне промене, а она која је састављена 
у једном примерку може да се отпреми ако су 
подаци из те исправе стално доступни. Члан 24. 
прописује да су правна лица дужна да уредно 
чувају рачуноводствене исправе, пословне књи-
ге и финансијске извештаје и да општим актом 
одреде одговорна лица и пословне просторије 
за њихово чување, али и начин чувања, као и да 
трајно чувају исплатне листе или аналитичке еви-
денције зарада. Претходно описано поступање 
субјекта контроле супротно је одредбама члано-
ва 8. и 24. Закона о рачуноводству и представља 
привредни преступ из члана 46. овог закона, за 
који је прописана новчана казна за правно лице 
у износу од 100.000 до 3.000.000 динара, а за од-
говорно лице у правном лицу у износу од 20.000 
до 150.000 динара.

Пример 3: Измене уговора о раду

Незаконитост: Субјект контроле је након 
одлуке Надзорног одбора пропустио да са запо-
сленим који је распоређен на послове генералног 
директора закључи анекс уговора о раду, као и 
да му донесе и достави решење о остваривању 
права, обавеза и одговорности.

Правни основ: Одредбама члана 35. Закона о 
раду прописана је обавеза послодавца да уговор 
о раду, односно други уговор у складу са овим 
законом или њихову копију држи у седишту или 
другој пословној просторији послодавца или на 
другом месту, у зависности од тога где запосле-
ни или радно ангажовано лице ради. Одредбама 

члана 48. Закона о раду прописано је да дирек-
тор, односно други законски заступник послодав-
ца може да заснује радни однос на неодређено 
време или одређено време уговором о раду. 
Истим чланом прописано је да се међусобна 
права, обавезе и одговорности директора који 
није засновао радни однос и послодавца уређују 
уговором, као и да лице које обавља послове ди-
ректора ван радног односа има право на накнаду 
за рад и друга права, обавезе и одговорности у 
складу са уговором. Одредбама члана 171. Зако-
на о раду у оквиру дела закона који се бави из-
менама уговорених услова рада прописано је да 
послодавац може запосленом да понуди измену 
уговорених услова рада, односно анекс уговора, 
између осталог, и ради премештања на други од-
говарајући посао због потреба процеса и органи-
зације рада или ради промене новчаног износа 
основне зараде или елемената за утврђивање 
основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, 
увећане зараде и других примања запосленог 
која су садржана у уговору о раду. Одредбама 
172. Закона о раду прописано је да је послодавац 
дужан да, уз анекс уговора о раду, запосленом 
достави писано обавештење које садржи разлоге 
за понуђени анекс уговора, рок у коме запослени 
треба да се изјасни о понуди и правне последице 
које могу да настану одбијањем понуде. Одред-
бама члана 192. Закона о раду прописано је да о 
правима, обавезама и одговорностима из радног 
односа у правном лицу одлучује надлежни орган 
код послодавца, односно лице утврђено законом 
или општим актом послодавца или лице које он 
овласти (односно пре измене Закона до 29. јула 
2014. године директор или запослени кога он 
овласти) у писаном облику. Одредбама члана 
193. Закона о раду прописано је да се запосленом 
у писаном облику доставља решење о оствари-
вању права, обавеза и одговорности, са обра-
зложењем и поуком о правном леку. Претходно 
описано поступање субјекта контроле супротно 
је одредбама чл. 35, 48, 171, 172. и 193. Закона о 
раду, чиме је учињен прекршај правног лица и 
одговорног лица у правном лицу из чл. 274. и 276. 
овог закона.

Пример 4: Запошљавање без сагласности

Незаконитост: Субјект контроле је у контро-
лисаном периоду у дужем временском периоду 
ангажовао одређени број лица за обављање по-
слова по основу уговора закљученог са другим 
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правним лицем. Са сваким радно ангажованим 
лицем закључен је уговор о обављању привре-
мених и повремених послова. Укупан број радно 
ангажованих лица већи је од 10% запослених. Су-
бјект контроле не поседује сагласност Комисије 
за ангажовање ових лица. 

Правни основ: На овај начин субјект контро-
ле поступио је супротно одредбама члана 27е 
став 34–38. Закона о буџетском систему, које се 
односе на забрану запошљавања, као и супрот-
но одредбама чл. 3, 6. и 8. Уредбе о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава, чиме је корисник јавних средстава 
починио прекршај из члана 103б став 2. Закона о 
буџетском систему.

Постојање основа за кривичну одговорност

Претходно описана поступања, у зависности 
од чињеничног стања констатованог инспекциј-
ском контролом, могу да буду окарактериса-
на и као кривично дело, а против починилаца 
поднета кривична пријава. Наиме, чланом 361. 
Кривичног законика као кривично дело несаве-
стан рад у служби окарактерисано је следеће 
поступање у случају када службено лице које кр-
шењем закона или других прописа или општих 
аката, пропуштањем дужности надзора или на 
други начин очигледно несавесно поступа у вр-
шењу службе, иако је било свесно или је било 
дужно и могло бити свесно да услед тога може 
да наступи тежа повреда права другог или имо-
винска штета, па таква повреда, односно штета 
у износу који прелази четиристо педесет хиљада 
динара и наступи. 

Закључак

Неправилности и незаконитости приликом ко-
ришћења јавних средстава, утврђене у привред-
ним друштвима корисницима јавних средстава у 
поступку инспекцијске контроле, које за после-
дицу имају обрачун и исплату средстава у износу 
већем од законом дозвољеног, имају третман не-
законито утрошених јавних прихода (незаконито 
исплаћена средства).

У складу са одредбама члана 87. став 4. За-
кона о буџетском систему, Буџетска инспекција 
записником о инспекцијској контроли предлаже, 
а уколико корисник не поступи по предложеним 
мерама, решењем налаже да се износ незакони-

то исплаћених средства (утврђен у поступку ин-
спекцијске контроле и констатован записником) 
врати у буџет. 

Према томе, може се закључити да се поступа-
ње Буџетске инспекције у поступку инспекцијске 
контроле у привредном друштву кориснику јав-
них средстава своди на следеће:

● У поступку инспекцијске контроле утврђује 
се укупан износ незаконито утрошених јавних 
прихода. 

● Записником о инспекцијској контроли кон-
статује се чињенично стање и предлажу мере за 
отклањање утврђених незаконитости и непра-
вилности у раду контролисаног субјекта (нпр. ус-
постављање одговарајућих евиденција, уплата 
у буџет укупног износа незаконито исплаћених 
средстава и др.). 

● Уколико субјект контроле у остављеном 
року не поступи у потпуности по предложеним 
мерама, односно не изврши уплату укупног изно-
са или изврши само делимичну уплату, решењем 
Буџетске инспекције субјекту контроле налаже се 
уплата укупног, односно преосталог износа неза-
конито исплаћених средстава. 

● Против одговорног лица у правном лицу, а 
у складу са одредбама члана 104. Закона о буџет-
ском систему, надлежном правосудном органу 
Буџетска инспекција подноси прекршајну при-
јаву, а уколико су испуњени услови прописани 
Кривичним закоником, против одговорних лица 
подноси се кривична пријава.

3
ДЕЦЕНИЈЕ

П С
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Весна Јовичић, овлашћени интерни ревизор

ФУК и управљање ризиком код 
корисника јавних средстава
Чланом 81. Закона о буџетском систему дефинисано је да корисници јавних 
средстава успостављају финансијско управљање и контролу која се спроводи 
политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разум-
но уверавање да ће остварити циљеве. Финансијско управљање и контрола 
осмишљени су првенствено како би се обезбедила усаглашеност за закон-
ским захтевима, промовисао концепт „вредност за новац”, као и високи стан-
дарди корпоративног управљања и адекватног понашања, али и како би се 
осигурала стварна одговорност и добри системи интерне контроле.

Увод

Чланом 2. Закона о буџетском систему де-
финисани су корисници јавних средстава, и то 
директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и јавна предузећа 
основана од стране Републике Србије, односно 
локалне власти, правна лица основана од стра-
не тих јавних предузећа, правна лица над којима 
Република Србија, односно локална власт има ди-
ректну или индиректну контролу над више од 50% 
капитала или више од 50% гласова у Управном од-
бору, друга правна лица у којима јавна средства 
чине више од 50% укупних прихода остварених у 
претходној пословној години, као и јавне агенци-
је и организације на које се примењују прописи о 
јавним агенцијама.

Шта је финансијско управљање и 
контрола?

Финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлa предста-
вља систeм пoлитикa, прoцeдурa и aктивнoсти 
кojи успoстaвљa, oдржaвa и рeдoвнo aжурирa ру-
кoвoдилaц кoрисникa jaвних срeдстaвa, кojим сe, 
упрaвљajући ризицимa, oбeзбeђуje увeрaвaњe у 
рaзумнoj мeри дa ћe сe циљeви кoрисникa jaвних 
срeдстaвa oствaрити нa прaвилaн, eкoнoмичaн, 
eфикaсaн и eфeктивaн нaчин, крoз: 
1) пoслoвaњe у склaду сa прoписимa, унутрaшњим 
aктимa и угoвoримa; 

2) пoтпунoст, рeaлнoст и интeгритeт финaнсиj-
ских и пoслoвних извeштaja; 
3) дoбрo финaнсиjскo упрaвљaњe; 
4) зaштиту срeдстaвa и пoдaтaкa (инфoрмaциja).

Кoнтрoлa oбухвaтa писaнe пoлитикe и прo-
цeдурe и њихoву примeну, при чему су оне ус-
пoстaвљeнe како би пружиле рaзумнo увeрaвaњe 
дa су ризици зa пoстизaњe циљeвa oгрaничeни нa 
прихвaтљив нивo дeфинисaн у прoцeдурaмa зa 
упрaвљaњe ризикoм, a нaрoчитo: 
1) прoцeдурe зa aутoризaциjу и oдoбрaвaњe; 
2) пoдeлу дужнoсти и прeнoс oвлaшћeњa кaкo би 
сe oнeмoгућилo jeднoм лицу дa у истo врeмe будe 
oдгoвoрнo зa aутoризaциjу, извршeњe, књижeњe 
и кoнтрoлнe aктивнoсти; 
3) систeм дуплoг пoтписa у кoмe ниjeднa oбaвeзa 
нe мoжe бити прeузeтa или плaћaњe извршeнo 
бeз пoтписa рукoвoдиoцa кoрисникa jaвних срeд-
стaвa и рукoвoдиoцa финaнсиjскe службe или 
другoг oвлaшћeнoг лицa; 
4) прaвилa зa приступ срeдствимa и инфoрмaци-
jaмa; 
5) прeтхoдну прoвeру зaкoнитoсти кojу спрoвoди 
oвлaшћeнo лицe кoje oдрeди рукoвoдилaц кoри-
сникa jaвних срeдстaвa; 
6) прoцeдурe пoтпунoг, испрaвнoг, тaчнoг и 
блaгoврeмeнoг књижeњa свих трaнсaкциja; 
7) извeштaвaњe и прeглeд aктивнoсти – прoцeну 
eфeктивнoсти и eфикaснoсти трaнсaкциja; 
8) нaдглeдaњe прoцeдурa; 
9) прoцeдурe упрaвљaњa људским рeсурсимa; 
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10) прaвилa дoкумeнтoвaњa свих трaнсaкциja и 
пoслoвa вeзaних зa aктивнoст кoрисникa jaвних 
срeдстaвa. 

Кoнтрoлe мoрajу бити oдгoвaрajућe, a 
трoшкoви зa њихoвo увoђeњe нe смejу прeвaзићи 
oчeкивaну кoрист oд њихoвoг увoђeњa.

Правилником о заједничким критеријумима 
и стандардима за успостављање, функциониса-
ње и извештавање о систему финансијског упра-
вљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник 
РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) прoписани су зajeдни-
чки критeриjуми и стaндaрди зa успoстaвљaњe, 
функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму финaн-
сиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe кoд кoрисникa jaв-
них срeдстaвa.

Систем финансијског управљања и кон-
троле (ФУК) успоставља се у свим организа-
ционим јединицама јавног сектора и на свим 
нивоима унутар организације, без обзира на 
њену величину и број запослених, а спрово-
де га руководиоци и сви запослени. Систем 
обухвата сва средства, укључујући и средства 
Европске уније. Свака организација треба да 
обликује властити систем у складу са својим 
потребама и постојећим окружењем.

За успостављање финансијског управљања 
и контроле примењују се општеприхваћени 
INTOSAI стандарди интерне контроле за јавни 
сектор (INTOSAI Guidelines for Internal Control 
Standards for the Public Sector), који обухватају и 
интегрисани оквир интерне контроле који је де-
финисала Kомисија спонзорских организација – 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), не укључујући функ-
цију интерне ревизије, са пет међусобно повеза-
них елемената: 
● контролно окружење, 
● управљањe ризицима, 
● контролне активности, 
● информисање и комуникација, 
● праћење и процена система.

Свака организација треба да припреми соп-
ствени приручник и/или смернице за систем 
интерне контроле који ће пратити политике, 
процедуре и упутства. Не постоји јединствени 
модел интерне контроле. Приручници за интер-
ну контролу треба да одражавају специфичне ин-
формације у погледу степена посвећености који 
је организација уградила у свој програм, као што 

је формирање радне групе за интерну контролу, 
одређивање руководиоца надлежног за интер-
ну контролу, идентификовање главних јединица 
које се могу процењивати и методологија које се 
користе за оцену слабости и ефективности интер-
них контрола.

Интерне контроле су већ део наших свакод-
невних послова. Контроле које успостави и спро-
води руководство и њихови запослени суштина 
су интерне контроле. Интерна контрола помаже 
у обезбеђивању адекватне документованости 
контрола и њиховог доброг функционисања. 
Циљ није да свако лице буде експерт за интерну 
контролу, већ да се повећа свест и разумевање 
интерних контрола. Једини и најважнији фактор 
за успех интерне контроле заправо је висок сте-
пен индивидуалне свести и разумевања. Интер-
не контроле су одговорност свих запослених. 
Према томе, од суштинске важности је да свако 
лице може да идентификује интерне контроле 
које постоје у његовој служби/јединици. Сви смо 
дужни да знамо које интерне контроле постоје 
и како да оцењујемо њихову ефективност. Успе-
шан систем интерне контроле помаже нам у ра-
ционализацији процеса и унапређењу степена и 
квалитета услуга. 

Управљање ризиком

Свака организација има одређени циљ посло-
вања због којег је основана. На путу до остварења 
циљева пословања постоје бројне препреке. Јед-
на од тих препрека је ризик. О ризику у стручној 
литератури можете наћи много дефиниција, али 
у суштини се све своде на то да је ризик претња 
организацији да оствари циљ пословања.

Због тога је нужно извршити идентификацију 
ризика, затим процену ризика и минимизирање 
ризика који могу да имају утицај на остварење 
циљева. 

Примери потенцијалних ризика где је можда 
потребно увести или оснажити контролне актив-
ности:
● неадекватни ресурси, 
● недовољна контрола приступа корисника си-
стемима или документацији, 
● ограничена подела дужности, 
● ограничени „бекап” подаци, 
● лоша контрола средстава, 
● неусаглашеност јавних набавки, 
● лоши описи послова, 
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● нејасна документација о делегирању и нивои-
ма одговорности, 
● непостојање провера приликом захтева за пу-
товања.

Примери могућих процеса:
1. свака организација треба да успостави руково-
дећи тим који ће вршити процену (уз консулта-
ције са организационим јединицама) вероватног 
нивоа и вероватноће ризика везаних за главне 
делатности, као и утицаја на могуће неостварива-
ње циљева организације, процену нивоа утицаја 
и потребе за контролама,
2. увођење контрола и 
3. праћење исхода.

Два најчешће коришћена приступа за иденти-
фиковање ризика су:

● Поверити/наложити неком да уради анали-
зу ризика: Именује се тим (интерни или се анга-
жује екстерни тим) да размотри све операције у 
организацији у односу на циљеве организације, 
као и да идентификује релевантне ризике. Тим 
треба да обави низ разговора са кључним запо-
сленима на свим нивоима организације како би 
се утврдио профил ризика за целокупни низ ак-
тивности.

● Самостална процена ризика: Приступ у 
којем је сваки део организације позван да ана-
лизира своје активности и да дâ своју дијагнозу 
ризика са којима се сусреће. Ово се често спрово-
ди кроз радионице које воде фацилитатори који 
поседују одговарајуће вештине и могу да помог-
ну групи запослених да утврди ризике који утичу 
на њихове циљеве. 

Решавање ризика

Свака активност коју организација предузме 
са циљем да реши одређени ризик представља 
оно што је познатије као интерна контрола. На-
чини решавања ризика су:
● толерисање ризика,
● решавање ризика (њихово третирање, увође-
ње контроле),
● пребацивање ризика (осигурање),
● завршавање послова који су проузроковали 
изложеност (прекидање).

Неопходно је да постоје процеси кроз које ће 
се анализирати да ли ризици још увек постоје, да 
ли су се појавили нови ризици и да ли су се проме-
нили вероватноћа и утицај ризика, као кроз које 
се добија извештај о значајним променама услед 

којих се мења приоритет ризика, али и уверава-
ње у ефективност интерних контрола. 

Поред тога, целокупан процес управљања ри-
зицима треба да буде предмет редовних прегле-
да како би се добило уверавање да је још увек 
одговарајући и делотворан. 

Контролне активности

Конкретни механизми на основу писаних пра-
вила и начела за решавање питања ризика и за 
постизање циљева организације важе у целој ор-
ганизацији и односе се на превентивне, детекци-
оне, директивне и корективне контроле.

Скуп формално документованих процедура 
неопходан је како би се обезбедио добар си-
стем интерне контроле. Како процес постаје 
компликованији и утиче на различита одеље-
ња и службе организације, веома је важно ра-
зумети процес од почетка до краја. Процедуре 
се користе да опишу процес како би запослени 
били упознати са тим шта треба да раде и шта се 
догађа у осталим деловима организације. Оне 
помажу усмеравање запослених и сталност опе-
ративног процеса. Стварају основу за дефиниса-
ње активности и служе као стандардни приступ 
запослених.

Ова контрола је важна зато што запослени 
треба да функционишу на прихватљив начин. 

Сви процеси (трансакције и други догађаји) 
треба да се обраде у облику писаних приру-
чника (радних упутстава), почев од припреме 
буџета, јавних набавки, програма, до области 
као што су одобравање захтева за путовања, 
коришћење мобилних телефона, употреба 
службених возила, репрезентација и контро-
ла средстава. Важно је да то буде довољно де-
таљно и да онемогући субјективно тумачење.

Примери писаних процедура:
● приручници,
● финансијска упутства и правилници о приходи-
ма, расходима, готовини, рачуноводству, угово-
рима и повезаним питањима,
● упутство за запослене,
● пракса (процедура) набавке,
● кодекс личног понашања у погледу поклона и 
репрезентације, 
● компјутерски стандарди о коришћењу хардве-
ра и софтвера. 
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Системи интерних контрола морају бити 
надгледани. Стално надгледање врши сe у току 
пословања, а укључује редовне управљачке ак-
тивности и надгледање, као и друге акције од 
стране запослених при обављању дужности. 
Подручје и учесталост засебног оцењивања за-
висиће првенствено од процене ризика и ефек-
тивности процедура надгледања. Недостатке 
интерних контрола треба пријавити вишем ни-
воу, а озбиљне недостатке највишем руковод-
ству и Одбору директора. Овде интерна ревизија 
има значајну улогу. Она треба да изврши ревизије 
система који су идентификовани као приоритети 
са становишта процене ризика. 

Праћење процеса ради оцене да ли интерне 
контроле функционишу како су дизајниране и 
да ли их треба мењати услед промене услова 
спроводи се:
(1) годишњим извештајем о развоју ФУК;
(2) самооцењивањем;
(3) извештајима интерне ревизије.

У складу са принципима управљачке одговор-
ности, руководиоци организација су непосредно 
одговорни и за:
● управљање и развој организације – циљеви пла-
нирање активности организације, 
● увођење процеса управљања ризицима,
● обезбеђење одговарајућег система контроле 
који ће ризике свести на прихватљив ниво, 
● стално праћење адекватности успостављеног 
система контроле који пружа разумно уверавање 
да ће организација остварити своје циљеве.

У осмишљавању контрола важно је да се успо-
ставе контроле које су пропорционалне ризику. 
Обично је довољно осмислити контролу која ће 
пружити уверавање у разумној мери да је могући 
губитак у оквиру апетита организације за ризи-
ком.

Свака контролна активност носи одређене 
трошкове и важно је да нуди вредност за новац у 
односу на ризик који контролише. Генерално го-
ворећи, сврха контроле је да се ризици обуздају 
пре него да се елиминишу.

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.

КАЛКУЛАТОР  КАМАТА
у оквиру електронског издања 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.

П С
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дипл. екон. Тања Ђелкапић, млађи саветник у Министарству финансија

Услуге пружене електронским 
путем са аспекта ПДВ-а
Место промета услуга у систему ПДВ-а од посебног је значаја јер се на тај начин 
одређује да ли промет подлеже опорезивању или не. Осим тога, када се промет 
врши између домаћег и страног лица, важно је да се тачно одреди место опо-
резивања.

Увод

Одређивање места промета добара и услуга 
једно је од основних и најважнијих питања из 
области пореза на додату вредност. Када су у 
питању правила за одређивање места промета 
услуга, она су прописана одредбама 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 – даље: Закон о ПДВ-у), које су у при-
мени од 1. априла 2017. године.

Европска унија је донела тзв. VAT Package 12. 
фебруара 2008. године (Директива 2008/8/EC), 
којим је извршена измена правила за утврђивање 
места промета услуга. С обзиром на постојање 
тих правила у земљама Европске уније и праксу 
да то прихватају и друге државе, увођењем истих 
код нас исправљене су нелогичности до којих је 
долазило до измена члана 12. Закона о ПДВ-у, а 
то је да неке услуге буду двоструко опорезоване, 
док неке уопште нису опорезоване. 

Место промета услуга у систему ПДВ-а од по-
себног је значаја јер се на тај начин одређује да 
ли промет подлеже опорезивању или не. Наиме, 
предмет опорезивања ПДВ-ом само је промет до-
бара и услуга који обвезник изврши у Републици 
Србији уз накнаду, у оквиру обављања делатно-
сти. Дакле, да би промет услуга био опорезован, 
треба да буде извршен на територији Републике 
Србије, тj. да се, у смислу Закона о ПДВ-у, одно-
сно члана 12. сматра да је извршен у Републици 
(понекад промет фактички није извршен на тери-
торији Републике, али се сматра да јесте у смислу 
Закона о ПДВ-у, као и обрнуто).

Када је место промета услуга Република Срби-
ја, а учесници у промету су резиденти Републике 
Србије, није битно где је конкретно (у ком граду, 

односно месту) извршен промет услуга, јер се 
територија Републике Србије сматра једним ме-
стом испоруке. Међутим, када се промет врши 
између домаћег и страног лица, важно је тачно 
одредити место опорезивања.

Одредбом члана 12. став 1. Закона о ПДВ-у 
прописано је да се овим чланом одређује поре-
ски обвезник искључиво у сврху примене прави-
ла која се односе на одређивање места промета 
услуга. 

Неколико основних чињеница 
које треба имати у виду приликом 
одређивања места промета услуга

Правилно утврђивање места промета услуга 
од изузетне је важности јер од тога зависи да ли 
је услуга опорезива ПДВ-ом. Ако је место проме-
та услуге Република Србија, опорезиво је ПДВ-ом, 
а ако место промета услуге није Република Срби-
ја, није опорезиво ПДВ-ом.

Напомена: То што је место промета Република 
Србија, па је услуга опорезива ПДВ-ом, не значи 
аутоматски да се и обрачунава ПДВ, јер услуга 
може бити и ослобођена ПДВ-а ако су испуњени 
предвиђени услови. Пример за то су превозне 
услуге повезане са увозом, извозом итд. 

Министарство финансија објавило је Мишље-
ње број 430-00-159 од 18. марта 2019. године, које 
се односи на порески третман промета услуга из 
области информационих технологија − испорука, 
чување и одржавање веб-страна, испорука про-
грама и њихово ажурирање електронским путем 
искључиво привредним друштвима са седиштем 
у иностранству, према коме, када обвезник ПДВ 
− привредно друштво са седиштем у Републици 
Србији пружа услуге из области информацио-
не технологије − испоруку веб страна, чување и 
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одржавање веб-страна, испоруку програма и њи-
хово ажурирање електронским путем привред-
ним друштвима са седиштем у Републици Србији 
(при чему није реч о услугама које се пружају за 
потребе сталних пословних јединица тих лица 
у иностранству), место промета тих услуга, у 
складу са чланом 12. став 4. Закона, је у Републици 
Србији. У том случају, ПДВ се обрачунава и плаћа у 
складу са Законом. 

Међутим, када се предметне услуге пру-
жају привредним друштвима са седиштем у 
иностранству (уз претпоставку да није реч о 
услугама које се пружају за потребе сталних по-
словних јединица тих лица у Републици), место 
промета тих услуга, у складу са чланом 12. став 4. 
Закона, је у иностранству, што значи да се ПДВ 
не обрачунава и не плаћа.


За услуге које се пружају у Републици Срби-
ји између домаћих лица од 1. априла 2017. 

године није се променило ништа – место проме-
та је Србија и услуге су опорезиве ПДВ-ом. Нова 
правила за одређивање места промета услуга од 
1. априла 2017. године односе се на услуге које су 
на неки начин повезане са иностранством: услу-
ге које се пружају страним лицима, услуге које 
се примају од страних лица и неке услуге које се 
пружају у иностранству.

Место промета услуга може правилно да 
се одреди само ако су познати тачна природа 
услуге и статус примаоца услуге.

А) Порески обвезници – примаоци услуга 
могу бити:
1. привредни субјекти и друга правна и физичка 
лица која обављају делатност као трајну актив-
ност (домаћа и страна, није од значаја да ли је 
лице ПДВ обвезник или није);
2. државни органи, локалне самоуправе и слично 
из Републике Србије;
3. страни државни органи, локалне самоуправе и 
правна лица која не обављају делатност као трај-
ну активност, али су регистровани за ПДВ (или 
други порез на потрошњу у земљама које немају 
ПДВ) у земљи у којој имају седиште.

Б) Лица која нису порески обвезници – при-
маоци услуга су:
1. физичка лица (осим оних који обављају делат-
ност као трајну активност);
2. страни државни органи, локалне самоуправе и 
правна лица која не обављају делатност као трај-

ну активност, а нису регистровани за ПДВ (или 
други порез на потрошњу у земљама које немају 
ПДВ) у земљи у којој имају седиште.

У складу са наведеним, основно у вези са ста-
тусом примаоца услуге је да се одреди да ли је 
прималац услуге порески обвезник или не.

У пракси ће бити једноставно одредити статус 
примаоца услуге ако се ради о пореским обвезни-
цима – примаоцима услуга из тачака 1) и 2) дела А, 
односно ако се ради о лицима која нису обвезници 
ПДВ-а – примаоцима услуга из тачке 1) дела Б.

Проблем може да настане ако је прималац 
услуге порески обвезник из тачке 3) дела А, од-
носно лице које није обвезник ПДВ-а из тачке 2) 
дела Б. 

Ради се о истој категорији лица (страни др-
жавни органи, локалне самоуправе и правна 
лица која не обављају делатност као трајну ак-
тивност), а разлика која их сврстава у категорију 
обвезника ПДВ-а или лица која нису обвезници 
ПДВ-а огледа се у томе да ли су или нису реги-
стровани за ПДВ у својој земљи.

Ако привредни субјект из Србије пружа услугу 
неком лицу из те категорије, на интернету треба 
да провери да ли је то лице обвезник ПДВ-а или 
није. 

Ако се промет услуга врши пореском обве-
знику, 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, од-
носно место у којем прималац услуга има преби-
валиште или боравиште. 

Ако се промет услуга врши лицу које није по-
рески обвезник, местом промета услуга сматра 
се место у којем пружалац услуга има седиште 
или сталну пословну јединицу, ако се промет 
услуга врши из сталне пословне јединице која се 
не налази у месту у којем пружалац услуга има 
седиште, односно место у којем пружалац услуга 
има пребивалиште или боравиште.

Према томе, основно правило за утврђивање 
места промета услуга разликује се у зависности 
од статуса примаоца услуге:
● ако се промет услуга врши обвезнику ПДВ-а, 
место промета услуга је место у којем прималац 
услуга има седиште, односно пребивалиште или 
боравиште;
● ако се промет услуга врши лицу које није об-
везник ПДВ-а, место промета услуга је место у 
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којем пружалац услуга има седиште, односно 
пребивалиште или боравиште.

Место промета услуга пружених електрон-
ским путем уређено је чланом 12. Закона о ПДВ-у 
и Правилником о утврђивању услуга пружених 
електронским путем, у смислу Закона о порезу 
на додату вредност („Сл. гласник РС”, број 107/12, 
86/15).

Kада су у питању услуге пружене електрон-
ским путем, место промета предметних услуга 
одређује се у зависности од тога да ли се услуге 
пружају пореском обвезнику или лицу које није 
порески обвезник, у смислу члана 12. Закона о 
ПДВ-у, при чему је Законом о ПДВ-у уређено која 
се лица сматрају пореским обвезницима у сврху 
примене правила за одређивање места промета 
услуга. У случају када за одређивање места про-
мета услуга које се пружају пореском обвезнику 
нису прописани изузеци од примене начела про-
писаног чланом 12. ст. 4. и 5. Закона о ПДВ-у, ме-
сто промета услуга одређује се у складу са тим 
начелом. 

Услугама пруженим електронским путем сма-
трају се електронски пружене услуге, и то:
1) испорука веб-страна, чување и одржавање веб-
-страна;
2) испорука програма и њихово ажурирање, да-
љинско одржавање програма и рачунарске опре-
ме;
3) испорука слика, текстова и информација и омо-
гућавање приступа базама података, као и архи-
вирања база података;
4) испорука аудио и видео записа, као и испорука 
игара;
5) испорука политичких, културних, уметничких, 
спортских, научних, образовних и забавних еми-
сија и догађаја у току или након снимања;
6) услуге из области учења на даљину.

Министарство финансија објавило је Мишље-
ње број 011-00-01088 од 11. фебруара 2019. годи-
не, у вези са одређивањем места промета услуга 
из области информационих и телекомуникаци-
оних технологија, примера ради, услуга израде 
програма за управљање, услуга чувања, обраде, 
одржавања, ажурирања, преноса и презентаци-
је података и информација пружених електрон-
ским путем, које обвезник ПДВ-а врши страном 
правном лицу, тј. лицу које у Републици Србији 
нема седиште ни сталну пословну јединицу. Пре-
ма поменутом мишљењу место промета услуга 
одређује се у зависности од тога да ли се услуге 

пружају пореском обвезнику или лицу које није 
порески обвезник, у смислу члана 12. Закона, при 
чему је Законом уређено која се лица сматрају по-
реским обвезницима за сврху примене правила за 
одређивање места промета услуга. У случају када 
за одређивање места промета услуга које се пру-
жају пореском обвезнику нису прописани изузеци 
од примене начела прописаног чланом 12. став 4. 
Закона, место промета услуга одређује се у скла-
ду са тим начелом. Према наведеном начелу, тј. 
према члану 12. став 4. Закона, местом промета 
услуга које се врше пореском обвезнику сматра се 
место у којем прималац услуга има седиште или 
сталну пословну јединицу ако се промет услуга 
врши сталној пословној јединици која се не нала-
зи у месту у којем прималац услуга има седиште, 
односно место у којем прималац услуга има пре-
бивалиште или боравиште. 

У складу са наведеним, када обвезник ПДВ − 
привредно друштво са седиштем у Републици 
Србији пружа услуге из области информационих 
и телекомуникационих технологија, примера 
ради, услуге израде програма за управљање, услуге 
чувања, обраде, одржавања, ажурирања, преноса 
и презентације података и информација, елек-
тронским путем, страном правном лицу тј. лицу 
које у Републици Србији нема седиште ни сталну 
пословну јединицу, место промета тих услуга је 
у иностранству. На промет предметних услуга 
ПДВ се не обрачунава и не плаћа, а обвезник ПДВ − 
пружалац услуга има право на одбитак претход-
ног пореза по основу промета тих услуга у складу 
са Законом. 

За порески период у којем је извршен промет 
услуга, чије је место промета ван Републике Срби-
је у складу са Законом, исказују се подаци у делу 11. 
Обрасца ПОПДВ прописаног Правилником о обли-
ку, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и 
о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 90/17, 119/17, 48/18 и 60/18, 
у даљем тексту: Правилник), и то у пољу 11.1 − 
Промет добара и услуга извршен ван Републике, 
са или без накнаде. Ако је пре извршеног промета 
услуге наплаћен аванс, у поље 11.1 Обрасца ПОПДВ, 
за порески период у којем је аванс наплаћен, уноси 
се податак о износу наплаћеног аванса, а за поре-
ски период у којем је извршен промет услуге по-
датак о износу накнаде за тај промет умањен за 
износ аванса.

Услугом пруженом електронским путем не 
сматра се испорука дневних новина и монограф-
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ских и серијских публикација из члана 23. став 2. 
т. 8) и 9) Закона о ПДВ-у.

Напомена: Ако пружалац и прималац услуга 
комуницирају путем електронске поште, та ко-
муникација не сматра се прометом услуга пру-
женим електронским путем. 

Изузетак од основног правила за утврђивање 
места промета услуга између осталог је и ситуа-
ција када се ради о услугама пруженим електрон-
ским путем лицима која нису порески обвезници. 
У том случају место промета предметних услуга 
одређује се према месту седишта, пребивалишта 
или боравишта примаоца услуге.

Пример: Порески третман промета онлајн- 
-програма за учење српског језика који врши 

обвезник ПДВ-а са седиштем у Републици 
Србији физичким лицима у иностранству и 

начин обрачуна стране валуте за  
предметни промет 

Место промета услуга одређује се у зависно-
сти од тога да ли се услуге пружају пореском 
обвезнику или лицу које није порески обвезник 
у смислу члана 12. Закона о ПДВ-у, при чему је по-
менутим законом уређено која се лица сматрају 
пореским обвезницима у сврху примене правила 
за одређивање места промета услуга. У случају 
када за одређивање места промета услуга нису 
прописани изузеци од примене начела из члана 
12. ст. 4. и 5. Закона о ПДВ-у, место промета услуга 
одређује се у складу са тим начелима. 

Међутим, када је за одређивање места про-
мета услуга прописан изузетак од примене наче-
ла из члана 12. ст. 4. и 5. Закона о ПДВ-у, место 
промета услуга одређује се у складу са одгова-
рајућом одредбом члана 12. тог закона, којом је 
прописано да се за одређивање места промета 
одређене услуге не примењују начела из члана 12. 
ст. 4. и 5. Закона о ПДВ-у.

За промет услуга пружених електронским пу-
тем физичком лицу које није порески обвезник 
у смислу члана 12. Закона о ПДВ-у, одредбом 
члана 12. став 6. тачка 7) подтачка (12) тог зако-
на прописан је изузетак од примене начела из 
члана 12. став 5. Закона о ПДВ-у. Наиме, место 
промета предметних услуга одређује се према 
месту пребивалишта или боравишта примаоца 
услуга. С тим у вези, под претпоставком да об-
везник ПДВ-а са седиштем у Републици Србији 
пружа електронским путем услуге учења на да-
љину (коришћењем специјализованог софтве-

ра) физичком лицу које у Републици Србији нема 
пребивалиште (ако је реч о лицу које има само 
пребивалиште), односно боравиште (ако је реч 
о лицу које има и пребивалиште и боравиште), 
место промета поменутих услуга је место у ино-
странству у којем се налази пребивалиште одно-
сно боравиште примаоца услуге, што значи да се 
на промет предметних услуга ПДВ не обрачуна-
ва и не плаћа. 

Напомена: Ако је накнада за промет предмет-
них услуга изражена у страној валути, за обра-
чун те вредности у домаћој валути примењује се 
средњи курс централне банке, односно уговоре-
ни курс који важи на дан настанка пореске обаве-
зе у складу са чланом 16. Закона о ПДВ-у.

Место промета услуга пружених 
електронским путем је Република 
Србија, а пружа их страно лице


Када је место промета услуга пружених 
електронским путем Република Србија, 

а пружалац услуге је страно лице које није ре-
гистровано за ПДВ у Републици Србији (што 
је чест случај), порески дужник је прималац 
услуге (привредни субјект из Србије).

Још једном понављамо да је неважно да ли 
је привредни субјект из Републике Србије ПДВ 
обвезник или није – он је порески дужник за 
ПДВ за тај промет. 

С тим у вези:
● ако јесте ПДВ обвезник, интерни обрачун ПДВ-а 
врши тако што износ ПДВ-а обрачунава и кори-
сти као претходни порез (уписује у ПДВ пријаву 
износ ПДВ-а у поље 103, основицу у поље 008 и 
износ ПДВ-а у поље 108);
● ако није ПДВ обвезник, интерни обрачун ПДВ-а 
врши тако што износ ПДВ-а обрачунава, али не 
може да га користи као претходни порез (јер није 
ПДВ обвезник), при чему у пореску пријаву упису-
је износ ПДВ-а у поље 103 и предаје ПДВ пријаву 
до 10. у месецу за претходни месец као порески 
дужник који није ПДВ обвезник.

У случају да је страно лице регистровано за 
ПДВ у Републици Србији, то лице је и порески 
дужник и не постоји никаква обавеза примаоца 
услуге (привредног субјекта из Републике Срби-
је) у вези са ПДВ-ом, без обзира на то да ли је или 
није ПДВ обвезник.
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ИНТЕРНИ ОБРАЧУН ПДВ-а

Када прималац услуге јесте
обвезник ПДВ-а

Када прималац услуге
није обвезник ПДВ-а

Извршиће интерни обрачун ПДВ-а.
Обрачунаће износ ПДВ-а и користити га као 

претходни порез (уз испуњавање услова из члана 28. 
Закона о ПДВ-у).

Износ основице и ПДВ-а уписаће у ПДВ пријаву у 
поља 003 и 103, као и у поља 008 и 108.

Извршиће интерни обрачун ПДВ-а.
Обрачунаће износ ПДВ-а, али не може да га користи као 

претходни порез зато што није ПДВ обвезник.
Износ основице и ПДВ-а уписаће у пореску пријаву у поља 003 

и 103, а затим ће предати ПДВ пријаву до законом предвиђеног 
рока, као порески дужник који није ПДВ обвезник.

Пример: Порески третман промета услугa 
пружених електронским путем (онлајн- 

-обука запослених) привредном друштву 
које је регистровано за обављање 

делатности заступања у осигурању, са 
седиштем у Републици Србији (које није 
обвезник ПДВ-а), који врши страно лице

Према члану 12. став 4. Закона о ПДВ-у, местом 
промета услуга који се врши пореском обвезни-
ку 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. Сагла-
сно наведеном, када страно лице, тј. лице које 
у Републици Србији нема седиште ни сталну по-
словну јединицу, под претпоставком да није об-
везник ПДВ-а у Републици Србији, пружа услугу 
електронским путем (онлајн-обука запослених) 
привредном друштву које је регистровано за оба-
вљање делатности заступања у осигурању, са се-
диштем у Републици Србији, сматра се да страно 
лице пружа услугу пореском обвезнику из члана 
12. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ-у. Местом про-
мета предметне услуге сматра се место у којем 
прималац услуга има седиште, тј. у конкретном 
случају Република Србија. С тим у вези, незави-
сно од тога што у конкретном случају привредно 
друштво прималац услуге није обвезник ПДВ-а, 
то лице (привредно друштво − прималац услу-
ге) јесте порески дужник за промет предметне 
услуге који му врши страно лице, што значи да 
је дужно да по основу наведеног промета обра-
чуна ПДВ, да поднесе пореску пријаву (образац 
ПППДВ) и да плати обрачунати ПДВ у складу са 
Законом о ПДВ-у.

Напомена: Законом о ПДВ-у прописана је 
обавеза за страна лица да се региструју за ПДВ у 
Србији само ако врше промет лицима која нису 

ПДВ обвезници (за страна лица не важи критери-
јум висине промета од 8 милиона). 

Страно лице, тј. лице које у Републици Србији 
нема седиште односно пребивалиште, а врши 
опорезиви промет добара и услуга у Републици 
Србији искључиво обвезницима ПДВ-а, одно-
сно лицима из члана 9. став 1. Закона о ПДВ-у, 
у конкретном случају промет услуга пружених 
електронским путем, није дужно да одреди по-
реског пуномоћника и да се у Републици Србији 
евидентира за обавезу плаћања ПДВ-а. Међутим, 
страно лице које предметне услуге пружа другим 
лицима, примера ради физичким лицима која 
нису обвезници ПДВ-а, дужно је да одреди поре-
ског пуномоћника и да се евидентира за обавезу 
плаћања ПДВ-а у Републици Србији. С тим у вези, 
страно лице које је одредило пореског пуномоћ-
ника и евидентирало се за обавезу плаћања ПДВ-а 
у Републици Србији, у којој врши промет услуга 
пружених електронским путем различитим лици-
ма − обвезницима ПДВ-а, физичким лицима која 
нису обвезници ПДВ-а и др., испуњава обавезе и 
остварује права прописана Законом о ПДВ-у пре-
ко свог пореског пуномоћника. Наиме, порески 
пуномоћник страног лица у име и за рачун тог 
лица обрачунава ПДВ за опорезиви промет услу-
га пружених електронским путем у Републици 
Србији (независно од тога да ли је промет тих 
услуга извршен обвезницима ПДВ-а, физичким 
лицима која нису обвезници ПДВ-а или другим 
лицима), издаје рачуне, подноси пореске прија-
ве, плаћа ПДВ и обавља друге послове у складу 
са Законом о ПДВ-у.

Право на одбитак претходног пореза за 
услуге пружене електронским путем

Обвезник ПДВ-а који набављена добра, од-
носно примљене услуге у Републици Србији ко-
ристи, односно користиће их за промет добара 
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односно услуга са правом на одбитак претход-
ног пореза, тј. за промет који је опорезив ПДВ-ом, 
промет за који је прописано пореско ослобођење 
са правом на одбитак претходног пореза или за 
промет који се сматра извршеним у иностранству 
ако би за тај промет постојало право на одбитак 
претходног пореза да је извршен у Републици Ср-
бији, има право да ПДВ обрачунат за промет до-
бара претходног учесника у промету одбије као 
претходни порез, уз испуњење осталих услова 
прописаних одредбама члана 28. Закона о ПДВ-у. 

Сагласно наведеном, обвезник ПДВ-а који 
врши промет, примера ради, услуга из области 
информационе технологије − испоруку, чување и 
одржавање веб-страна, испоруку програма и њи-
хово ажурирање електронским путем привред-
ним друштвима са седиштем у иностранству, 
има право да по основу промета тих услуга ПДВ 
обрачунат за промет добара и услуга претходних 
учесника у промету − обвезника ПДВ-а одбије као 
претходни порез у складу са Законом о ПДВ-у 
(нпр. за набавку рачунарске опреме, канцела-
ријског материјала, услуга закупа и ревизије). 
Наиме, с обзиром на то да би обвезник ПДВ-а − 
пружалац наведених услуга имао право на одби-
так претходног пореза када би те услуге пружао у 
Републици Србији, право на одбитак претходног 
пореза има и по основу пружања предметних 
услуга у иностранству. 

Поред тога, важно је напоменути да чињени-
ца да обвезник ПДВ-а искључиво врши промет 
наведених услуга у иностранству (према прави-
лима на основу којих се одређује место проме-
та услуга) нема утицај на његов статус као лица 
које је обвезник ПДВ-а нити на право на одбитак 
претходног пореза по основу пружања тих услу-
га. С тим у вези, лице које обавља делатност као 
трајну активност у циљу остваривања прихода, а 
искључиво пружа услуге чије је место промета, 
у складу са одредбама члана 12. Закона о ПДВ-у, 
у иностранству, нема обавезу, али има право да 
поднесе евиденциону пријаву за ПДВ, независно 
од износа промета који је по том основу оствари-
ло у претходних 12 месеци.

Када страно лице, тј. лице које у Републици Ср-
бији нема седиште ни сталну пословну јединицу, 
под претпоставком да није обвезник ПДВ-а у Ре-

публици Србији, пружа нпр. услуге давања права 
на коришћење софтвера и услуге техничког одр-
жавања софтвера привредном друштву са седи-
штем у Републици Србији, сматра се да страно 
лице пружа услуге пореском обвезнику из члана 
12. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ-у. Местом про-
мета предметних услуга сматра се место у којем 
прималац услуга има седиште, тј. у конкретном 
случају Република Србија. С тим у вези, незави-
сно од тога што у конкретном случају привредно 
друштво – прималац услуга није обвезник ПДВ-а, 
то лице (привредно друштво – прималац услу-
га) јесте порески дужник за промет предметних 
услуга који му врши страно лице, што значи да 
је дужно да по основу наведеног промета стра-
ног лица обрачуна ПДВ, поднесе пореску пријаву 
(образац ПППДВ) и плати обрачунати ПДВ у скла-
ду са Законом о ПДВ-у, о чему је већ било речи у 
претходном делу текста.

Када је реч о праву на одбитак претходног 
пореза обрачунатог за промет наведених услуга 
страног лица, указујемо на то да наведено пра-
во може да оствари само лице које је обвезник 
ПДВ-а и које набављене услуге користи за промет 
са правом на одбитак претходног пореза, тј. за 
промет који је опорезив ПДВ-ом, промет за који 
је прописано пореско ослобођење са правом на 
одбитак претходног пореза и промет који је из-
вршен у иностранству ако би за тај промет посто-
јало право на одбитак претходног пореза да је 
извршен у Републици Србији. Према томе, када 
лице које није обвезник ПДВ-а обрачуна ПДВ за 
промет услуга давања права на коришћење соф-
твера и услуге техничког одржавања софтвера 
који му је извршило страно лице, то лице нема 
право да обрачунати ПДВ одбије као претходни 
порез.

Напомена: Место промета добара и услуга 
није прописано као обавезан елеменат рачуна. 
Елементи које ПДВ рачун нарочито треба да 
садржи утврђени су одредбама члана 42. став 
3. Закона о ПДВ-у, што значи да елементи који 
нису прописани као обавезни не морају ни да 
буду исказани у рачуну. Рачун у којем није наве-
дено место промета добара и услуга представља 
исправан рачун, под условом да садржи елемен-
те прописане у складу са Законом о ПДВ-у. П С
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дипл. екон. Тања Ђелкапић, млађи саветник у Министарству финансија

Услуге посредовања са аспекта 
ПДВ-а
Посредовање има карактер услуге која је предмет опорезивања ПДВ-ом уко-
лико су испуњени следећи општи услови: посредник је обвезник ПДВ-а који 
пружа услуге посредовања у оквиру обављања своје делатности; посредовање 
се врши уз накнаду, с тим што и промет услуге без накнаде може бити опоре-
зив ПДВ-ом уколико је посредовање извршено у непословне сврхе обвезника; 
место промета услуга посредовања је Република Србија у смислу одређивања 
места промета услуга.

Увод

Посредовање је, као облигациони однос, 
уређено одредбама Закона о облигационим од-
носима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – 
одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, и „Сл. 
лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља – даље: 
Закон о облигационим односима). Овим зако-
ном уређена су права и обавезе двеју уговорених 
страна – посредника и налогодавца.

Уговором о посредовању обавезује се по-
средник да настоји да нађе и доведе у везу са 
налогодавцем лице које би с њим преговарало о 
закључењу одређеног уговора, а налогодавац се 
обавезује да му исплати одређену накнаду ако тај 
уговор буде закључен. Кад је уговорено да ће по-
средник имати право на одређену накнаду и ако 
његово настојање остане без резултата, о таквом 
уговору судиће се према одредбама које важе за 
уговор о делу.

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 – даље: Закон о 
ПДВ-у), посредовање има карактер услуге која је 
предмет опорезивања ПДВ-ом уколико су испу-
њени следећи општи услови:
● посредник је обвезник ПДВ-а који пружа услуге 
посредовања у оквиру обављања своје делатно-
сти;
● посредовање се врши уз накнаду, с тим што и 
промет услуге без накнаде може бити опорезив 
ПДВ-ом уколико је посредовање извршено у не-
пословне сврхе обвезника, у смислу члана 5. став 

4. тачка 2) Закона о ПДВ-у (пружање услуга које 
порески обвезник изврши без накнаде за личне 
потребе оснивача, власника, запослених или дру-
гих лица, односно друго пружање услуга без нак-
наде у непословне сврхе пореског обвезника);
● место промета услуга посредовања је Републи-
ка Србија у смислу одређивања места промета 
услуга.


Уколико страно лице (лице које нема 
седиште ни сталну пословну јединицу, 

односно пребивалиште на територији Репу-
блике Србије) пружа услугу посредовања у 
Републици Србији (у складу са одредбама 
члана 12. Закона о ПДВ-у), промет те услуге 
предмет је опорезивања ПДВ-ом, а порески 
дужник је поменуто страно лице ако се еви-
дентирало као обвезник ПДВ-а у Републици. 
Уколико страно лице није регистровано у си-
стему ПДВ-а на територији Републике Србије, 
прималац услуге посредовања (домаће лице) 
има обавезу интерног обрачуна и исказивања 
ПДВ-а у својим пословним књигама.

Од како је на снази „нови” члан 12. Закона 
о ПДВ-у нису све услуге посредовања предмет 
опорезивања. С тим у вези потребно је пре ис-
постављања рачуна за услуге посредовања утвр-
дити место промета услуга и ко је прималац те 
услуге:
● ако се промет услуга врши пореском обве-
знику, местом промета услуга сматра се место 
у којем прималац услуга има седиште или сталну 
пословну јединицу, ако се промет услуга врши 
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сталној пословној јединици која се не налази у 
месту у којем прималац услуга има седиште, од-
носно место у којем прималац услуга има преби-
валиште или боравиште;
● местом промета услуга посредовања прили-
ком промета добара или услуга, која се пружа 
лицу које није порески обвезник, сматра се ме-
сто у којем је извршен промет добара или услуга 
који је предмет посредовања;
● местом промета услуга у вези са непокретно-
стима, укључујући и услуге посредовања при про-
мету непокретности, сматра се место у којем се 
налази непокретност. 

Према томе, место промета услуге посредо-
вања зависи од тога да ли је прималац те услуге 
лице које се сматра пореским обвезником или 
је у питању лице које се не сматра пореским об-
везником. Међутим, када су у питању услуге по-
средовања приликом промета непокретности, 
место промета одређује се према месту у коме 
се непокретност налази, независно од статуса 
примаоца услуге.

Одређивање места промета услуге 
посредовања када је прималац услуге 
порески обвезник

Место промета услуге посредовања када је 
прималац услуге порески обвезник утврђује се 
према томе где прималац услуга има седиште. 
Седиште примаоца услуга пореског обвезника 
пресудно је за одређивање да ли ће услуга посре-
довања бити исказана са ПДВ-ом или не.

Седиште примаоца услуге је пресудно, без 
обзира на то да ли су примаоци услуге:
● лица која обављају делатност као трајну актив-
ност, без обзира на циљ те делатности (нпр. при-
вредно друштво, предузетник, удружење и сл.);
● правна лица, државни органи, органи терито-
ријалне аутономије и јединице локалне самоу-
праве са седиштем у Републици;
● страна правна лица, државни органи, органи 
територијалне аутономије и локалне самоуправе 
регистровани за плаћање пореза на потрошњу у 
држави у којој имају седиште.


Када обвезник ПДВ-а пружа услугу по-
средовања лицу које има седиште у ино-

странству (нпр. обвезник ПДВ-а пружа услугу 
страном привредном друштву), таква услуга 
неће бити предмет опорезивања ПДВ-ом.

Када домаће лице, обвезник ПДВ-а, пружа 
услуге посредовања лицима на територији Ср-
бије, наведена услуга је предмет опорезивања, 
осим ако нису испуњени услови за пореско осло-
бођење из чл. 24. и 25. Закона о ПДВ-у.


Дакле, када се услуге посредовања пру-
жају обвезницима ПДВ-а, привредним 

субјектима који имају седиште у иностранству, 
ПДВ се не обрачунава и не плаћа. У супротном, 
када страно лице пружа услугу посредовања 
домаћем лицу, а није евидентирано у систему 
ПДВ-а у Републици Србији, место промета те 
услуге одређује се према месту у коме при-
малац има седиште, без обзира на то да ли се 
ради о предузећу, предузетнику или државним 
институцијама. Прималац услуга је дужан да 
сам изврши интерни обрачун ПДВ-а.

Министарство финансија објавило је Мишље-
ње број 011-00-01022 од 11. априла 2019. године, 
у вези са пореским третманом промета услуге 
посредовања при промету добара која се из ино-
странства отпремају у Републику Србију, према 
коме: Према Закону о облигационим односима 
(„Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 − 
одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 
и „Службени лист СЦГ”, бр. 1/03 − Уставна повеља, 
у даљем тексту ЗОО), уговором о трговинском 
заступању обавезује се заступник да се стално 
стара да трећа лица закључују уговоре са његовим 
налогодавцем, и да у том смислу посредује између 
њих и налогодаваца, као и да по добијеном овла-
шћењу закључује уговоре са трећим лицима у име 
и за рачун налогодаваца, а овај се обавезује да му 
за сваки закључени уговор исплати одређену нак-
наду (провизију), док се уговором о посредовању 
обавезује посредник да настоји наћи и довести у 
везу са налогодавцем лице које би с њим прегова-
рало о закључењу одређеног уговора, а налогода-
вац се обавезује да му исплати одређену накнаду, 
ако тај уговор буде закључен. Независно од тога 
што се уговор о трговинском заступању и уговор 
о посредовању разликују, пре свега по питању 
права заступника да у име и за рачун налогодав-
ца закључи уговор, у случају када је циљ уговора о 
трговинском заступању, односно уговора о посре-
довању, закључивање уговора о продаји добара, са 
аспекта Закона сматра се да обвезник ПДВ − за-
ступник, односно посредник врши промет услуге 
посредовања код промета тих добара. 
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Место промета услуга одређује се у зависно-
сти од тога да ли се услуге пружају пореском 
обвезнику или лицу које није порески обвезник, 
у смислу члана 12. Закона о ПДВ, при чему је За-
коном о ПДВ уређено која се лица сматрају по-
реским обвезницима за сврху примене правила 
за одређивање места промета услуга. У случају 
када за одређивање места промета услуга које 
се пружају пореском обвезнику нису прописани 
изузеци од примене начела прописаног чланом 12. 
став 4. Закона, место промета услуга одређује 
се у складу са тим начелом. Према наведеном на-
челу, тј. према члану 12. став 4. Закона, местом 
промета услуга које се врше пореском обвезнику 
сматра се место у којем прималац услуга има се-
диште или сталну пословну јединицу ако се про-
мет 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 − привредно друштво са се-
диштем у Републици Србији пружа услуге посре-
довања код промета добара која се отпремају 
из иностранства у Републику Србију страном 
правном лицу, тј. лицу које у Републици Србији 
нема седиште ни сталну пословну јединицу којој 
се пружа услуга, место промета тих услуга је ме-
сто у иностранству у којем се налази седиште 
примаоца услуге − пореског обвезника из члана 12. 
Закона о ПДВ, односно место у иностранству 
његове пословне јединице којој се пружа услуга. 
Према томе, на накнаду за промет предметне 
услуге (износ провизије за посредовање), ПДВ се 
не обрачунава и не плаћа.

Пример: Обвезник ПДВ-а пружа услугу 
посредовања страном привредном друштву, 

помаже му да то страно лице ступи у 
пословни однос са неком другом фирмом у 

Србији ради даље пословне сарадње

Домаћа фирма, обвезник ПДВ-а, испоставља 
рачун за пружену услугу страном лицу – прима-
оцу услуге без ПДВ-а, јер је место промета пред-
метне услуге иностранство. Обвезник ПДВ-а не 
обрачунава ПДВ, а у рачуну који издаје по овом 
основу наводи да ПДВ није обрачунат сагласно 
одредби члана 12. став 4. Закона o ПДВ-у. 

Одређивање места промета услуге 
посредовања када је прималац 

услуге лице које није порески 
обвезник

У случајевима када је прималац услуге посре-
довања лице које се не сматра пореским обве-
зником из члана 12. Закона о ПДВ-у (најчешће је 
то случај када је прималац услуге посредовања 
физичко лице које не обавља делатност), место 
промета услуге посредовања зависиће од места 
промета добара и услуга који је предмет услуге 
посредовања.

Ако је место промета добара и услуга који је 
предмет услуге посредовања Република Србија, 
и место промета услуге посредовања лицу које 
није порески обвезник такође ће бити Републи-
ка Србија, тј. услуга посредовања биће предмет 
опорезивања.

Уколико је место промета добара или услуга 
који је предмет посредовања иностранство, услу-
га посредовања лицу које није порески обвезник 
неће бити предмет опорезивања будући да је ме-
сто промета те услуге иностранство.

Приликом одређивања места промета услуге 
посредовања није од утицаја у ком месту при-
малац услуге посредовања има пребивалиште 
односно седиште, већ је искључиво битно где је 
место промета добара и услуга за који се врши 
посредовање.

Пример: Обвезник ПДВ-а пружа услугу 
посредовања страном физичком лицу које  

не обавља делатност на територији  
Републике Србије

Место промета услуге посредовања у овом 
случају је Република Србија. Прималац услуге, 
страно физичко лице има пребивалиште у ино-
странству, а услуга је пружена у Србији. Значи да 
није од утицаја то што је пребивалиште примаоца 
услуге иностранство јер је услуга пружена на те-
риторији Републике Србије и опорезива је јер је 
пружа лице које је обвезник ПДВ-а. 

Одређивање места промета услуга 
посредовања приликом промета 
непокретности

Када су у питању услуге посредовања веза-
не за непокретност, место промета одређује 
се према месту у коме се налази непокретност 
која је предмет посредовања, и то без обзира 
на то да ли је прималац услуге порески обве-
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зник или лице које се не сматра пореским об-
везником.

Услуге посредовања при промету непокрет-
ности дефинисане су Правилником о утврђивању 
услуга у вези са непокретностима за сврху одре-
ђивања места промета услуга, у смислу Закона 
о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, 
број 21/17).

Услугама у вези са непокретностима сматра 
се посредовање приликом продаје, давања у 
лизинг или изнајмљивања непокретности, као и 
приликом успостављања, односно преноса одре-
ђених користи од непокретности или стварних 
права на непокретности (материјалних или не-
материјалних).


Значи, када се услуга посредовања у 
наведеним случајевима пружа у вези са 

непокретности која се налази на територији 
Републике Србије, место промета те услуге 
биће Република Србија, и то без обзира на то 
да ли поменуту услугу пружа обвезник ПДВ-а 
или страно лице које се није евидентирало као 
обвезник ПДВ-а у Републици Србији, као и без 
обзира на то да ли прималац услуге има статус 
пореског обвезника или лица које се не сматра 
пореским обвезником и у ком месту има седи-
ште односно пребивалиште.

Када се услуга посредовања пружа у вези са 
непокретности која се налази у иностранству, 
услуга посредовања неће бити предмет опоре-
зивања ПДВ-ом, и то без обзира на то које лице 
пружа односно прима услугу посредовања.

Услугама у вези са непокретностима, у смислу 
члана 12. став 6. тачка 1) Закона о ПДВ-у, не сма-
трају се, између осталог, услуге посредовање 
при смештају у хотелима, мотелима, камповима 
и другим угоститељским објектима за смештај.

Пример: Одређивање места промета услуга 
посредовања при смештају у хотелима које 
обвезник ПДВ-а пружа правним лицима са 

седиштем у Републици Србији или  
у иностранству

Према члану 12. став 4. Закона о ПДВ-у, местом 
промета услуга који се врши пореском обвезнику 
сматра се место у којем прималац услуга има се-
диште или сталну пословну јединицу ако се про-
мет 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. 

У складу са наведеним, када обвезник ПДВ-а 
пружа услугу посредовања при смештају у хоте-
лима правним лицима са седиштем у Републици 
Србији или у иностранству, која се сматрају поре-
ским обвезницима из члана 12. Закона о ПДВ-у, 
реч је о услугама чије се место промета одређује 
у складу са чланом 12. став 4. Закона о ПДВ-у, тј. 
према месту у којем се налази седиште прима-
оца услуга или стална пословна јединица ако се 
промет услуга врши сталној пословној јединици 
која се не налази у месту у којем прималац услуга 
има седиште. 

Наиме, услуге посредовања при смештају у 
хотелима не сматрају се услугама у вези са непо-
кретностима из члана 12. став 6. тачка 1) Закона о 
ПДВ-у, за које се место промета одређује према 
месту у којем се налази непокретност. 

Према томе, промет услуга посредовања 
при смештају у хотелима који се врши правном 
лицу са седиштем у иностранству није предмет 
опорезивања ПДВ-ом (што значи да се по осно-
ву пружања тих услуга ПДВ не обрачунава и не 
плаћа), док се промет услуга посредовања при 
смештају у хотелима који се врши правном лицу 
са седиштем у Републици Србији опорезује по 
општој пореској стопи ПДВ-а од 20%. Поред тога, 
напомињемо и да за одређивање места проме-
та услуга посредовања при смештају у хотелима 
које се пружају правним лицима − пореским об-
везницима из члана 12. Закона о ПДВ-у, није од 
значаја место у којем се налази хотел, тј. да ли 
се хотел налази у Републици Србији или у ино-
странству.

Време промета услуге посредовања

Према одредбама члана 15. став 1. Закона о 
ПДВ-у, услуга се сматра пруженом на дан када је:
● завршено појединачно пружање услуге;
● престао правни основ пружања услуге – у слу-
чају пружања временски ограничених или нео-
граничених услуга.

Када су у питању услуге посредовања, у већи-
ни случајева време промета одређује се на осно-
ву тога када је завршено појединачно пружање 
услуге, јер је сврха посредовања закључивање 
уговора између налогодавца и трећих лица, а не 
пружање услуге посредовања у одређеном вре-
менском периоду. 
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Посредник стиче право на накнаду у часу за-
кључења уговора за који је посредовао, ако дру-
гачије није уговорено. Међутим, ако је уговор 
закључен под одложним условом, посредник 
стиче право на накнаду тек кад се услов оствари.

Кад је уговор закључен под раскидним усло-
вом, остварење услова нема утицаја на посред-
никово право на накнаду.

У случају неважности уговора, посредник има 
право на накнаду ако му узрок неважности није 
био познат.

У складу са наведеним, услуга посредовања 
сматра се извршеном у моменту закључења уго-
вора који је био предмет посредовања, односно, 
ако је уговор закључен са одређеним условом, 
промет услуге посредовања настаје када се тај 
услов оствари. У том моменту настаје пореска 
обавеза, с тим што, уколико је посредник при-
мио аванс пре закључивања уговора који је 
предмет посредовања, пореска обавеза настаје 
на дан пријема аванса, у складу са чланом 16. За-
кона о ПДВ-у.

Услуге посредовања које су 
ослобођене ПДВ-а с правом на 
одбитак претходног пореза

Према одредби члана 24. став 1. тачка 17) Зако-
на о ПДВ-у, ПДВ се не плаћа на услуге посредова-
ња које се односе на промет добара и услуга из 
т. 1)–16) овог става.

Када обвезник ПДВ-а пружа услугу посредо-
вања приликом промета добара и услуга који је, 
у складу са чланом 24. Закона о ПДВ-у, ослобо-
ђен ПДВ-а, поменута услуга такође је ослобођена 
ПДВ-а, а обвезник има право на одбитак претход-
ног пореза под општим условима.


Примера ради, обвезник ПДВ-а домаћем 
правном лицу пружа услугу посредова-

ња при извозу добара. Да би ова услуга била 
ослобођена од ПДВ-а, потребно је да су испу-
њени сви услови за ослобођење од ПДВ-а по 
основу извоза добара, тј. потребно је да обве-
зник ПДВ-а који извози добра поседује извозну 
декларацију којом се потврђује да су добра от-
премљена у иностранство, али обвезник ПДВ-а 
који пружа услугу посредовања при извозу не 
мора да поседује ту декларацију да би се осло-
бодио од ПДВ-а.

Иста је ситуација у случају посредовања при 
услузи превоза добара која се увозе – да би се 
услуга превоза ослободила од ПДВ-а, потребно је 
да је накнада за ту услугу урачуната у основицу за 
обрачун ПДВ-а при увозу добара. Међутим, нак-
нада за услугу посредовања при пружању пред-
метне услуге превоза не мора бити урачуната у 
основицу за обрачун ПДВ-а при увозу добара да 
би се ослободила од ПДВ-а (по основу члана 24. 
став 1. тачка 17) Закона о ПДВ-у), већ је за оства-
ривање права на ослобођење услуге посредова-
ња битно да су испуњени услови за ослобођење 
услуге превоза у смислу члана 24. став 1. тачка 1) 
Закона о ПДВ-у.

Напомена: Посредник не мора да поседује 
било какву документацију која би потврдила да 
се ради о услузи посредовања при извозу доба-
ра ради отклањања непријатности и доказивања 
инспекцији да је стварно реч о услузи посредо-
вања при извозу, а најбоље је да обвезник ПДВ-а 
који је испоставио рачун за услугу посредовања 
при извозу поседује фотокопију извозне доку-
ментације свог клијента.

Пример: Порески третман услуга 
посредовања приликом привременог 
увоза добара у Републику Србију који 

врши обвезник ПДВ-а (шпедитер) другом 
обвезнику ПДВ-а 

У складу са Законом о ПДВ-у, за превозне и 
остале услуге које су у вези са извозом, транзитом 
или привременим увозом добара прописано је по-
реско ослобођење са правом на одбитак претход-
ног пореза. Исто пореско ослобођење прописано 
је и за промет услуге посредовања при превозним 
и осталим услугама које су у вези са извозом, тран-
зитом или привременим увозом добара. 

Сходно наведеном, када обвезник ПДВ-а 
(шпедитер) пружа услугу посредовања приликом 
промета добара (опреме) која се из иностран-
ства привремено увозе у Републику Србију об-
везнику ПДВ-а, на накнаду за промет ове услуге 
(износ провизије за посредовање), без ПДВ-а, не 
обрачунава се и не плаћа ПДВ. 

Услуге посредовања које су ослобођене 
ПДВ-а без права на одбитак претходног 
пореза

Пореска ослобођења за промет добара и услу-
га без права на одбитак претходног пореза уре-
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ђена су одрeдбама члана 25. Закона о ПДВ-у. За 
разлику од пореских ослобођења са правом на 
одбитак претходног пореза, код којих је прописа-
но пореско ослобођење за промет услуге посре-
довања, која се односи на промет свих добара и 
услуга из члана 24. став 1. Закона о ПДВ-у, поре-
ско ослобођење за промет услуге посредовања 
из члана 25. Закона о ПДВ-у односи се само на 
поједине промете добара и услуга из става 1. тог 
члана.

Пореско ослобођење без права на одбитак 
претходног пореза односи се на:
● пословања и посредовања у пословању за-
конским средствима плаћања, осим папирног и 
кованог новца који се не користи као законско 
средство плаћања или има нумизматичку вред-
ност;
● пословања и посредовања у пословању акци-
јама, уделима у друштвима и удружењима, обве-
зницама и другим хартијама од вредности, осим 
пословања које се односи на чување и управљање 
хартијама од вредности;
● кредитне послове, укључујући посредовање, 
као и новчане позајмице;
● преузимање обавеза, гаранција и других сред-
става обезбеђења, укључујући посредовање;
● пословања и посредовања у пословању депо-
зитима, текућим и жиро рачунима, налозима за 
плаћање, као и платним прометом и дознакама;
● пословања и посредовања у пословању нов-
чаним потраживањима, чековима, меницама и 
другим сличним хартијама од вредности, осим 
наплате потраживања за друга лица;
● посредовање код услуга осигурања и реосигу-
рања. 

Пример: Порески третман накнаде за 
услуге платних трансакција које обвезник 
ПДВ-а − институција електронског новца 

пружа власницима платних рачуна, односно 
накнаде за услуге посредовања при 

трансферу новца које пружа обвезник  
ПДВ-а – дистрибутер

Законом о ПДВ-у прописано је пореско осло-
бођење без права на одбитак претходног поре-
за за промет услуга омогућавања уплате готовог 
новца на платни рачун, тј. рачун на којем се еви-
дентира стање електронског новца (уплатом на 
продајним местима дистрибутера, уплатом путем 
e-banking система банака, односно готовином 
преко уплатнице, као и давањем налога за пре-

нос средстава са рачуна банке), исплате готовог 
новца са платног рачуна на продајним местима 
дистрибутера (тзв. откуп електронског новца), 
преноса новчаних средстава са платног на други 
платни рачун (коришћењем апликације на мобил-
ном телефону), платних трансакција, тих плаћања 
са платног рачуна (нпр. куповина добара путем 
интернета), као и трансфера новца (који подра-
зумева да пошиљалац новца – власник платног 
рачуна на продајном месту дистрибутера шаље 
новац примаоцу новца, а да прималац новца на 
продајном месту дистрибутера, без обавезе да 
поседује платни рачун, прими послати новац у 
готовини), које се пружају у складу са законом 
којим се уређују платне услуге.

Према томе, на накнаду за услуге исплате го-
товог новца са платног рачуна, платних транс-
акција и трансфера новца, које обвезник ПДВ-а 
– институција електронског новца пружа власни-
цима платних рачуна, ПДВ се не обрачунава и не 
плаћа.

Такође, на накнаду за услуге посредовања 
при уплати новца на платни рачун, исплате гото-
вог новца са платног рачуна и трансфера новца, 
које пружа обвезник ПДВ-а – дистрибутер, ПДВ 
се не обрачунава и не плаћа.

По основу промета предметних услуга обве-
зник ПДВ-а – институција електронског новца, 
односно дистрибутер нема право на одбитак 
претходног пореза.


Промет услуга посредовања које се од-
носе на остали промет добара и услуга 

из члана 25. Закона опорезив је под општим 
правилима.

На пример, када обвезник ПДВ-а пружа 
услугу посредовања у вези са прометом зе-
мљишта које се налази у Републици Србији, 
дужан је да на накнаду за ту услугу обрачуна 
ПДВ, независно од тога што је промет земљи-
шта ослобођен од ПДВ-а у складу са чланом 
25. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ-у. Такође, про-
мет услуга закупа станова, ако се користе за 
стамбене потребе, ослобођен је ПДВ-а, док је 
с друге стране промет услуге посредовања у 
промету те услуге опорезив ПДВ-ом.

poslovnisavetnik.net
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Пример: Посредник (банка) обавезује се да 
ће вршити обавештавање и информисање 
клијената о раду Пензионог фонда, да ће 

посредовати у закључењу уговора између 
Фонда и клијената и сл. 

Банка је закључила уговор о посредовању са 
акционарским друштвом за управљање добро-
вољним пензијским фондом. У случају закључе-
ња уговора између клијента и Фонда, банка стиче 
право на накнаду.

У овом примеру не ради се о промету новца 
и капитала у оквиру пословања друштва за упра-
вљање пензијским фондовима, већ о промету 
услуга обавештавања и информисања клијената, 
посредовања у закључивању уговора и других 
услуга које врши лице које се не бави управља-
њем добровољним пензијским фондовима. 

С обзиром на то да за овакве врсте услуга није 
прописано пореско ослобођење од ПДВ-а, по-

словна банка која врши наведени промет услуга 
дужна је да обрачуна ПДВ у складу са општим 
правилима из Закона о ПДВ-у.

Напомена: Када обвезник ПДВ-а изврши 
послове за чији је промет Законом о ПДВ-у 
прописано пореско ослобођење без права на 
одбитак претходног пореза, при чему на тај 
промет обрачуна ПДВ, прималац услуге нема 
право да одбије поменути ПДВ као претходни 
порез. Обвезник ПДВ-а који је обрачунао ПДВ 
за промет услуге за који је прописано пореско 
ослобођење без права на одбитак претходног 
пореза и у рачуну исказао обрачунати ПДВ, ду-
жан је да тако исказани ПДВ плати, док у новом 
рачуну не исправи износ ПДВ-а. 
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Мр Жељко Албанезе

Утврђивање пореза на имовину 
за 2020. годину – акти јединица 
локалне самоуправе доносе се до 
30. новембра 2019. године
Обрачун и наплата пореза на имовину у искључивој је надлежности локалних 
самоуправа – општина и градова. Зато су припреме за утврђивање политике 
спровођења опорезивања имовине на локалном нивоу за 2020. годину од зна-
чаја како за саме локалне самоуправе тако и за пореске обвезнике. Јединице 
локалне самоуправе имају рок до 30. новембра 2019. године да донесу и објаве 
та акта. 

Увод

Законом о порезима на имовину („Сл. гла-
снику РС”, бр. 26/2001… и 99/2018 – Одлука УС 
РС – даље: Закон) јединице локалне самоупра-
ве обавезне су, односно овлашћене да донесу 
Законом утврђена акта за потребе утврђивања 
пореза на имовину и за 2020. годину. Јединице 
локалне самоуправе имају рок до 30. новембра 
2019. године да донесу и објаве та акта. 

Правни основ за овлашћења и обавезност је-
диница локалне самоуправе за доношење аката 
за утврђивање пореза на имовину садржи пре 
свега самостални члан 36. Закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину („Сл. 
гласник РС”, бр. 47/2013), који прописује да су је-
динице локалне самоуправе дужне да најкасније 
до 30. новембра 2019. године за потребе утврђи-
вања пореза на имовину за 2020. годину донесу 
и објаве: 
● одлуку о стопама пореза на имовину;
● одлуку којом су одредиле зоне, са назнаком 
зоне која се сматра најопремљенијом зоном на 
својој територији; 
● акт којим су утврдиле просечне цене одгова-
рајућих непокретности по зонама и 
● акт о коефицијентима за непокретности у зо-
нама. 

Наведени акти се објављују:
1) онако како се објављују општи акти те једини-
це локалне самоуправе (на пример, у службеном 
гласилу локалне самоуправе),

2) на интернет страни јединице локалне самоу-
праве. 

Важно је подсетити да је, сходно члану 8. За-
кона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 
104/2016 – др. закон и 95/2018), скупштина једи-
нице локалне самоуправе овлашћена да утврђује 
висину стопе пореза на имовину до висине нај-
више стопе прописане законом којим се уређују 
порези на имовину.

У наставку текста биће наведено више детаља 
о садржају и карактеристикама наведених аката 
које јединице локалне самоуправе треба да доне-
су за потребе утврђивања пореза на имовину на 
својој територији за 2020. годину. 

Одлука о стопама пореза на имовину

Према члану 38б став 1. Закона, порез на имо-
вину утврђује се за календарску 2020. годину 
применом одредаба Закона, као и одлуке скуп-
штине јединице локалне самоуправе на чијој те-
риторији се имовина налази о стопама пореза на 
имовину. 

Према члану 11. став 1. Закона, стопе пореза на 
имовину износе:
● на непокретности пореског обвезника који 
води пословне књиге – до 0,40%;
● на земљишту пореског обвезника који не води 
пословне књиге – до 0,30%;
● на непокретности пореског обвезника који не 
води пословне књиге, осим на земљишту:
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На пореску основицу Плаћа се на име пореза

(1) до 10.000.000 динара до 0,40%

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара порез из тачке (1) + до 0,6% на износ преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара порез из тачке (2) + до 1,0% на износ преко 25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 динара порез из тачке (3) + до 2,0% на износ преко 50.000.000 динара 

У смислу ових законских одредби:
1) обвезник пореза на имовину који води послов-
не књиге јесте:
● правно лице које води пословне књиге у складу 
са прописима Републике Србије,
● нерезидентно правно лице – за непокретно-
сти за које пореску обавезу испуњава огранак 
или други организациони део који се, у складу са 
законом којим се уређује опорезивање добити 
правних лица, сматра сталном пословном једи-
ницом, 
● предузетник који води пословне књиге – за 
имовину коју је евидентирао у својим пословним 
књигама, 
● друго лице које води пословне књиге у складу 
са прописима Републике Србије;
2) обвезник пореза на имовину који не води по-
словне књиге јесте:
● физичко лице које остварује приходе од само-
сталне делатности у складу са законом којим се 
уређује опорезивање дохотка грађана – преду-
зетник који порез на доходак грађана на прихо-
де од самосталне делатности плаћа на паушално 
утврђен приход, 
● друго лице које не води пословне књиге у скла-
ду са прописима Републике Србије,
● предузетник који води пословне књиге – за 
имовину која није евидентирана у његовим по-
словним књигама.


У случају да скупштина јединице локал-
не самоуправе не утврди висину поре-

ске стопе или је утврди преко максималног 
наведеног износа из става 1. члана 11. Закона, 
порез на имовину утврдиће се применом нај-
више одговарајуће пореске стопе из става 1. 
члана 11. Закона на права на непокретности 
обвезника који води пословне књиге, односно 
обвезника који не води пословне књиге. 

Скупштина јединице локалне самоуправе на-
длежна је да донесе одлуку о стопама пореза на 
имовину, која се објављује онако како се објављују 
општи акти јединице локалне самоуправе, као и на 

интернет страни те јединице локалне самоуправе. 
Посебно треба нагласити да поменута скупштина 
није овлашћена да утврђује различиту стопу поре-
за на имовину за различите врсте непокретности 
(на пример за земљиште, за зграде, за станове, 
за пословне просторије, за гараже), као ни за ра-
зличите обвезнике који воде, односно не воде 
пословне књиге (нпр. у зависности од врсте делат-
ности, прихода који остварују, броја запослених 
и сл.) – из Мишљења Министарства финансија бр. 
430-03-00271/2009-04 од 6. 10. 2009. године.

Изузетно, јединица локалне самоуправе у 
обавези је да до 30. новембра 2019. године до-
несе нову одлуку о стопама пореза на имовину 
за утврђивање пореза за 2020. годину. То значи 
да се формално доноси нова одлука и ако стопе 
пореза на имовину остану неизмењене у односу 
на стопе прописане сада важећом одлуком у тој 
јединици локалне самоуправе, након чега се тако 
донета одлука објављује онако како се објављу-
ју општи акти јединице локалне самоуправе и на 
њеној интернет страни. 

У сваком случају, оне стопе које су одлуком 
скупштине јединице локалне самоуправе пропи-
сане у вишем износу од максималних стопа из 
члана 11. Закона неће се примењивати приликом 
утврђивања пореза на имовину, већ ће се порез 
утврдити по највишој (практично максималној) 
стопи за одговарајуће непокретности из члана 
11. став 1. Закона. 

Док је Законом изричито уређено да је скуп-
штина јединице локалне самоуправе надлежна 
да донесе одлуку о стопама пореза на имови-
ну, јединице локалне самоуправе могу, али 
не морају да донесу и одлуку о висини стопе 
амортизације за коју се умањује вредност не-
покретности обвезника који не води пословне 
књиге, која чини основицу пореза на имовину. 
Наиме, према одредбама чл. 5. и 6. Закона, осно-
вица пореза на имовину за непокретности по-
реског обвезника који не води пословне књиге 
јесте вредност непокретности која се утврђује 
множењем корисне површине и просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности 
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у зони у којој се налази непокретност. Ова вред-
ност непокретности, осим земљишта, која чини 
основицу пореза на имовину за обвезника који 
не води пословне књиге, може да се умањи за 
амортизацију по стопи до 1% годишње применом 
пропорционалне методе, а највише до 40%, по-
чев од истека сваке календарске године у односу 
на годину у којој је извршена изградња, односно 
последња реконструкција објекта, а на основу 
одлуке скупштине јединице локалне самоуправе 
о висини стопе амортизације која важи на дан 15. 
децембра године која претходи години за коју се 
утврђује порез на имовину и која је објављена у 
складу са Законом.


Дакле, оваква одлука јединице локал-
не самоуправе представља могућност, 

а не обавезу, при чему стопа амортизације, 
ако се одлука донесе, може да буде до 1%, да-
кле мања од 1%, али не виша од тога. Међутим, 
ако скупштина јединице локалне самоуправе 
не утврди висину стопе амортизације или је не 
утврди у складу са Законом, или је утврди, а не 
објави у складу са Законом, при утврђивању 
пореза на имовину вредност непокретности 
не умањује се за амортизацију.

 
Одлука о одређивању зона и 
најопремљеније зоне

За потребе утврђивања пореза на имовину је-
динице локалне самоуправе надлежне су да на 
својој територији одређују зоне. У смислу Закона, 
зоне представљају делове територије јединице 
локалне самоуправе које надлежни орган једини-
це локалне самоуправе одлуком може да одре-
ди одвојено за насеља према врсти насеља (село, 
град) и изван насеља или јединствено за насеља и 
изван насеља. Према члану 6. став 3. Закона, кри-
теријуми за одређивање зона су:
● комунална опремљеност,
● опремљености јавним објектима, 
● саобраћајна повезаност са централним дело-
вима јединице локалне самоуправе, односно са 
радним зонама и другим садржајима у насељу.

Према томе, зоне се у оквиру јединице локал-
не самоуправе одређују само на бази наведених 
критеријума, односно јединица локалне само-
управе нема овлашћења да, поред наведених, 
уводи и друге критеријуме за одређивање зона. 

Осим обавезе одређивања зона, јединице ло-
калне самоуправе треба да имају у виду још две 
обавезе:
1) да до 30. новембра сваке текуће године (члан 
7а став 2) одреде зону која је, према одлуци на-
длежног органа те јединице локалне самоуправе, 
најопремљенија према критеријумима за одре-
ђивање зона из члана 6. став 3. Закона (даље: нај-
опремљенија зона), при чему одређивање исте, 
како ће се касније видети, треба да допринесе 
ефикаснијем утврђивању пореза на имовину у 
конкретној локалној самоуправи;
2) сагласно члану 6. став 4. Закона, јединица ло-
калне самоуправе обавезна је да на својој те-
риторији одреди најмање две зоне у складу са 
критеријумима из члана 6. став 3. Закона, што 
значи да јединица локалне самоуправе може да 
одреди само две зоне (од којих је једна најопре-
мљенија) или више од две зоне (при чему макси-
малан број зона није одређен Законом). 

Јединица локалне самоуправе дужна је да об-
јави акт којим се утврђују зоне и најопремљенија 
зона до 30. новембра текуће године, као и сваку 
промену тих аката, онако како се објављују њени 
општи акти. 

Ако јединица локалне самоуправе не донесе и 
не објави акт којим утврђује зоне и најопремље-
нију зону на својој територији, основица пореза 
на имовину на непокретности је:
1) за обвезника који води пословне књиге – књи-
говодствена вредност исказана на последњи дан 
пословне године обвезника у текућој години, а
2) за обвезника који не води пословне књиге – 
једнака основици пореза на имовину за текућу 
годину те, односно друге одговарајуће непокрет-
ности обвезника који не води пословне књиге, за 
одговарајућу површину.


Напомињемо да јединица локалне само-
управе није у обавези да доноси одлуку 

о зонама сваке године, већ се сматра да је та 
одлука донета и објављена ако на дан 30. но-
вембра 2019. године постоји важећа одлука о 
зонама чија примена није ограничена до 31. 12. 
2019. године. 

Часопис
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК

препоручите и другима!



144 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

ПОРЕЗИ

Одлука о просечним ценама 
квадратног метра одговарајућих 
непокретности у зонама

Вредност непокретности, као основица за по-
рез на имовину на територији јединице локалне 
самоуправе, према одредбама Закона утврђује 
се у зависности од корисне површине и просе чне 
цене квадратног метра (даље: просечна цена) 
одговарајућих непокретности у зони у којој се 
налази непокретност. Вредност непокретности 
утврђује орган јединице локалне самоуправе 
надлежан за утврђивање, наплату и контролу 
изворних прихода јединице локалне самоуправе. 
Стога је просечна цена одговарајућих непокрет-
ности битан елемент за утврђивање основице по-
реза на имовину, па је, сагласно члану 7а став 1. 
Закона, јединица локалне самоуправе дужна да 
објави акт којим се утврђују просечне цене одго-
варајућих непокретности у зонама на њеној те-
риторији до 30. новембра сваке текуће године, 
на начин на који се објављују њени општи акти.

Према томе, просечна цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности у зони у којој се на-
лази непокретност:
● представља елемент за утврђивање основице 
пореза на имовину,
● утврђује се сваке године актом надлежног ор-
гана јединице локалне самоуправе,
● објављује се до 30. новембра текуће за наред-
ну годину, 
● утврђује се засебно за сваку врсту одговарају-
ћих непокретности, у свакој зони. 

Као што се види, утврђивање просечних цена 
квадратног метра одговарајућих непокретности 
у зонама, као елемента за утврђивање вредно-
сти непокретности која чини основицу пореза 
на имовину (што, на пример, значи и просечних 
цена квадратног метра грађевинског земљишта 
у зонама), у надлежности је јединице локалне са-
моуправе.

Према одредбама члана 6а Закона, у сврху 
утврђивања основице пореза на имовину непо-
кретности се разврставају у следеће групе: 
1) грађевинско земљиште; 
2) пољопривредно земљиште; 
3) шумско земљиште;
4) друго земљиште (земљиште које није грађе-
винско, пољопривредно или шумско земљиште); 
5) стан; 
6) куће за становање; 

7) пословне зграде и други (надземни и подзем-
ни) грађевински објекти који служе за обављање 
делатности; 
8) гараже и гаражна места. 

Уз овај списак треба прецизирати следеће:
● Утврђује се просечна цена квадратног метра 
сваке од наведених врста непокретности засеб-
но за сваку зону коју је одредила локална самоу-
права. Практично, број просечних цена треба да 
одговара производу врста непокретности и бро-
ја зона у јединици локалне самоуправе.
● Ако објекат чини више посебних целина које 
могу да се сврстају у различите групе, свака по-
себна целина у оквиру објекта сврстава се за 
потребе утврђивања пореза на имовину у одго-
варајућу групу непокретности.
● Објекат који је јединствена целина мешовитог 
карактера, за потребе утврђивања пореза на 
имовину разврстава се према претежној намени.
● Јединица локалне самоуправе одлуком може 
да пропише да се неизграђено грађевинско зе-
мљиште на њеној територији, које се користи 
искључиво за гајење биљака, односно садног 
материјала, односно шума, у сврху утврђивања 
основице пореза на имовину разврстава у пољо-
привредно односно шумско земљиште. Оваква 
одлука биће примењена при утврђивању пореза 
на имовину за 2020. годину, ако је донета и обја-
вљена до 30. новембра 2019. године онако како 
се објављују општи акти јединице локалне само-
управе и на њеној интернет страни.

Према одредбама члана 6. Закона, просечну 
цену одговарајућих непокретности по зонама на 
територији јединице локалне самоуправе утвр-
ђује свака јединица локалне самоуправе актом 
надлежног органа, на основу цена остварених 
у промету одговарајућих непокретности по зо-
нама у периоду од 1. јануара до 30. септембра 
године која претходи години за коју се утврђује 
порез на имовину. Конкретно, просечне цене за 
потребе утврђивања пореза на имовину за 2020. 
годину утврђују се на основу цена остварених 
у промету одговарајућих непокретности по зо-
нама у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. 
септембра 2019. године. При томе:
1) просечна цена ће се утврдити ако је у зони у 
којој се непокретност налази било три или више 
промета одговарајућих непокретности – на 
основу цена остварених у промету одговарајућих 
непокретности по зонама у периоду од 1. јануара 
до 30. септембра 2019. године;
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2) ако је у зони у којој се непокретност налази 
било мање од три промета одговарајућих непо-
кретности или их није било (даље: зона у којој 
није било промета), просечна цена за те непо-
кретности утврђује се на основу просека про-
сечних цена остварених у граничним зонама у 
којима је у том периоду било најмање три про-
мета одговарајућих непокретности (граничне 
зоне су зоне чије се територије граниче са зоном 
у којој није било промета, које припадају истој је-
диници локалне самоуправе);
3) ако ни у граничним зонама није било проме-
та одговарајућих непокретности у периоду од 1. 
јануара до 30. септембра 2019. године, основица 
пореза на имовину за те непокретности у зони 
у којој није било промета једнака је основици 
пореза на имовину те, односно одговарајуће 
непокретности у зони обвезника који не води по-
словне књиге за текућу годину;
4) у посебном случају, ако није утврђена просе-
чна цена другог земљишта (то је земљиште које 
није грађевинско, пољопривредно или шумско 
земљиште) у зони зато што ни у њој ни у грани-
чним зонама није било најмање три промета дру-
гог земљишта уз накнаду, а утврђена је просечна 
цена пољопривредног земљишта у тој зони, вред-
ност другог земљишта (осим експлоатационих 
поља), која чини основицу пореза на имовину за 
пореску годину, утврђује се применом просечне 
цене пољопривредног земљишта у поменутој 
зони, умањене за 40%.

Још једном треба нагласити да се акт којим 
се утврђују просечне цене одговарајућих непо-
кретности објављује до 30. новембра сваке теку-
ће године, дакле и до 30. новембра 2019. године, 
онако како се објављују општи акти јединице 
локалне самоуправе, као и на њеној интернет 
страни. 

Може се саветовати да, ради утврђивања про-
сечне цене квадратног метра непокретности, је-
диница локалне самоуправе треба да користи све 
расположиве податке о ценама одговарајућих не-
покретности оствареним у промету у зони у којој 
се та непокретност налази у периоду од 1. јануара 
до 30. септембра текуће године (на пример, по-
датке којима располаже Пореска управа, податке 
органа надлежног за послове статистике, податке 
агенција које врше посредовање у промету непо-
кретности и сл.), при чему треба узети у обзир и 
цене новоизграђених и цене „старих” објеката. С 
тим у вези треба подсетити и на то да су, сагласно 

члану 9. Закона, државни органи и организације, 
органи територијалне аутономије и локалне само-
управе дужни да, на захтев органа јединице локал-
не самоуправе, у року од 15 дана од дана пријема 
захтева доставе податке којима располажу врше-
ћи послове из своје надлежности, који су од знача-
ја за утврђивање пореза на имовину.

Орган јединице локалне самоуправе не плаћа 
таксе, накнаде и друге трошкове за податке које 
прибавља од наведених органа за потребе утвр-
ђивања пореза на имовину.

У конкретном случају, податке о ценама у про-
мету одговарајућих непокретности по зонама у 
периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће го-
дине јединица локалне самоуправе може да при-
бавља и од Пореске управе – ако Пореска управа 
њима располаже (нпр. ако је до података о цена-
ма у промету у периоду од 1. јануара до 30. септем-
бра текуће године дошла у поступку утврђивања 
пореза на пренос апсолутних права). Међутим, 
тржишна вредност непокретности, коју надлежни 
порески орган, као основицу пореза на пренос ап-
солутних права, има право да утврди када оцени 
да је уговорена цена нижа од тржишне, по ми-
шљењу Министарства финансија није цена оства-
рена у промету одговарајућих непокретности по 
зонама, на основу које се утврђује просечна цена 
одговарајућих непокретности по зонама из члана 
6. Закона. Наиме, ову тржишну вредност надле-
жни порески орган утврђује кад оцени да је угово-
рена цена нижа од тржишне вредности. Такође, у 
тим случајевима тржишна вредност није цена као 
накнада за конкретан пренос права, већ вредност 
која чини основицу пореза на пренос апсолутних 
права. Дакле, у случају да је уговором о промету 
непокретности уговорена одређена цена за пре-
нос опорезивог права на непокретности, при чему 
надлежни порески орган у поступку утврђивања 
пореза на пренос апсолутних права по том основу 
утврди тржишну вредност апсолутног права које 
се преноси у износу већем од уговорене цене, за 
потребе утврђивања просечне цене одговарају-
ће врсте непокретности у зони јединица локалне 
самоуправе ће, применом Закона, узети у обзир 
цену из уговора о преносу права, под условом да 
је тај уговор закључен у периоду од 1. јануара до 
30. септембра текуће године (Мишљење Мини-
старства финансија бр. 011-00-01394/2015-04 од 
22. 1. 2016).

Према другом мишљењу Министарства фи-
нансија, приликом утврђивања просечне цене 
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одговарајућих непокретности у зонама јединица 
локалне самоуправе узима у обзир податке о це-
нама оствареним у промету одговарајућих врста 
непокретности у зонама у периоду од 1. јануара 
до 30. септембра године која претходи години 
за коју се порез на имовину утврђује (независно 
од чињенице да ли сваки промет из кога су преу-
зети подаци о цени подлеже плаћању пореза на 
пренос апсолутних права, да ли је и када за тај 
пренос поднета пореска пријава за утврђивање 
пореза по поменутом основу, односно да ли је и 
када је надлежни порески орган донео решење о 
утврђивању пореза). Примера ради, при утврђи-
вању просечних цена чијом применом ће се утвр-
ђивати порез на имовину за 2020. годину (које се 
утврђују и објављују до 30. новембра 2019. го-
дине) не узимају се у обзир подаци о ценама у 
промету одговарајућих непокретности у зонама 
оствареним у 2017. или 2018. години, већ подаци о 
ценама у периоду од 1. јануара до 30. септембра 
2019. године. 

Такође, потребно је истаћи да Законом није 
прописана обавеза јединицама локалне самоу-
праве да приликом утврђивања просечне цене 
одговарајућих непокретности у зони користе 
одређену методу обрачуна. Дакле, јединице ло-
калне самоуправе врше одабир методе по ко-
јој ће утврђивати просечне цене одговарајућих 
непокретности по зонама на својој територији 
(Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-
01394/2015-04 од 15. 12. 2015).

Какве су последице ако јединица локалне 
самоуправе не објави податке о просечним 
ценама одговарајућих непокретности у 
зонама

Према одредбама члана 7а Закона, ако једини-
ца локалне самоуправе не објави акт којим утвр-
ђује просечне цене одговарајућих непокретности 
у зонама до 30. новембра 2019. године, основица 
пореза на имовину за 2020. годину јесте:
1) на непокретности обвезника који води послов-
не књиге – књиговодствена вредност исказана на 
последњи дан пословне године обвезника у теку-
ћој, 2019. години;
2) на непокретности обвезника који не води по-
словне књиге – једнака је основици пореза на 
имовину те, односно одговарајуће непокрет-
ности у одређеној зони за текућу 2019. годину 
обвезника који не води пословне књиге, за одго-
варајућу површину.

У посебном случају, када јединица локалне 
самоуправе у сврху опорезивања порезом на 
имовину за 2020. годину до 30. новембра 2019. 
године објави одлуку којом одређује већи број 
зона од дотадашњег, тако што према прописа-
ним критеријумима за одређивање зона из Зако-
на уместо једне дотадашње одреди две зоне (у 
конкретном случају, уместо зоне IV одреди две 
зоне: зону IV и зону IVа), при чему је у свакој од 
њих било најмање три промета одговарајућих 
непокретности, по мишљењу Министарства фи-
нансија, просечне цене одговарајућих непокрет-
ности у свакој од тих зона за утврђивање пореза 
на имовину за 2020. годину утврђују се на основу 
цена остварених у промету одговарајућих непо-
кретности у одређеној зони у периоду од 1. јану-
ара до 30. септембра 2019. године (конкретно, 
просечне цене одговарајућих непокретности у 
новоодређеној зони IV за утврђивање пореза на 
имовину за 2020. годину утврђују се на основу 
цена остварених у промету одговарајућих непо-
кретности у новоодређеној зони IV у периоду од 
1. јануара до 30. септембра 2019. године, а у зони 
IVа – на основу цена остварених у промету одго-
варајућих непокретности у зони IVа у периоду од 
1. јануара до 30. септембра 2019. године.)

Подразумева се да се просечне цене одгова-
рајућих непокретности у зонама утврђују након 
утврђивања зона и да треба да буду објављене 
до 30. новембра 2019. године на начин на који се 
објављују општи акти конкретне јединице локал-
не самоуправе да би представљале елемент за 
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину 
(Мишљење Министарства финансија бр. 413-00-
00273/2016-04 од 28. 11. 2016).

Одлука о коефицијентима за 
непокретности у зонама

Одлука о коефицијентима за непокретности у 
зонама представља још један документ који тре-
ба да донесу локалне самоуправе, а примењује се 
приликом утврђивања основице пореза на имови-
ну обвезника који воде пословне књиге у случају 
када (члан 6. став 8. Закона) ни у зонама ни у гра-
ничним зонама није било најмање три промета од-
говарајућих непокретности у периоду од 1. јануара 
до 30. септембра текуће године (у овом случају 
2019). Ова одлука не примењује се при утврђива-
њу основице пореза на имовину за непокретно-
сти обвезника који не воде пословне књиге. 
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Ако је јединица локалне самоуправе 
утврдила просечне цене за све врсте од-

говарајућих непокретности из члана 6а Закона 
у свим зонама и објавила их до 30. новембра 
2019. године, нема потребе да доноси одлуку 
о коефицијентима за непокретности у зонама, 
а ако ју је донела, при утврђивању пореза на 
имовину за 2020. годину обвезници који воде 
пословне књиге неће је примењивати. 

Висину ових коефицијената утврђује надле-
жни орган јединица локалне самоуправе својим 
актом, за сваку зону на својој територији, при 
чему они не могу бити већи од: 
1) 1,00 – за непокретности у најопремљенијим зо-
нама; 
2) 0,80 – за непокретности у зонама које се у тој 
јединици локалне самоуправе граниче са најо-
премљенијим зонама; 
3) 0,40 – за непокретности у зонама сеоских на-
сеља; 
4) 0,30 – за непокретности у зонама изван сео-
ских и градских насеља; 
5) 0,60 – за остале зоне у тој јединици локалне 
самоуправе. 

Законом није ограничен број коефицијената 
које јединица локалне самоуправе може да одре-
ди, што значи да може да износи више од пет кое-
фицијената, уз услов да су коефицијенти тих зона 
до нивоа наведеног законског максимума. 

Према члану 7а став 5. Закона, ако јединица 
локалне самоуправе до 30. новембра 2019. го-
дине не објави коефицијенте за непокретности 
у зонама или их утврди преко максималног изно-
са, а у случају да у 2019. години ни у зонама ни у 
граничним зонама није било најмање три проме-
та одговарајућих непокретности у периоду од 1. 
јануара до 30. септембра 2019. године, основица 
пореза на имовину за непокретности обвезника 
који води пословне књиге утврдиће се применом 
максималног законског коефицијента за непо-
кретности у одговарајућој зони. 

Акт о коефицијентима јединица локалне само-
управе дужна је да објави до 30. новембра текуће 
године онако како се објављују општи акти те је-
динице локалне самоуправе, али и сваку њихову 
промену, и то и на интернет страни. 


Коефицијенти које је прописала једини-
ца локалне самоуправе примењиваће се 

и при утврђивању пореза на имовину за 2020. 

годину за непокретности обвезника који воде 
пословне књиге, али само у јединицама локал-
не самоуправе у којима у периоду од 1. јануара 
2019. до 30. септембра 2019. године није било 
најмање три промета одговарајућих непо-
кретности ни у зонама ни у граничним зонама.

Напомена: Јединица локалне самоуправе није 
у обавези да овај акт доноси сваке године, већ 
је довољно да на дан 30. новембра 2019. године 
постоји важећи акт којим су коефицијенти обја-
вљени (и из ранијих година), уз услов да важност 
тог акта није ограничена до 31. децембра 2019. 
године.

Закључак

Порез на имовину за територију јединице ло-
калне самоуправе утврђује се за календарску го-
дину применом одредаба Закона, као и одлуке 
скупштине јединице локалне самоуправе на чијој 
територији се имовина налази о стопама пореза 
на имовину, затим одлуке којом су одређене 
зоне (укључујући и најопремљеније зоне) и акта 
о коефицијентима за непокретности у зонама, 
који важе на дан 15. децембра текуће године. За 
имовину за коју пореска обавеза настане у току 
пореске године, порез на имовину за ту годину 
утврђује се за период од настанка пореске оба-
везе до истека те године, односно до престанка 
пореске обавезе у тој години.

Јединице локалне самоуправе Законом су 
овлашћене да на својој територији ближе уреде 
зоне (према критеријумима прописаним чланом 
6. став 3. Закона), просечне цене квадратног 
метра одговарајућих непокретности у зонама 
(на основу цена остварених у промету одгова-
рајућих непокретности), стопу амортизације за 
коју може да се умањи вредност непокретности 
(осим земљишта) обвезника који не води послов-
не књиге (до висине прописане чланом 5. став 3. 
Закона), стопе пореза на имовину (до висине 
прописане чланом 11. став 1. Закона), као и кое-
фицијенте за непокретности у зонама (до висине 
прописане чланом 7а став 3. Закона). 

Утврђивање, наплата и контрола пореза на 
имовину у надлежности је јединица локалне са-
моуправе, независно од врсте непокретности на 
коју се тај порез плаћа (пољопривредно земљи-
ште, грађевинско земљиште, стан и сл.). П С
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Питања претплатника на теме из 
пореза и ПДВ-а
Повраћај ПДВ-а за куповину објекта за 
вршење делатности

Питање:
Имамо клијента који жели да отвори приват-

ну ординацију и купи пословни простор. Такође 
жели да поврати ПДВ од куповине те некретнине 
(ПДВ износи 50.000 евра). Да ли има право на од-
битак претходног пореза и на који начин може да 
поврати ПДВ?

Одговор:
У складу са чланом 4. Правилника о утврђи-

вању опреме и објеката за вршење делатности 
и улагања у објекте, начину спровођења исправ-
ке одбитка претходног пореза и начину утврђи-
вања дела претходног пореза за који накнадно 
може да се оствари право на одбитак, за опре-
му и објекте за вршење делатности и улагања у 
објекте („Сл. гласник РС”, бр. 120/2012), право на 
одбитак претходног пореза по основу објекта за 
вршење делатности стичете у пореском периоду 
у којем су се стекли услови за остваривање тог 
права. 

Обвезник ПДВ-а право на одбитак претходног 
пореза остварује у складу са општим условима из 
члана 28. Закона о ПДВ-у:
● ако добра набављена у Републици или из уво-
за, укључујући и набавку опреме, као и објекте 
за вршење делатности и економски дељивих 
целина у оквиру тих објеката користи или ће их 
користити за промет добара и услуга за који по-
стоји право на одбитак, и
● ако поседује рачун издат од стране другог об-
везника у промету о износу претходног пореза, 
у складу са овим законом.

Дакле, право на одбитак претходног пореза 
остварујете у укупном износу у пореском пери-
оду када је извршен промет некретнине, уз ис-
пуњавање наведених услова из члана 28. Закона 
о ПДВ-у.

Унос у образац ПОПДВ зависи од тога да ли се 
ради о првом преносу права својине или каснијим 
преносима, да ли је продавац обвезник ПДВ-а, 

односно да ли је уговорен обрачун ПДВ-а у скла-
ду са чланом 25. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у:
● Куповина новог објекта од инвеститора, обве-
зника ПДВ-а – 8а.1. подаци се исказују на основу 
уговора, а исти има карактер рачуна.
● Куповина старог објекта са уговореним обра-
чуном ПДВ-а – 8б.1. интерно обрачунати ПДВ ис-
казује се на 3а.1.
● Куповина старог објекта без ПДВ-а – није уго-
ворен обрачун ПДВ-а – 8в.2.
● Куповина објекта од физичког лица (продавац 
није обвезник ПДВ-а) – 8д.2.

Износ ПДВ-а који може да се одбије исказује 
се на 8е.5.

Поступак остваривања права на повраћај 
ПДВ-а и пореског кредита уређен је Правилни-
ком о поступку остваривања права на повраћај 
ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефун-
дације ПДВ („Сл. гласник РС”, бр. 107/2004… и 
104/2018 – даље: Правилник). Према одредбама 
члана 52. ст. 1. и 2. Закона о ПДВ-у, ако је износ 
претходног пореза већи од износа пореске оба-
везе, обвезник има право на повраћај разлике, а 
ако се обвезник не определи за повраћај, разли-
ка се признаје као порески кредит. Према томе, 
обвезник ПДВ-а може да бира или да му се вишак 
претходног пореза у односу на пореску обавезу 
у пореском периоду врати или да тај вишак кори-
сти као порески кредит за измиривање обавеза у 
наредном пореском периоду. 

Опредељивање за повраћај или порески кре-
дит врши се у самој пореској пријави ПДВ (обра-
зац ПП ПДВ) и то уписивањем одговарајуће 
ознаке под редним бројем 11 Пријаве. Значи, ако 
се обвезник ПДВ-а определи за повраћај разли-
ке, под редним бројем 11 обрасца ПП ПДВ уписује 
ознаку 1, а ако се определи за порески кредит, 
под истим редним бројем уписује ознаку 0.

Ако се обвезник ПДВ-а определи за повраћај 
ПДВ-а, повраћај ПДВ-а врши се на рачун у банци 
који је обвезник навео у пријави за евидентирање 
обвезника пореза на додату вредност, прописа-
ној Правилником, најкасније у року од 45 дана по 
истеку рока за предају пореске пријаве, у складу 
са чланом 52. став 4. Закона о ПДВ-у.
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Облагање фасаде – ПДВ и књижење

Питање:
Предузеће у систему ПДВ-а користи услуге 

монтаже фасаде на објекту у ком обавља делат-
ност од правног лица које није у систему ПДВ-а. 
Да ли је обавезно и по ком члану треба да се ради 
интерни обрачун? Колико се може видети, није 
у питању грађевинска фирма јер је шифра пре-
тежне делатности 46.90. Који конто би биле ове 
услуге?

Одговор:
Услуге из области грађевинарства третирају 

се по члану 10. став 2. тачка 3) (интерни обрачун) 
ако се ради о врсти пружене услуге која је де-
финисана прописаним шифрама класификације 
делатности из Правилника о утврђивању доба-
ра и услуга из области грађевинарства за сврху 
одређивања пореског дужника за порез на дода-
ту вредност. Претежна регистрована делатност 
лица које пружа грађевинску услугу није предмет 
разматрања, што значи да није од утицаја на при-
мену тог члана Закона о ПДВ-у.

Наиме, када би ваш добављач био у систему 
ПДВ-а, фактурисао би пружену услугу без ПДВ-а, 
позивајући се на члан 10. став 2. тачка 3), а ви би-
сте као порески дужник радили интерни обрачун 
пореза.

Међутим, како наводите, ваш добављач није 
обвезник ПДВ-а, што значи да пружене услуге 
фактурише без ПДВ-а, при чему нисте у обавези 
да радите интерни обрачун. 

Што се тиче књижења, по нашем мишљењу 
ради се о улагању у објекат. Ако улажете у соп-
ствени објекат, услуге облагања фасадом треба 
евидентирати на рачуну 022 – Грађевински објек-
ти. Ако фасаду радите на туђем (изнајмљеном) 
објекту, онда поменуте услуге треба евидентира-
ти на рачуну 027 – Улагања на туђим некретнина-
ма, постројењима и опреми. О улагањима у туђе 
некретнине објављен је детаљнији чланак у броју 
5/2019, на страни 48.

Образложење:
Правилником о утврђивању опреме и објека-

та за вршење делатности и улагања у објекте, на-
чину спровођења исправке одбитка претходног 
пореза и начину утврђивања дела претходног по-
реза за који накнадно може да се оствари право 
на одбитак, за опрему и објекте за вршење делат-
ности и улагања у објекте („Сл. гласник РС”, бр. 

120/2012) дефинисано је шта се сматра улагањем у 
објекте (повећава се набавна вредност објекта), 
а шта редовним одржавањем објекта (књижи се 
на трошак периода). 

Улагањем у објекте сматрају се улагања у 
сопствене или туђе објекте који се користе за 
обављање делатности, која подразумевају из-
вођење, односно финансирање грађевинских, 
занатских и других радова у циљу побољшања 
услова коришћења објекта у току експлоатације 
(замена крова, увођење, односно замена инста-
лација и др.), осим улагања која се односе на ре-
довно одржавање објеката.

Улагањима која се односе на редовно одржа-
вање објеката из става 3. овог члана сматрају се 
улагања која подразумевају извођење, односно 
финансирање радова који се предузимају ради 
спречавања оштећења која настају употребом 
објекта или ради отклањања тих оштећења, а 
састоје се од прегледа, поправки и предузимања 
превентивних и заштитних мера (поправка кро-
ва, кречење, фарбање, замена облога, замена 
санитарија, радијатора и сл.).

Чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у про-
писано је да је порески дужник прималац добара 
и услуга из области грађевинарства – обвезник 
ПДВ-а – за промет извршен од стране обвезни-
ка ПДВ-а. Значи, услов за интерни обрачун ПДВ-а 
јесте да су прималац и вршилац промета обве-
зници ПДВ-а.

Продаја дипломатско-конзуларном 
представништву из малопродаје

Питање:
Производно предузеће је у систему ПДВ-а и 

има малопродајни објекат. Конзуларни пред-
ставник амбасаде купује за своје потребе клизни 
орман. У тренутку избора плакара уплаћује аванс 
и доноси попуњен образац ЛНПВД. Како издати 
авансни рачун кад фискална каса мора да има 
приказан ПДВ?

Одговор:
Прво морамо да вам скренемо пажњу на то да 

се приликом уплате аванса НЕ ИЗДАЈЕ ФИСКАЛ-
НИ РАЧУН, већ фискални исечак на дан када је 
купац преузео добро за које је уплатио аванс.

У бази података фискалне касе као средство 
плаћања за део који је наплаћен авансно (неза-
висно од начина плаћања аванса – готовином или 
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чеком) означава се опција „чек”, а преостали део 
(ако постоји) који се наплаћује у моменту преузи-
мања добра евидентира се у бази података фи-
скалне касе у зависности од начина плаћања као 
„готовина”, „чек” или „картица”.

Готовина која је примљена по основу авансних 
уплата може бити у фискалној каси, с тим што уз 
новац морају да постоје и авансни рачуни, одно-
сно признанице као доказ о затеченој готовини 
у фискалној каси. Износ готовине не може бити 
већи од збира готовине из пресека стања и свих 
авансних признаница на основу којих је примљен 
аванс у готовом новцу.

Када будете испоручили клизни ормар, изда-
јете фискални рачун на један од два начина опи-
сана у наставку.

Први начин:
У складу са чланом 5. Закона о фискалним 

касама, приликом продаје добара/услуга који 
су ослобођени ПДВ-а, истима додељујете озна-
ку „Г”. У конкретном случају привредни субјект 
може да мултиплицира основну базу артикала 
у складу са категоријом купаца (за купце који 
купују за службене потребе дипломатских и 
конзуларних представништава, личне потребе 
страног особља дипломатских и конзуларних 
представништава и слично) на начин којим се 
утврђују различите шифре артикла за једно до-
бро у зависности од категорије купаца, тако да, 
поред шифри артикала за добра са додељеном 
ознаком пореске стопе „Ђ” или „Е” (додељује 
се добрима, односно услугама на чији промет се 
плаћа ПДВ), формира нову базу артикала у којој 
је наведеним добрима додељена ознака поре-
ске стопе „Г”, која се додељује добрима која су 
ослобођена пореза на додату вредност у складу 
са законским одредбама које се односе на порез 
на додату вредност. О томе је мишљење дало и 
Министарство финансија, које је достављено у 
образложењу.

У складу са Правилником о начину и поступку 
остваривања пореских ослобођења код ПДВ са 
правом на одбитак претходног пореза, у случају 
промета амбасади за службене потврде, потреб-
но је имати основну потврду и образац СНПДВ. У 
случају промета амбасади за личне потребе, по-
требно је имати фотокопију основне потврде и 
образац ЛНПДВ.

Други начин:
Други начин је да издате фискални рачун са 

ПДВ-ом и спроведете следећи поступак како би 

конзуларни представник имао право да оствари 
рефакцију ПДВ-а:

● Ако се фискални исечак изда с обрачунатим 
ПДВ-ом, разлика између износа који је исказан у 
том исечку и износа који је наплаћен правда се 
налогом на обрасцу СНПДВ/ЛНПДВ.

● Према члану 6б став 6. Правилника о по-
ступку остваривања права на повраћај ПДВ и о 
начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ, 
у случају када се за извршени промет добара и 
услуга издаје фискални исечак у складу са Зако-
ном о фискалним касама, на полеђини тог исечка 
уносе се подаци о називу, односно имену и пре-
зимену носиоца права и броју основне потврде, 
чију та чност својим потписом потврђује овлашће-
но лице испоручиоца добара, односно пружаоца 
услуга.

● Наведене податке треба уписивати на по-
леђини исечка само у случају када је промет из-
вршен без примене пореског ослобођења. У том 
случају конзуларни представник има право на 
рефакцију плаћеног ПДВ-а. 

Образложење:
Мишљење Министарства финансија бр. 413-

00-00960/2011-04 б) од 6. 12. 2011:
Са аспекта Закона о фискалним касама: У скла-

ду са одредбом члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискал-
ним касама („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, у даљем 
тексту: Закон), лице које је уписано у одговарају-
ћи регистар за промет добара на мало, односно 
за пружање услуга физичким лицима, дужно је да 
врши евидентирање сваког појединачно остваре-
ног промета преко фискалне касе. Обавеза евиден-
тирања сваког појединачно оствареног промета 
преко фискалне касе постоји и у случају када се 
услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене 
услуге сноси правно лице, односно предузетник и 
то независно од начина плаћања (готовина, чек, 
картица, и безготовинско плаћање). Одредбом 
члана 2. став 5. Закона прописано је да база пода-
така оперативне меморије обавезно садржи јед-
нозначно и недвосмислено идентификован назив 
добра или услуге, цену јединице мере, назив једини-
це мере и ознаку прописане пореске стопе. Чланом 
5. ст. 1. и 2. Закона прописан је начин означавања 
пореских стопа у бази података фискалне касе. 
Означавање се врши ћириличним словима „А”, „Г”, 
„Ђ” и „Е” и то на следећи начин: ознака пореске 
стопе „Г” додељује се добрима, односно услугама 
који су ослобођени пореза на додату вредност (у 
даљем тексту: ПДВ), ознака пореске стопе „Ђ” 
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додељује се добрима, односно услугама на чији про-
мет се плаћа ПДВ по општој стопи прописаној за-
коном којим се уређује порез на додату вредност, 
ознака пореске стопе „Е” додељује се добрима, 
односно услугама на чији промет се плаћа ПДВ по 
посебној стопи прописаној законом којим се уре-
ђује порез на додату вредност. Изузетно, лица 
која нису уписана у регистар обвезника за ПДВ 
означавају добра, односно услуге у бази података 
фискалне касе искључиво ознаком пореске стопе 
„А”. Уредбом о одређивању делатности код чијег 
обављања не постоји обавеза евидентирања про-
мета преко фискалне касе („Сл. гласник РС”, бр. 
61/10 и 101/10, у даљем тексту: Уредба), одређена 
су лица на која се не односи обавеза евидентира-
ња промета преко фискалне касе. Према томе, с 
обзиром да промет добара из малопродаје није 
изузет од обавезе евидентирања промета пре-
ко фискалне касе наведеним чланом Закона, као 
ни наведеном Уредбом, промет који привредни 
субјект оствари на тај начин дужан је да евиден-
тира преко фискалне касе. Када је у питању доде-
љивање више шифара за једно добро, потребно 
је нагласити да фискалне касе могу примити у 
базу података оперативне меморије од неколи-
ко хиљада до неколико десетина хиљада арти-
кала, тако да је мултиплицирање основне базе 
података могуће. Према томе, у конкретном слу-
чају, привредни субјект може мултиплицирати 
основну базу артикала у складу са категоријом 
купаца (за купце који купују за службене потребе 
дипломатских и конзуларних представништава, 
службене потребе међународних организација, 
ако је то предвиђено међународним уговором и 
слично), на начин којим се утврђују различите ши-
фре артикла за једно добро у зависности од кате-
горије купаца, тако да поред шифри артикала за 
добра са додељеном ознаком пореске стопе „Ђ” 
или „Е” (додељује се добрима, односно услугама 
на чији промет се плаћа ПДВ), формира нову базу 
артикала у којој је наведеним добрима додељена 
ознака пореске стопе „Г”, која се додељује добри-
ма која су ослобођена пореза на додату вредност, 
а у складу са законским одредбама које се односе 
на порез на додату вредност. Такође, Министар-
ство финансија напомиње да и мултиплициране 
базе артикала обавезно морају садржати једно-
значно и недвосмислено идентификован назив до-
бра или услуге, цену јединице мере, назив јединице 
мере и ознаку прописане пореске стопе, сагласно 
члану 2. став 5. Закона.

Предузетник – набавка аутомобила

Питање:
Власник предузетничке радње купио је ауто-

мобил за који му је испостављен рачун који гласи 
на физичко лице. Рачун је плаћен са рачуна рад-
ње. Да ли је могуће аутомобил књижити и водити 
као основно средство предузетничке радње или 
се овај трошак посматра као лични расход пре-
дузетника, с обзиром на то да нема одговарају-
ћи документ – рачун који гласи на правно лице? 
Предузетничка радња је у систему ПДВ-а и води 
књиге.

Одговор:
С обзиром на то да је предузетник физичко 

лице које је регистровано за самостално оба-
вљање делатности (није правно лице), не постоји 
правна подвојеност између субјективитета „рад-
ње” и њега као лица.

Дакле, ако се аутомобил користи за обавља-
ње делатности, уносите га у пословне књиге. Став 
за књижење је 023/309. Тако су и сви трошкови 
повезани са возилом порески признати расходи.

Обратите пажњу још на члан 29. став 1. тачка 1) 
Закона о ПДВ-у, по коме немате право на одбитак 
претходног пореза по основу набавке аутомоби-
ла, као и касније по основу горива и потрошног 
материјала за његове потребе.

С обзиром на то да сте у систему ПДВ-а, дода-
јемо и податак о уносу набавке у ПОПДВ обра-
зац. Ако је возило купљено од обвезника ПДВ-а, 
тачније ако је на примљеном рачуну обрачунат и 
исказан ПДВ, накнада се уноси у поље 8а.2. Ако 
је аутомобил купљен од лица које није обвезник 
ПДВ-а (значи обрачунат и плаћен порез на пре-
нос апсолутних права), накнада се уноси у поље 
8в.2.

Оперативни лизинг – споредни 
трошкови и право на одбитак 
претходног пореза

Питање:
Друштво закупљује теретно возило по уговору 

о оперативном лизингу. Да ли трошкове серви-
са, замене гума, акумулатора, поправки и сли чно 
сноси закупац (корисник лизинга) или давалац 
лизинга? Ако те трошкове сноси закупац, има ли 
право на одбитак ПДВ-а?
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Одговор:
Оперативни лизинг има карактеристике кла-

сичног закупа код којег се уговором не преносе 
све користи и ризици у вези с власништвом пред-
мета закупа, већ закуподавац (давалац лизинга) 
задржава право власништва, односно предмет 
закупа (лизинга) остаје у својини закуподавца 
(даваоца лизинга) и након истека уговора, а за-
купац (прималац лизинга) по истеку периода 
коришћења има обавезу да предмет закупа (ли-
зинга) врати, продужи коришћење или откупи по 
унапред договореној цени.

У вези са оперативним закупом могу настати 
и други споредни трошкови. Све ове трошкове 
углавном сноси закупац. Ређи су случајеви да је 
уговором о оперативном лизингу дефинисано 
да закуподавац сноси и друге споредне трошко-
ве.

С обзиром на то да се ради о теретном вози-
лу (које се користи у пословне сврхе), корисник 
оперативног лизинга има право на одбитак прет-
ходног пореза по општим условима из члана 28. 
Закона о ПДВ-у:
1. да се теретно возило у вези са којим су пруже-
не услуге сервиса, замене гума, акумулатора, од-
носно поправки користи или ће се користити за 
промет добара и услуга који је опорезив ПДВ-ом 
(односно за промет за који, у складу са чланом 
24. Закона о ПДВ-у, постоји ослобођење од пла-
ћања ПДВ-а, односно за промет који је извршен у 
иностранству) и
2. да закупац поседује рачун издат од стране 
другог обвезника (који је урадио сервис, замену 
гума, поправку возила и сл.) у складу са чланом 
42. Закона о ПДВ-у, што, између осталог, значи и 
да ти рачуни морају да гласе на закупца.

Издавање возила у закуп физичком 
лицу

Питање:
Клијент, превозно предузеће (49.41 шифра де-

латности), хтео би да једно теретно возило које 
је у власништву предузећа изда у закуп физичком 
лицу. Да ли може то да уради? Ако може и ако би 
склопили уговор по коме физичко лице плаћа све 
обавезе одржавања и горива, како би издавали 
рачуне за закуп и префактурисање трошкова уз 
фискални рачун? Како се књиже ти трошкови са 
аспекта ПДВ-а?

Одговор:
Не видимо препреку да превозник изда у за-

куп теретно возило физичком лицу.
У образложењу у наставку полазимо од прет-

поставке да је превозник – закуподавац обвезник 
ПДВ-а, а закупац је физичко лице.

У случају када правно лице издаје возило фи-
зичком лицу, такав промет не мора да се евиден-
тира преко фискалне касе под условом да:
● постоји закључен уговор о закупу којим је уго-
ворена динамика плаћања,
● да се плаћање закупнине врши уплатом на те-
кући рачун закуподавца, тако да не постоји ди-
ректан физички контакт за закупцем приликом 
плаћања.

Мишљење Министарства финансија бр. 430-
00-0302/2010-04 од 2. 12. 2010:

У складу са одредбом члана 3. ст. 1 и 2. Закона 
о фискалним касама („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 
у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у од-
говарајући регистар за промет добара на мало, 
односно за пружање услуга физичким лицима, 
дужно је да врши евидентирање сваког поједи-
начно оствареног промета преко фискалне касе. 
Обавеза евидентирања промета преко фискалне 
касе постоји и у случају када се услуга пружа фи-
зичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси 
правно лице, односно предузетник, и то незави-
сно од начина плаћања (готовина, чек, картица 
и безготовинско плаћање). Уредбом о одређива-
њу делатности код чијег обављања не постоји 
обавеза евидентирања промета преко фискалне 
касе („Сл. гласник РС”, бр. 61/10, у даљем тексту: 
Уредба) одређена су лица на која се не односи 
обавеза евидентирања промета преко фискалне 
касе. Према томе, у складу са наведеним одред-
бама Закона и Уредбе, лице које пружа услуге из-
давања у закуп пословног и стамбеног простора 
правним лицима и предузетницима нема обавезу 
евидентирања тако оствареног промета преко 
фискалне касе. При томе, Министарство фи-
нансија напомиње да у случају када правно лице 
као закуподавац врши услугу издавања у закуп 
стамбеног простора физичким лицима, према 
мишљењу Министарства финансија, такође 
нема обавезу да тако остварен промет евиден-
тира преко фискалне касе, имајући у виду да се 
поменута услуга врши на основу закљученог уго-
вора о закупу којим је већ утврђена динамика 
плаћања наведене услуге (нпр. до 5-ог у месецу за 
претходни месец) и да закупац плаћање месе-
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чне закупнине врши уплатом на текући правног 
лица, при чему не долази у непосредан контакт 
са закуподавцем.

У случају да нису испуњени наведени усло-
ви, постоји обавеза евидентирања преко фи-
скалне касе. Без обзира на претежну делатност 
превозника, он физичком лицу не пружа услу-
гу друмског превоза терета, која је Уредбом о 
одређивању делатности код чијег обављања не 
постоји обавеза евидентирања промета преко 
фискалне касе изузета од обавезе евидентира-
ња преко фискалне касе. С обзиром на то да пру-
жате услугу издавања у закуп теретног возила, 
обављате делатност која није изузета од оба-
везе евидентирања преко фискалне касе (77.12 
Изнајмљивање и лизинг камиона – обухвата из-
најмљивање и лизинг следећих врста возила: 
камиона, приколица и тешких моторних возила 
(носивости преко 3,5 т), рекреативних возила). 
Ово важи само ако нису испуњени услови које 
смо истакли на почетку текста.

За пружену услугу закупа можете да издате 
рачун у складу са Законом о ПДВ-у (услуга закупа 
+ 20% ПДВ), односно у складу са чланом 2. став 
3. Правилника о одређивању случајева у којима 
нема обавезе издавања рачуна и о рачунима 
код којих се могу изоставити поједини подаци, 
по коме можете да издате тај рачун иако нисте 
у обавези јер услугу пружате физичком лицу. На-
помињемо да нисте у обавези да издате рачун у 
складу са Законом о ПДВ-у, него се евидентира-
ње и наплата закупнине врше по уговору о закупу. 

У вези са евидентирањем префактурисаних 
споредних трошкова, по нашем мишљењу посто-
ји обавеза евидентирања преко фискалне касе, 
без обзира на то што ћете уговором дефинисати 
обавезу закупца да покрије те трошкове, али уго-
вором није дефинисан износ (цена) споредних 
трошкова нити динамика плаћања (јер не знате 
када ће настати трошкови одржавања или коли-
ко горива ће закупац потрошити).

Осим тога, у пракси превладава случај да све 
споредне трошкове приликом закупа сноси заку-
пац директно, па пружаоци тих услуга фактуришу 
директно њему пружене услуге. Зашто би рачун 
за гориво које је закупац потрошио стизао на 
закуподавца уместо да закупац сноси директно 
те трошкове? Исто важи и за текуће одржавање 
возила. 

Међутим, у случају да се одлучите да префак-
туришете споредне трошкове који су повезани 

са закупом теретног возила закупцу, у складу са 
одредбом члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним 
касама, лице које је уписано у одговарајући реги-
стар за промет добара на мало, односно за пру-
жање услуга физичким лицима, дужно је да врши 
евидентирање сваког појединачно оствареног 
промета преко фискалне касе. Обавеза евиден-
тирања промета преко фискалне касе постоји и 
у случају када се услуга пружа физичком лицу, а 
накнаду за пружене услуге сноси правно лице, 
односно предузетник, и то независно од начина 
плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско 
плаћање). Означавање начина плаћања добара 
и услуга у бази података фискалне касе, према 
одредби члана 5. став 3. Закона о фискалним ка-
сама, врши се на следећи начин: 
1) ако се плаћање врши готовим новцем, новча-
ним боновима, новчаним поклон-честиткама, ин-
терним картицама и сл., као средство плаћања 
означава се готовина;
2) ако се плаћање врши чеком или налогом за 
пренос, као средство плаћања означава се чек;
3) ако се плаћање врши платном картицом, као 
средство плаћања означава се картица.

С обзиром на то да пружену услугу морате да 
евидентирате и преко фискалне касе, ако издаје-
те рачун/фактуру у складу са Законом о ПДВ-у, у 
фактуру уносите и број фискалног исечка на осно-
ву кога је евидентиран промет у фискалној каси, 
у случају да закупац плаћа закупнину на основу 
фактуре (уплатом на текући рачун закуподавца).

Мишљење Министарства финансија бр. 413-
00-00693/2011-04 од 3. 10. 2011:

Ако купац добара на мало, односно корисник 
услуге, плаћање врши на основу фактуре, об-
везник је дужан да у фактуру унесе редни број 
фискалног исечка на основу кога је евидентиран 
промет у фискалној каси. Према томе, промет 
који привредни субјект оствари пружањем 
услуга физичким лицима дужан је да евидентира 
преко фискалне касе, без обзира на то да ли је 
плаћање извршено готовински или безготовин-
ски (вирманском уплатом) на рачун пружаоца 
услуге. При томе, Министарство финансија на-
помиње да уколико се плаћање наведене услуге 
од стране физичких лица врши безготовински, 
обвезник (пружалац услуге) је дужан да изда 
фактуру за безготовинско плаћање и у фактуру 
унесе редни број фискалног исечка на основу кога 
је евидентиран промет у фискалној каси, а у бази 
података фискалне касе као средство плаћања 
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означава се „чек”, сагласно наведеним одредбама 
Закона.

Поред тога, што се тиче уговором дефиниса-
них осталих трошкова који су у вези са закупом, 
а које сноси закупац (одржавање итд.), када их 
закуподавац префактурише закупцу, оне пред-
стављају део закупнине коју закуподавац при-
ма за услугу закупа. Према томе, закуподавац је 
дужан да обрачуна ПДВ на тако префактурисане 
трошкове по стопи од 20%. Основица за префак-
турисање трошкова је нето износ трошкова (из 
рачуна претходног учесника у промету – износ 
без ПДВ-а).

Закуподавац има право на одбитак претход-
ног пореза по основу добара и/или услуга које 
префактурише закупцу, ако испуњава опште усло-
ве прописане чланом 28. Закона о ПДВ-у, а један 
од њих је да је рачун за претходни промет издат 
у складу са Законом о ПДВ-у (између осталог и 
да улазни рачун за трошкове који се префактури-
шу закупцу гласи на закуподавца). Закуподавац 
издаје закупцу документ о повећању основице 
(књижно задужење) ако су споредне услуге које 
префактурише настале после извршеног проме-
та услуге давања у закуп.

И у случају префактурисања осталих трошко-
ва у вези са закупом, закуподавац је у обавези да 
промет услуге евидентира преко фискалне касе.

Мишљење Министарства финансија бр. 430-
00-00103/2011-04 од 28. 2. 2011:

Према томе, привредно друштво које пружа 
услуге изнајмљивања возила – рентакар, услуге 
техничког прегледа и сервисирања физичким 
лицима, дужно је да тако остварен промет 
евидентира преко фискалне касе, у складу са на-
веденом одредбом Закона и Уредбом. 

На пример, у фискалну меморију унесете арти-
кал „Закуп теретног возила – одржавање возила” 
или слично.

О овоме детаљније можете читати у чланку 
под називом „Рачуноводство закупа пословног 
простора” („Пословни саветник” бр. 5/2019), на 
странама 54–57, у ком је описано префактуриса-
ње споредних трошкова закупцу које се сходно 
може применити и на префактурисање според-
них трошкова који су повезани са закупом по-
кретне имовине.

Репрезентација или промоција 
пословања

Питање:
Наш клијент се бави израдом рекламе (светле-

ће рекламе, билборди, итд.). У циљу презентације 
врста услуга и проширења броја купаца жели да 
организује презентацију својих производа у ре-
сторану. У склопу презентације гостима би били 
понуђени оброк и пиће. Ресторан ће испоставити 
рачун са ПДВ-ом. Имамо ли право да одбијемо 
ПДВ по овом рачуну? 

Одговор:
Најједноставнији начин за утврђивање шта се 

сматра рекламом и пропагандом, а шта репре-
зентацијом, заснива се на правилу да су:
1) добра намењена реклами и пропаганди под 
истим условима намењена и већем броју непо-
знатих лица, а
2) добра и услуге учињени за репрезентацију, 
ако су намењени одређеним, познатим лицима 
(пословним партнерима). 

Наведени став изнело је Министарство финан-
сија у Мишљењу бр. 430-00-379/2014-08 од 30. 3. 
2015. године.

Карактеристични примери издатака на име 
репрезентације су:
● конзумирање топлих напитака, безалкохолних 
пића (кафа, чај, вода, сокови) и алкохолних пића у 
пословним просторијама правног лица приликом 
пријема пословних партнера;
● конзумирање јела и пића у сопственим угости-
тељским објектима;
● конзумирање јела и пића у угоститељским 
објектима других правних или физичких лица;
● конзумирање јела и пића и други трошкови 
приликом обележавања важних догађаја у вези 
са пословањем;
● трошкови угоститељских услуга по основу пре-
ноћишта и исхране пословних партнера, ако су у 
функцији закључивања уговора, односно оства-
ривања других облика пословне сарадње;
● давање пословним партнерима сопствених 
производа и робе или вршење услуга.

И чланом 29. став 3. Закона о ПДВ-у прописано 
је да се издацима за репрезентацију сматрају из-
даци за угоститељске услуге, поклони, осим по-
клона мање вредности, издаци за одмор, спорт, 
разоноду и други издаци учињени у корист по-
словних партнера, потенцијалних пословних 
партнера, представника пословних партнера и 
других физичких лица, а да за то не постоји прав-
на обавеза.
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С обзиром на наведено, мишљења смо да не-
мате право да одбијете претходни порез по рачу-
ну ресторана у складу са чланом 29. став 1. тачка 
2) Закона о ПДВ-у.

Продаја половног возила које је 
набављено по члану 36. ЗПДВ-а

Питање:
Наш клијент је пре пар година купио половно 

возило, које му је фактурисано по члану 36. Зако-
на о ПДВ-у, а сада га продаје и у фактури се пози-
ва на члан 25. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у. Да 
ли је фактура исправна или ипак у њој треба да се 
прикаже ПДВ?

Одговор:
Полазимо од претпоставке да се ваш клијент 

(лице које продаје возило) не бави трговином 
половних возила. По нашем мишљењу, продаја 
описаног возила представља промет који је опо-
резив ПДВ-ом, што значи да у фактури треба об-
рачунати и исказати ПДВ. При набавци возила, 
односно настанку промета по члану 36. Закона 
о ПДВ-у (посебан поступак опорезивања полов-
них добара) дошло је до прекида ослобађања 
од обрачунавања пореза. Промет након тога је 
опорезив.

Осим тога, ослобађање од ПДВ-а по члану 
25. став 2. тачка 3а) могуће је применити за до-
бра и услуге за које при набавци обвезник није 
имао право на одбитак претходног пореза, на 
пример набавка возила од другог обвезника, 
са обрачунатим ПДВ-ом, за који није постојало 
право на одбитак претходног пореза у складу 
са чланом 29. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ-у. 
Ово није случај када је у питању ситуација коју 
сте описали.

Исто тако, ослобађање од ПДВ-у по члану 25. 
став 2. тачка 3б) могуће је применити за добра 
за која је у претходној фази промета постојала 
обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних 
права, на пример набавка возила од физичког 
лица или другог лица које није обвезник ПДВ-а. 
Ни ово није случај када је у питању ситуација коју 
сте описали.

У случају да се продавац описаног возила бави 
трговином половних возила, приликом промета 
возила примењује члан 36. Закона о ПДВ-у, о чему 
уписује напомену и у фактуру.

Лице које није ПДВ обвезник подноси 
пореску пријава ПДВ-а када је порески 
дужник 

Питање:
Школа изводи наставу по лиценцираном X 

програму за који има обавезу плаћања годишње 
лиценце. Школа није обвезник ПДВ-а. Када се и на 
који начин надлежној пореској управи доставља 
пореска пријава имајући у виду да школа није у 
систему ПДВ-а? 

Одговор:
У описаном случају пореска пријава се доста-

вља на обрасцу ПП ПДВ у року од 10 дана по исте-
ку пореског периода у којем је настала пореска 
обавеза (нпр. до 10. октобра ако је обавеза наста-
ла у септембру).

У складу са чланом 13. Правилника о облику 
и садржини пријаве за евидентирање обвезника 
ПДВ, поступку евидентирања и брисања из еви-
денције и о облику и садржини пореске пријаве: 

Лице које није обвезник ПДВ, а које је за промет 
добара и услуга за који постоји обавеза обрачуна-
вања ПДВ порески дужник у складу са Законом, у 
обрасцу ПППДВ исказује податке о обрачунатом 
ПДВ и пореској обавези, и то:
1) под редним бројем 3 – у пољу 103 износ обрачу-
натог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ;
2) под редним бројем 4 – у пољу 104 износ обрачу-
натог ПДВ по посебној стопи ПДВ;
3) под редним бројем 5 – у пољу 105 збир износа из 
поља 103 и 104;
4) под редним бројем 10 – износ пореске обавезе 
по основу ПДВ.

У датом случају уносите износ обрачунатог 
ПДВ-а у поља 103, 105 и 110.

Пореска пријава се подноси преко портала 
еПорези, а упутство Пореске управе о начину 
подношења пријаве доступно је на линку: https://
www.youtube.com/watch?v=lli_08Ka7ZQ&feature
=youtu.be.

Уз пријаву на обрасцу ПП ПДВ не подносите 
преглед обрачуна на обрасцу ПОПДВ.

Дангубина – ауто-дани

Питање:
Који је порески третман фактурисања ауто-да-

на – пенала купцу у земљи, а који у иностранству?
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Одговор:
Полазимо од претпоставке да се ради о зара-

чунавању дангубине (ауто-дана) настале у току 
пружања услуге превоза. Дакле, превозник је 
започео пружање услуге превоза, али је услед 
одређених околности, које нису настале њего-
вом кривицом, дошло до застоја. Као резултат 
настале ситуације превозник своје ресурсе (пре-
возно средство и лице које вози) ангажује дуже 
него што је на почетку било уговорено. Типичан 
пример околности на које превозник нема утица-
ја нити су настале његовом кривицом јесте застој 
на граници или проблеми приликом увоза/изво-
за због тога што наручилац услуге превоза није 
обезбедио одговарајућу документацију.

Значи, када током пружања услуге превоза 
дође до застоја (кривицом наручиоца превоза 
или трећег лица, а не превозника), што за после-
дицу има то да превозник дангуби јер не може 
да заврши превоз како је планирано, тј. не може 
да ангажује превозно средство и возача на реа-
лизацији других послова, зарачунавање новчаних 
износа (тзв. ауто-дана) по том основу наручиоцу 
услуге превоза, према нашем мишљењу, има ка-
рактер саставног дела накнаде за услугу превоза 
у складу са чланом 17. Закона о ПДВ-у.

С обзиром на то да је дангубина настала у току 
пружања услуге превоза, као таква чини саставни 
део накнаде за конкретан промет услуге превоза 
јер је у непосредној вези са пружањем те услуге. 
Дакле, по нашем мишљењу, у овом случају не ради 
се о накнади за неки посебан промет, већ о износу 
који се зарачунава наручиоцу услуге као додатна 
накнада. Наравно, дангубина не мора да буде јед-
нака стварним трошковима јер је код те накнаде 
уобичајено да се зарачуна и изгубљена добит.

Поред тога, дангубину не треба посебно иска-
зивати у рачуну за промет услуге превоза јер чини 
саставни део укупне накнаде. Међутим, свакако 
је могуће исказати структуру накнаде (као додат-
ни елемент у односу на оне који су прописани као 
обавезни).

У складу с наведеним, порески третман дан-
губе зависи од пореског третмана конкретне 
услуге превоза:
● ако је промет услуге превоза опорезив ПДВ-ом, 
онда укупна накнада (нето + дангуба) чини поре-
ску основицу;
● ако је промет услуге превоза ослобођен ПДВ-а 
у складу са прописаним условима из члана 24. 
Закона о ПДВ-у (нпр. у случају увоза или извоза 

добара), онда то важи за укупну накнаду коју пре-
возник прима (нето + дангубина); 
● ако промет услуге превоза није предмет опо-
резивања ПДВ-ом јер се местом промета услуге 
сматра иностранство (седиште примаоца услуге 
у складу са чланом 12. став 4. Закона о ПДВ-у), за-
рачунавање дангубине не подлеже ПДВ-у.

Продаја стана, оставе и гаражног места

Питање:
У купопродајном уговору наведено је да је 

предмет купопродаје стан (дефинисана ква-
дратура стана) са паркинг местом (дефинисана 
квадратура паркинг места) и остава по посебној 
купопродајној цени од 1.000 евра. Како да се то 
фактурише? Да ли може све да иде под стан и 
ПДВ 10% или само треба раздвојити стан и оставу, 
а све по 10% ПДВ, или мора посебно да се одвоји 
остава? Да ли у том случају оставу треба фактури-
сати по стопи од 20%? Напомињем да је остава у 
склопу зграде и да је одвојена од стана.

Одговор:
На основу података из питања констатујемо 

да је предмет купопродаје:
● стан – економски дељива целина у оквиру 
стамбеног објекта;
● остава – одвојена од стана и
● гаражно место.

У складу са чланом 1. Закона о промету не-
покретности, непокретности су: земљиште (по-
љопривредно, грађевинско, шуме и шумско 
земљиште), зграде (пословне, стамбене, стам-
бено-пословне, економске и др.) и други гра-
ђевински објекти, као и посебни делови зграда 
(станови, пословне просторије, гараже и гара-
жна места) на којима може постојати засебно 
право својине (даље: непокретности).

Дакле, Закон о промету непокретности не 
предвиђа да је остава непокретност и да се на 
њој може поставити засебно право својине. У 
складу са тим, промет оставе може да се сматра 
споредним прометом уз куповину стана. То је по-
тврдило и Министарство финансија Мишљењем 
бр. 413-00-238/2017-04 од 6. 2. 2018, из кога издва-
јамо следеће:

Наиме, с обзиром на то да се споредном испору-
ком добара у складу са Законом не сматра пренос 
права располагања на грађевинском објекту или 
економски дељивој целини у оквиру грађевинског 



НОВЕМБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 157

ПОРЕЗИ

објекта која се сматра непокретношћу у смислу 
закона којим се уређује промет непокретности, 
као и да се остава не сматра непокретношћу у 
складу са тим законом, када обвезник ПДВ уз про-
мет стана изврши и промет припадајуће оставе, 
тај промет (промет припадајуће оставе) сма-
тра се споредном испоруком добра […]

[…]Према одредби члана 4. став 3. тачка 7) 
Закона, прометом добара у смислу овог закона, 
сматра се и пренос права располагања на грађе-
винским објектима или економски дељивим це-
линама у оквиру тих објеката.

Ако се уз испоруку добара врши споредна ис-
порука добара или споредно пружање услуга, сма-
тра се да је извршена једна испорука добара (члан 
4. став 6. Закона).

Према ставу 7. истог члана Закона, споредном 
испоруком добара из става 6. овог члана не сма-
тра се пренос права располагања на грађевинском 
објекту или економски дељивој целини у оквиру 
грађевинског објекта која се сматра непокрет-
ношћу у смислу закона којим се уређује промет 
непокретности.

Одредбама члана 2. став 1. тачка 1) Правилника 
о утврђивању појединих добара и услуга из члана 
25. Закона о порезу на додату вредност прописано 
је шта се сматра стамбеним објектом. Стамбени 
објекти су зграде које су у потпуности намењене 
становању, као и зграде које су делом намењене 
становању, а делом у друге сврхе, у делу који је 
намењен становању. Дакле, посебна стопа ПДВ-а 
не може се применити на посебни део зграде који 
није намењен становању – гаражу.

Гараже и гаражна места су засебни објекти – 
непокретности на којима се може успоставити за-
себно право својине (независно од права својине 
на другом делу објекта – стану или пословном про-
стору), због чега се њихов промет, са аспекта За-
кона о ПДВ-у, увек мора посматрати као посебан 
промет који се опорезује општом стопом од 20%.

У складу са тим, по нашем мишљењу, а с обзи-
ром на склопљени купопродајни уговор и поре-
ски третман појединих елемената купопродаје, 
посебно исказујете вредност стана на коју обра-
чунавате ПДВ по посебној стопи од 10%, у складу 
са чланом 23. став 2. тачка 14) Закона о ПДВ-у. 
Уз то, с обзиром на то да промет оставе прати 
промет главног промета (купопродаје стана), и 
на вредност оставе обрачунавате ПДВ по стопи 
од 10%. На вредност гараже обрачунавате ПДВ по 
општој стопи од 20%.

Датум издавања рачуна

Питање:
Извршили смо фактурисање рекламних услуга 

у каталогу за месец септембар (1. 9 – 30. 9. 2019). 
Као датум издавања фактуре унели смо 20. 9. 
2019. године, а датум промета 30. 9. 2019. годи-
не. Да ли прималац фактуре има право одбитног 
ПДВ-а у пореском периоду септембар, односно 
да ли је наша фактура издата исправно у сладу са 
чланом 42. Закона о ПДВ-у?

Одговор:
Датум издавања фактуре не може бити пре 

датума промета. 
У случају када је у рачуну исказан погрешан 

податак о датуму промета, односно датуму из-
давања рачуна, не може се сматрати да је тај ра-
чун издат у складу са Законом о ПДВ-у (рачун није 
исправан), па прималац не може да оствари пра-
во на одбитак претходног пореза по том основу. 

У описаном случају купац нема право на од-
битак претходног пореза јер рачун није издат у 
складу са Законом о ПДВ-у. Наиме, према одред-
би члана 28. Правилника о рачунима, рачуном се, 
у смислу члана 28. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ-у, 
не сматра документ издат пре настанка пореске 
обавезе у складу са чланом 16. овог закона.

Услуга израде веб-странице коју пружа 
страно лице правном лицу које није 
обвезник ПДВ-а

Питање:
Школа је ангажовала страно правно лице да 

направи и одржава сајт. Интересује нас да ли се 
и у овом случају примењује члан 12. став 4. Зако-
на о ПДВ-у, по коме се порески дужник одређује 
према месту примаоца услуга, имајући у виду да 
школа није обвезник ПДВ-а?

Одговор:
У складу са чланом 12. став 3. Закона о ПДВ-у, 

када услугу пружа страно лице које се није еви-
дентирало за обавезу плаћања ПДВ-а у складу 
са овим законом, пореским обвезником којем 
се пружа услуга сматра се:
1) свако лице које обавља делатност као трајну актив-
ност, без обзира на циљ обављања те делатности, 
2) правна лица, државни органи, органи терито-
ријалне аутономије и локалне самоуправе.
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Дакле, у случају када услугу пружа страно лице 
које није евидентирано као обвезник ПДВ-а у Ср-
бији, пореским обвезником сматрају се практи-
чно сва правна лица, државни органи (укључујући 
и органе локалне самоуправе) и предузетници 
из Србије или иностранства (независно од тога 
да ли су регистровани као обвезници ПДВ-а или 
неког другог облика пореза на потрошњу), осим 
физичких лица која не обављају делатност као 
трајну активност.

У складу са наведеним, као прималац услуге 
од страног лица сматрате се обвезником у сврху 
утврђивања места промета услуга. У складу са 
чланом 12. став 4. Закона о ПДВ-у, место промета 
пружене услуге израде и одржавања веб-страни-
це је Србија, а школа је порески дужник (у складу 
са чланом 10. став 1. тачка 3) Закона о ПДВ-у), што 
значи да радите интерни обрачун ПДВ-а и подно-
сите пореску пријаву.

У описаном случају пореска пријава се доста-
вља на обрасцу ПП ПДВ у року од 10 дана по исте-
ку пореског периода у којем је настала пореска 
обавеза (нпр. до 10. октобра ако је обавеза наста-
ла у септембру).

Неурачунавање наплате у име и за 
рачун других лица у укупан промет 
малог обвезника

Питање:
Предузеће А није у систему ПДВ-а. У поступку 

је склапања уговора за логистичку подршку при-
ликом легализације некретнине другог правног 
лица са предузећем Б. Предузеће А примило би 
авансну уплату од предузећа Б у износу већем од 
8.000.000,00, која би омогућила да покрије услуге 
других привредних субјеката (адвоката, пројек-
таната, геодета) у поступку легализације објекта 
предузећа Б. Уговором о међусобним правима 
и обавезама јасно је дефинисано да ће услуге 
предузећа А бити одвојено фактурисане. Да ли 
предузеће А има законско право да услуге оста-
лих привредних субјеката које буду ангажовали у 
овом процесу, а које би плаћали од авансног нов-
ца, посматра као промет који се прибавља за ра-
чун другог и да га изузме из укупног промета који 
се урачунава у основ за улазак у систем ПДВ-а?

Одговор:
На основу података из постављеног питања 

можемо да констатујемо:

● предузеће А је од предузећа Б наплатило износ 
средстава у име и за рачун других лица – адвока-
та, пројектаната, геодета, итд.;
● предузеће А ће износ који је наплатило од пре-
дузећа Б у име и за рачун других лица пренети 
(уплатити) тим другим лицима;
● предузеће А ће услугу коју пружа предузећу Б 
фактурисати и такође наплатити из примљеног 
износа аванса.

У складу са чланом 17. став 1. Закона о ПДВ-у, 
пореску основицу приликом промета добара и 
услуга чини износ накнаде (у новцу, стварима 
или услугама) коју обвезник прима или треба да 
прими за испоручена добра или пружене услуге, 
укључујући субвенције које су непосредно пове-
зане са ценом тих добара или услуга, у коју није 
укључен ПДВ, ако овим законом није друкчије 
прописано.

У складу са чланом 17. став 4. тачка 2) Закона о 
ПДВ-у, основица не садржи износ који обвезник 
наплаћује у име и за рачун другог ако тај износ 
преноси лицу у чије име и за чији рачун је извршио 
наплату.

На основу наведеног можемо да закључи-
мо да предузеће А остварује промет по основу 
пружене услуге коју ће фактурисати предузећу 
Б. Преостали износ средстава која је авансно од 
предузећа Б примио, наплатио је у име и за рачун 
других лица, којима ће тај износ и пренети.

Дакле, износ који је наплаћен у име и за рачун 
других лица не урачунава се у основицу за обра-
чун ПДВ-а за извршени промет добара и услуга, а 
самим тим ни у износ укупног промета на основу 
којег предузеће А може да се определи за плаћа-
ње ПДВ-а, односно на основу којег настаје обаве-
за подношења евиденционе пријаве надлежном 
пореском органу.

У вези са тим наводимо и извод из Мишљења 
Министарства финансија бр. 413-00-1318/2009-04 
од 12. 6. 2009. године:

У складу са наведеним законским одредба-
ма, износ новчаних средстава који је досуђен 
странци, а који адвокат наплати у име и за ра-
чун странке и пренесе странци у чије име и за 
чији рачун је извршио наплату, не урачунава се 
у основицу за обрачун ПДВ за извршени промет 
добара и услуга, а самим тим ни у износ укуп-
ног промета на основу којег адвокат може да 
се определи за плаћање ПДВ, односно на основу 
којег настаје обавеза подношења евиденционе 
пријаве надлежном пореском органу. П С
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Мр Жељко Албанезе

Примери обрачуна прихода од 
ауторских права
Према одредби члана 55. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2001… и 4/2019 – даље: Закон о порезу), приходи од ауторских права 
представљају приходе физичког лица на које се плаћа порез на доходак грађа-
на и доприноси за социјално осигурање. У пракси су ови приходи врло разно-
врсни, као и њихови обрачуни, а у наставку ће бити приказано неколико карак-
теристичних примера ових примања и њиховог пореског третмана. 

Обрачун ауторске накнаде када се 
признају стварни трошкови

Аутори који имају право на признавање нор-
мираних трошкова могу да поднесу захтев да 
им се, уместо нормираних, признају стварни 
трошкови које је су имали при остваривању и 
очувању прихода, ако за то поднесу доказе (ра-
чуне и сл.). Ови аутори, као и остали којима се 
уз ауторско дело признају нормирани трошкови, 
на приходе од ауторског дела плаћају порез по 
стопи од 20%, допринос за ПИО по стопи од 26% 
и допринос за здравствено осигурање по стопи 
од 10,3% (ако нису осигурани по другом основу).

Пошто је уобичајено да се накнада за ауторско 
дело најпре утврђује у нето износу, док је осно-
вица за обрачун пореза и доприноса бруто из-
нос те накнаде, када се аутору признају стварни 
трошкови, коефицијенти за прерачун накнаде са 
нето износа на бруто износе: 

1) када се плаћа порез од 20%, допринос за ПИО 
од 26% и допринос за здравствено осигурање од 
10,3%, формула је: Бруто накнада = Стварни тро-
шкови + (Нето накнада / 0,437);
2) када се плаћа порез од 20% и допринос за ПИО 
од 26%, формула је: Бруто накнада = Стварни тро-
шкови + (Нето накнада / 0,54); 
3) када се плаћа само порез од 20%, формула је: 
Бруто накнада = Стварни трошкови + (Нето нак-
нада / 0,80). 

Пример: Прерачун нето накнаде на бруто

Стварни трошкови износе 10.000 динара, а 
накнада по ауторском уговору 50.000 динара 
нето. Обрачун је приказан за сва три случаја: када 
се плаћа порез, допринос за ПИО и допринос за 
здравство, када се плаћају порез и допринос за 
ПИО и када се плаћа само порез. 

Ред. 
бр. ОПИС 

Када се плаћа порез 
(20%), допринос за ПИО 
(26%) и здравство (10,3%) 

Када се плаћају порез 
(20%) и допринос за 

ПИО (26%) 

Када се плаћа само 
порез (20%) 

1. Уговорена нето накнада 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2. Стварни трошкови 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3. Формула за прерачун са нето на бруто 10.000 + (50.000 / 0,437) 10.000 + (50.000 / 0,54) 10.000 + (50.000 / 0,80)

4. Бруто накнада (по формули са ред. бр. 3)  124.416,48 102.592,59 72.500,00

5. Опорезиви приход  (ред. бр. 4 - ред. бр. 2) 114.416,48 92.592,59 62.500,00

6. Порез (ред. бр. 5 x 20%) 22.883,30 18.518,52 12.500,00

7. Допринос за ПИО (ред. бр. 5 x 26%) 29.748,28 24.074,07 -

8. Допринос за здравство (ред. бр. 5 x 10,3%) 11.784,90 - -

9. Нето за исплату  
(ред. бр. 4 - ред. бр. 6 - ред. бр. 7 - ред. бр. 
8 - ред. бр. 2) = ред. бр. 1 50.000,00 50.000,00 50.000,00
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Пре исплате ове накнаде исплатилац подно-
си пореску пријаву ППП ПД надлежној органи-
зационој јединици Пореске управе, након чега 
добија БОП за плаћање обавеза по основу по-
менуте исплате. Приходи од ауторских права 
у обрасцу ППП-ПД пријављују се под ОВП 313 
(ако је извршилац осигуран по другом основу) 
или 314 (ако извршилац није осигуран по дру-
гом основу). Порези и доприноси по одбитку 
по основу уговора о ауторском делу 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.

Обрачун ауторске накнаде када се 
уз нормиране трошкове признају и 
трошкови ауторске агенције

Према члану 57. став 1. Закона о порезу, об-
везницима пореза на приходе од ауторских 
права признаје се као трошак у пуном износу 
накнада коју плаћају за услуге одговарајућој 
ауторској агенцији, организацији за заштиту 
музичког ауторског права и предузећима и 
другим правним лицима овлашћеним за про-
дају и наплату прихода од ауторских дела.

Пример: Обрачун пореза и доприноса када 
се плаћа ауторска агенција

Стварни трошкови износе 10.000 динара, а 
накнада по ауторском уговору 50.000 динара 
нето. У примеру за овакав обрачун ауторске нак-
наде полази се од тога да се на накнаду плаћа по-
рез по стопи од 20%, допринос за ПИО по стопи 
од 26% и допринос за здравствено осигурање по 
стопи од 10,3%. Уз то, агенцијска стопа прихода на 
услугу аутору износи 7%, а нормирани трошкови 
за конкретно ауторско дело 50%, сходно Закону 
о порезу.

Пошто је уобичајено да се накнада за ауторско 
дело најпре утврђује у нето износу, док је осно-
вица за обрачун пореза и доприноса бруто износ 
те накнаде, када се аутору признају нормирани 
трошкови и трошкови ауторске агенције, општи 
образац за прерачун накнаде са нето на бруто 
износ гласи: 

Бруто накнада = Нето накнада / (0,437 - 0,437 
АГ + 0,563 НТ), при чему је:
● коефицијент 0,437 – утврђен на бази стопа по-
реза и доприноса по односу: ((20 + 26 + 10,3) - 100) 
/ 100 = 0,437;
● коефицијент 0,563 – утврђен на бази стопа по-
реза и доприноса по односу: ((20 + 26 + 10,3) / 100 
= 0,563;
● АГ – стопа прихода ауторске агенције;
● НТ – нормирани трошкови.

Пошто у примеру агенцијска стопа прихода 
на услугу аутору износи 7%, а нормирани тро-
шкови на конкретно ауторско дело 50%, обра-
зац за прерачун накнаде са нето на бруто износ 
гласи: 

Бруто накнада = Нето накнада / ((0,437 - (0,437 
x 0,07) + (0,563 x 0,5)), односно Нето накнада / 
0,6879

Обрачун је следећи:

Ред. 
бр. ОПИС Износ 

1. Уговорена нето накнада 50.000,00

2. Агенцијска стопа 7% (кф. 0,07)

3. Нормирани трошкови 50% (кф. 0,50)

4. Формула за прерачун са нето на 
бруто 

Б = Н / 0,6879

5. Бруто накнада (по формули са ред. 
бр. 4) 

72.684,98

6. Агенцијска накнада (7% на ред. бр. 5) 5.087,95

7. Нормирани трошкови (50% на ред. 
бр. 5)

36.342,49

8. Опорезиви приход (ред. бр. 5 - ред. 
бр. 6 - ред. бр. 7) 

31.254,54

9. Порез (ред. бр. 8 x 20%) 6.250,91

10. Допринос за ПИО (ред. бр. 8 x 26%) 8.126,18

11. Допринос за здравство (ред. бр. 8 x 
10,3%) 

3.219,22

12. Нето за исплату (ред. бр. 5 - ред. бр. 
6 - ред. бр. 9 - ред. бр. 10 - ред. бр. 11) 
= ред. бр. 1 

50.000,00

И у овом случају исплатилац подноси пореску 
пријаву ППП ПД надлежној организационој једи-
ници Пореске управе, а порез и доприноси по 
овом обрачуну плаћају се на рачун 840-4848-37. 
Уз нормиране трошкове од 50%, као у примери-
ма, приходи од ауторских права у обрасцу ППП-
-ПД пријављују се под ОВП 307 (ако је извршилац 
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осигуран по другом основу) или 308 (ако изврши-
лац није осигуран по другом основу). 

Опорезивање прихода од ауторских 
права нерезидената

Обрачун пореза
Приликом исплате уговорене накнаде стра-

ном држављанину – нерезиденту треба имати у 
виду одредбе члана 107а Закона о порезу, којима 
је прописано да исплатилац прихода примењује 
одредбе уговора о избегавању двоструког опо-
резивања под условом:
● да нерезидент докаже статус резидента држа-
ве са којом је Република Србија закључила уговор 
о избегавању двоструког опорезивања (даље: 
УИДО) и 
● да је он стварни власник прихода, а не посред-
ник између исплатиоца и нерезидентног прима-
оца. 

То значи да када се приход од ауторских и 
сродних права исплаћује нерезидентима из зе-
маља са којима Република Србија има закључен 
УИДО, обрачунати порез по нашим прописима 
(20% на опорезив приход) не може бити већи од 
пореза обрачунатог по стопама из тих уговора 
на бруто приход. 

Напомена: Преглед стопа пореза на приходе 
од ауторских и сродних права и права индустриј-
ске својине из закључених међународних УИДО 
могу се пронаћи на сајту Министарства финансија 
или у рубрици „Статистика” часописа „Пословни 
саветник”, на интернет страници https://www.
poslovnisavetnik.net/statistika/uido-stope-poreza-
-po-odbitku/.

Када нерезидент испуњава оба наведена усло-
ва – има потврду о резидентности и пружио је до-
каз да је стварни власник прихода, исплатилац, 
правно лице – резидент Републике примењује 
стопу пореза по одбитку која је за те приходе 
одређена у УИДО који је закључен са државом 
резидентности примаоца прихода. 

При томе треба имати у виду да у међу-
народним УИДО није прописано умањење 
ауторске накнаде за нормиране или стварне 
трошкове приликом утврђивања основице на 
коју се обрачунава порез, па се стопа из уго-
вора примењује на бруто приход по основу 
ауторских накнада. 

У посебном случају, ако нерезидент не испу-
њава оба наведена услова, односно домаћи ис-
платилац прихода у моменту исплате прихода 
нерезиденту не располаже доказом о резидент-
ности и потврдом да је стварни власник прихода, 
домаћи исплатилац прихода обрачунава порез 
по одбитку по стопи која је прописана одредбама 
Закона, а то је 20% на опорезиви приход. У случа-
ју да се ауторска накнада исплаћује нерезиденту 
Републике, који је резидент државе са којом није 
закључен УИДО, при обрачуну и наплати пореза 
примењује се стопа од 20% на опорезив приход. 


Према томе, при исплати ауторских нак-
нада нерезидентним физичким лицима 

– резидентима земаља са којима Република 
Србија има закључен УИДО, стопе пореза по 
одбитку предвиђене у тим уговорима износе 
5%, 8%, 10% или 15% од бруто износа ауторских 
накнада. С тим у вези, будући да стопа пореза 
на ауторске накнаде предвиђена у домаћем 
пореском законодавству износи 20% (Закон 
о порезу, члан 58) и примењује се на пореску 
основицу која чини разлику између бруто при-
хода и признатих трошкова (који у зависности 
од врсте делатности по основу које се оствару-
ју приходи од ауторских накнада износе 34%, 
43% или 50%), нерезидентни порески обвезни-
ци слободно ће се у сваком конкретном случа-
ју, након извршених калкулација, определити 
да ли желе да буду опорезовани у складу са 
решењима садржаним у УИДО (уз претходно 
испуњење услова предвиђених тим уговори-
ма) или у складу са решењима садржаним у 
домаћем пореском законодавству Републике 
Србије, ако је то за њих повољније.

Плаћање доприноса за социјално осигурање

а) Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
У вези са обавезом плаћања доприноса за 

ПИО на ауторске накнаде када их у Србији оства-
рују по уговору страни држављани – нерезиденти 
Србије, од значаја може да буде само чињеница 
постојања или непостојања споразума о соци-
јалном осигурању између наше државе и друге 
државе из које је то лице (даље: социјални спо-
разум). Дакле, постоје две ситуације, а то је када 
се ради о:
● лицу из државе са којом имамо закључен спо-
разум о социјалном осигурању и 
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● лицу из државе са којом немамо закључен спо-
разум о социјалном осигурању. 

Лица из државе са којом имамо закључен 
социјални споразум, која обављају уговорене 
послове, при чему за извршени посао остварују 
накнаду (уговорена накнада) у смислу члана 12. 
став 1. тачка 3) Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању (даље: Закон и ПИО): 

1) нису осигураници обавезно осигурани на 
пензијско и инвалидско осигурање по основу 
обављања тих послова ако су осигурани по дру-
гом основу у држави са којом имамо закључен 
социјални споразум, што значи да у том случају 
не плаћају допринос за ПИО на уговорену накна-
ду коју остварују, али и да се допринос за ПИО 
не плаћа уколико лице из државе са којом има-
мо закључен социјални споразум прибави доказ 
(потврда, исправа и др.) о својству обавезно оси-
гураног лица на ПИО, који се прибавља од надле-
жног носиоца обавезног социјалног осигурања 
односне државе; 

2) јесу осигураници обавезно осигурани на 
пензијско и инвалидско осигурање по основу 
обављања тих послова ако нису осигурани по 
другом основу у држави са којом имамо закљу-
чен социјални споразум, што значи да се у том 
случају плаћа допринос за ПИО на уговорену 
накнаду.

Лица из државе са којом немамо закључен 
социјални споразум, која обављају уговорене 
послове, при чему за извршени посао остварују 
накнаду у смислу члана 12. став 1. тачка 3) Закона 
о ПИО – јесу осигураници обавезно осигурани 
на пензијско и инвалидско осигурање по основу 
обављања тих послова, без обзира на то да ли у 
другој држави имају или немају својство осигура-
ника, што значи и ако су нпр. обавезно осигурани 
по другом основу у држави са којом немамо за-
кључен социјални споразум.

Лица – корисници пензије јесу осигураници 
обавезно осигурани на пензијско и инвалидско 
осигурање по основу обављања уговорених по-
слова, при чему за извршени посао остварују 
накнаду у смислу члана 12. став 1. тачка 3. Закона 
о ПИО, без обзира на то да ли су из државе са 
којом имамо или немамо закључен социјални 
споразум, зато што се ради о корисницима пра-
ва из пензијског и инвалидског осигурања, а не о 
лицима обавезно осигураним на пензијско и ин-
валидско осигурање.

б) Допринос за здравствено осигурање
У вези са обавезом плаћања доприноса за 

здравствено осигурање на ауторске накнаде 
нерезидената у Србији, од значаја може да буде 
само чињеница да постоји или не постоји социјал-
ни споразум између наше државе и друге државе 
из које је то лице. 

За лица из државе са којом имамо закључен 
социјални споразум по основу примене споразу-
ма не плаћа се допринос за здравствено осигура-
ње уколико лице које остварује накнаду прибави 
доказ (потврда, исправа и др.) о својству обаве-
зно осигураног лица. Уколико наведено лице не 
прибави потврду о својству обавезно осигураног 
лица или није обавезно осигурано у земљи чији је 
резидент, на уговорену накнаду коју остварује за 
рад у Србији обрачунава се и плаћа допринос за 
здравствено осигурање. 

За лица из државе са којом немамо закључен 
социјални споразум, која обављају уговорене по-
слове у Србији, на остварену уговорену накнаду 
плаћа се допринос за здравствено осигурање, 
без обзира на то да ли у држави чији су резиденти 
имају или немају својство осигураника.

Пример: Обрачун накнаде за страног 
држављанина

У наредном примеру приказан је обрачун на 
уговорену накнаду за три страна држављанина:
● један је пензионисано лице и плаћа порез и до-
принос за ПИО пошто са државом из које долази 
немамо закључени УИДО, а имамо закључен со-
цијални споразум, али се ради о пензионисаном 
лицу које као пензионер није осигурано на ПИО, 
па по том основу постоји и обавеза плаћања до-
приноса на ПИО;
● други странац је из државе са којом имамо 
закључене УИДО и социјални споразум, али није 
донео потврду о резидентности земље из које 
долази, већ само потврду да је осигуран на ПИО 
по другом основу у тој земљи, тако да по том 
основу и плаћа само порез на исплаћену накнаду, 
а не и допринос за ПИО;
● трећи странац долази из државе са којом 
имамо закључен УИДО и донео је доказ о рези-
дентности, па не плаћа порез, али са том држа-
вом немамо закључен споразум о социјалном 
осигурању и постоји обавеза плаћања допри-
носа.
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Ред. 
бр. ОПИС

Странац – 
пензионисано лице 
долази из државе 
са којом немамо 
закључен УИДО

Странац са чијом 
државом имамо закључен 

и УИДО и споразум 
није донео доказ о 

резидентности државе 
из које долази, већ само 
потврду да је осигуран 

на ПИО 

Странац са чијом државом 
имамо закључен УИДО 

донео је потврду о 
резидентности, а немамо 

закључен социјални 
споразум 

1. Износ накнаде по ауторском 
уговору – нето 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2. Коефицијент за прерачун на бруто 0,7378
((20 + 26 - 100) / 100) + 
((20 + 26) / 100 × 43%)

0, 886
((20 - 100) / 100) + ((20) / 

100 × 43%)

0, 79309
((20 + 26 + 10,3 - 100) / 100) + 
((20 + 26 + 10,3) / 100 × 43%)

3. Бруто приход 
(ред. бр. 2 / ред. бр. 1) 135.538,00 112.867,00 126.089,00

4. Нормирани трошкови 
(ред. бр. 3 x 43%) 58.281,00 48.533,00 54.218,00

5. Опорезиви приход 
(ред. бр. 3 - ред. бр. 4)  77.257,00 64.334,00  71.871,00

6. Порез 
(ред. бр. 5 x 20%) 15.451,00 12.867,00 -

7. Допринос за ПИО 
(ред. бр. 5 x 26%) 20.087,00 - 18.686,00

8. Допринос за здравство 
(ред. бр. 5 x 10,3%) - -  7.403,00

9. Износ за исплату - нето 
(ред. бр. 3 - ред. бр. 6 - ред. бр. 7 - 
ред. бр. 8) = ред. бр. 1 100.000,00 100.000,00 100.000,00

 

Увод

Према одредбама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 
34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. 
закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – 
одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 
62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 и 
46/2019 – даље: Закон), својство осигураника 
стиче се даном почетка, а престаје даном пре-
станка запослења, обављања самосталне или 
пољопривредне делатности, односно обављања 

уговорених послова и не може се стећи пре на-
вршених 15 година живота. Поменуто је стицање 
права осигураника јер су по Закону предвиђене 
следеће врсте права за лице коме се уплаћују 
доприноси за пензијско-инвалидско осигурање 
(даље: допринос за ПИО):
1) за случај старости – право на старосну пензију;
2) за случај инвалидности – право на инвалидску 
пензију;
3) за случај смрти: 
● право на породичну пензију,
● право на накнаду погребних трошкова;

Мр Жељко Албанезе

Послови по уговору – доприноси 
за ПИО и стаж осигурања
Излагање о плаћању доприноса за ПИО на уговорне послове неосигураним ли-
цима ради признавања стажа осигурања у овом тексту превасходно се односи 
на рад по уговору о делу, по уговору о заступању и посредовању и по уговору о 
стручном оспособљавању и усавршавању.  

П С
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4) за случај телесног оштећења проузрокованог 
повредом на раду или професионалном болешћу 
– право на новчану накнаду за телесно оштећење;
5) за случај потребе за помоћи и негом другог 
лица – право на новчану накнаду за помоћ и негу 
другог лица.

Другим речима, уплата доприноса за ПИО оси-
гураницима доноси очигледне користи, због чега 
за физичка лица није свеједно да ли им се и по 
ком основу уплаћује ово осигурање. Наиме, За-
коном су предвиђене три категорије обавезно 
осигураних лица (члан 10):
● запослени,
● лица која самостално обављају делатност и
● пољопривредници.


За лица која истовремено испуњавају 
услове за осигурање по више основа 

утврђен је приоритет основа осигурања према 
претходно наведеном редоследу (запослени 
– лица која самостално обављају делатност – 
пољопривредници), што значи да постојање 
запослења искључује осигурање по основу ис-
товременог обављања самосталне или пољо-
привредне делатности. 

Осим тога, својство осигураника на пен-
зијско-инвалидско осигурање и сва наведена 
права из тог осигурања стичу се и обављањем 
уговорених послова. При томе треба имати у 
виду да уговорене послове (ван радног одно-
са) може да обавља како запослено, односно 
већ осигурано лице, тако и лице ван осигурања 
(незапослено), при чему се у оба случаја плаћа 
допринос за ПИО, али то плаћено осигурање 
нема исти ефекат на права лица које уговорене 
послове обавља. 

Обављање уговорних послова и 
плаћање доприноса за ПИО

„Уговорни послови” је збирни назив за оба-
вљање послова по уговорима ван радног одно-
са, за које се остварује накнада која је основ за 
обрачун и плаћање пореских обавеза. У нашој 
пракси, а сходно Закону о раду, најзаступљеније 
је обављање уговорних послова (рад ван радног 
односа) по основу:
● уговора о делу,
● ауторског уговора,
● уговора о допунском раду,
● уговора о заступању и посредовању,

● уговора о стручном оспособљавању и усавр-
шавању и
● уговора о допунском раду. 

У овом контексту уговор о повременим и при-
временим пословима има посебан аспект пошто, 
по одредбама Закона и пореских прописа, неза-
послено лице које, у складу са Законом о раду, 
обавља привремене и повремене послове, а није 
осигурано по другом основу, стиче статус оси-
гураника запосленог. Исто се односи и на лица 
која обављају привремене и повремене послове 
преко омладинских задруга, а имају навршених 
26 година живота, односно без обзира на године 
живота ако нису на школовању, која обављањем 
ових послова постају осигураници запослени за 
време док те послове обављају. Такође, обавља-
ње послова по уговору о допунском раду овде 
неће бити поменуто зато што, по члану 202. За-
кона о раду, такве послове може да обавља само 
запослено лице које већ ради са пуним радним 
временом, дакле већ има статус осигураника за-
посленог. Стога ово излагање о плаћању допри-
носа за ПИО на уговорне послове неосигураним 
лицима ради признавања стажа осигурања може 
да се односи, од свих наведених врста уговора 
из Закона о раду за рад ван радног односа, само 
на рад по уговору о делу, по уговору о заступању 
и посредовању и по уговору о стручном оспосо-
бљавању и усавршавању. 

У пракси су такође значајно присутни и уго-
ворни послови по другим прописима – ауторски 
уговор, уговор о примању чланова управног и 
надзорног одбора, уговори о консалтинг посло-
вима, као и разни други неименовани уговори за 
које се по основу рада остварује накнада. 

По основу накнаде за рад по овим уговорима 
прописано је плаћање пореских обавеза. Међу-
тим, са тог становишта није свеједно да ли ове 
послове обављају претходно осигурана (нпр. запо-
слени) или неосигурана лица (нпр. незапослени). 


На пример, када уговор о делу обавља 
запослено лице (домаћи држављанин), 

на приходе по уговору о делу плаћају се следе-
ће пореске обавезе:
1) аконтациони порез на лична примања по сто-
пи од 20% на основицу коју чини бруто уговорен 
приход умањен за 20% нормираних трошкова;
2) допринос за пензијско и инвалидско осигу-
рање на терет извршиоца послова по стопи од 
26% на основицу на коју се плаћа порез на до-
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ходак грађана (не примењује се најнижа осно-
вица доприноса).

Пошто је ово лице већ запослено, дакле оба-
везно је осигурано по основу запослења, допри-
нос за ПИО већ му се плаћа из зараде, а допринос 
за ПИО који се плаћа из накнаде по уговору о делу 
утиче на његов пензијски основ, а не на стаж оси-
гурања. Наиме, како је већ речено у уводу, за ово 
лице које је осигурано по два основа (зарада по 
запослењу и накнада по уговору ван рада) прио-
ритетни основ осигурања је запослење и по том 
основу оно остварује права на стаж осигурања.


Међутим, када се уговор о делу закљу-
чује са незапосленим лицем (домаћи др-

жављанин), на приходе по уговору о делу (као 
и на приходе по осталим уговорима ван радног 
односа) плаћају се следеће пореске обавезе:
1) аконтациони порез на лична примања по сто-
пи од 20% на основицу коју чини бруто уговорен 
приход умањен за 20% нормираних трошкова;
2) допринос за ПИО на терет извршиоца посло-
ва по стопи од 26% на основицу на коју се пла-
ћа порез на доходак грађана (не примењује се 
најнижа основица доприноса), јер по члану 174. 
став 1. Закона допринос за ПИО плаћа и осигу-
раник који остварује уговорену накнаду и када 
нема својство осигураника по том основу;
3) допринос за здравствено осигурање на те-
рет извршиоца по стопи од 10,30% на основицу 
на коју се плаћа порез на доходак грађана. 

Незапослено лице на примљену накнаду пла-
ћа допринос за здравствено осигурање пошто 
није осигурано по другом основу. Међутим, ин-
тересантније је то што ово лице на своју накнаду 
плаћа и допринос за ПИО, па је логично и питање 
каква оно права из пензијско-инвалидског оси-
гурања остварује по основу доприноса за ПИО 
који је плаћен из накнаде за рад ван радног од-
носа. 

При одговору на ово питање треба имати у 
виду члан 12. Закона, који регулише „осигуранике 
самосталних делатности” који су у уводу помену-
ти као једна од категорија обавезно осигураних 
лица. Према овим одредбама, осигураници са-
мосталних делатности су:
1) лица која, у складу са Законом, самостално 
обављају привредну или другу делатност, ако 
нису обавезно осигурана по основу запослења;

2) лица која су оснивачи, односно чланови при-
вредних друштава у складу са Законом, која у 
њима раде, без обзира на то да ли су у радном 
односу у привредном друштву чији су оснивач 
односно члан (при чему се радом сматра и пред-
стављање и заступање привредних друштава од 
стране њихових оснивача, односно чланова на 
основу уписа у регистар надлежне организације);
3) лица која обављају послове по основу уговора 
о делу, односно ауторског уговора, као и посло-
ве по основу других уговора код којих за извр-
шен посао остварују накнаду (даље: уговорена 
накнада), а нису осигурана по другом основу;
4) свештеници и верски службеници ако нису 
обавезно осигурани по основу запослења;
5) лица која су престала да обављају самосталну 
делатност, док остварују новчану накнаду према 
прописима о раду и запошљавању.

Као што се види из наведених законских 
одредби, незапослена лица, односно лица 
која нису у осигурању по неком од прописа-
них основа, обављајући послове по неком од 
поменутих уговора ван радног односа за које 
остварују накнаду, постају осигураници само-
сталних делатности. То конкретно значи да је 
Законом уведено рачунање стажа осигурања 
по основу обављања уговорених послова.

Другим речима, да би незапослено лице по-
стало осигурано лице, конкретно добило статус 
осигураника самосталних делатности, у складу 
са наведеним одредбама члана 12. став 1. тачка 
3) Закона, мора да испуни три услова: 
● да није осигурано по другом основу (конкрет-
но да је незапослено);
● да обавља послове по основу уговора о делу, 
ауторског уговора или сличног уговора за рад 
ван радног односа и
● да за извршени посао буде исплаћена угово-
рена накнада и, наравно, истовремено плаћен 
допринос за ПИО по прописаној стопи и на про-
писану основицу.

Сходно наведеном, лице које оба вља уговоре-
не послове и остварује уговорену накна ду стиче 
својство осигураника самосталних делатно сти по 
том основу. То практично значи да осигураници 
– запослени и осигураници који обављају само-
сталну или пољопривредну делатност, а исто-
времено обављају и послове по основу уговора 
о делу, ауторског уговора и других сличних уго-
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вора, не стичу својство осигураника самосталних 
делатности према члану 12. став 1. тачка 3) Закона 
(с обзиром на то да су то својство већ стекли по 
основу запослења, односно по основу бављења 
самосталном делатношћу или пољопривредном 
делатношћу), али су обвезници плаћања допри-
носа за ПИО. 


Из наведеног произлази да својство оси-
гураника самосталних делатности оба-

вљањем послова по основу уговора на које се 
плаћа допринос за ПИО стичу:
● незапослена лица,
● корисници пензије и
● страни држављани који нису осигурани по 
другом основу и корисници пензије (без обзи-
ра на то да ли су из државе са којом Србија има 
или нема закључен споразуму о социјалном 
осигурању), као и страни држављани који су 
обавезно осигурани, ако су из државе са којом 
Србија нема закључен споразум о социјалном 
осигурању. 

У претходном делу текста такође је наведе-
но да плаћање уговорене накнаде незапосленом 
лицу није везано за најнижу основицу доприноса, 
како то важи приликом исплата зарада за запо-
слене. Другим речима, за цео месец уговореног 
рада, на пример по делу, накнада незапосленом 
у бруто износу може бити и нижа од најниже 
основице доприноса, која за 2019. годину изно-
си (бруто) 23.921,00 динар, па ће ипак по основу 
такве накнаде незапосленом лицу бити признат 
статус осигураника самосталних делатности, од-
носно осигураног лица. Уз то, под „уговореном 
накнадом” подразумева се накнада која се угова-
ра између послодавца и лица које треба да обави 
уговорени посао и која је као таква унета у текст 
уговора. 

Рачунање стажа осигурања по основу 
уговорних послова

Наведено је да лице које оба вља уговорене 
послове и остварује уговорену накна ду стиче 
својство осигураника самосталних делатно сти 
по том основу, а питање у вези са тим било би ко-
лики стаж осигурања поменуто лице остварује 
по основу уговорног обављања послова.

Начин рачунања стажа осигурања по основу 
уговорних послова током којих је извршилац ис-

тих стекао статус осигураника самосталних де-
латности прописан је чланом 50. Закона. Према 
тим одредбама, лицима која обављају послове 
по основу уговора о делу, односно ауторског 
уговора, као и послове по основу других уговора 
код којих се за извршен посао остварује уговоре-
на накнада, а нису осигурана по другом основу, у 
стаж осигурања рачуна се време за које је оства-
рена накнада на коју је плаћен допринос. Дакле, 
чланом 50. Закона уређено је рачунање стажа 
осигурања када се ради о лицима која обављају 
послове по основу уговора код којих за извршен 
посао остварују уговорену накнаду, а нису оси-
гурана по другом основу. У датом случају стаж 
осигурања рачуна се тако што се:
1) износ уговорене накнаде на који се плаћа по-
рез, обрачунат у складу са Законом којим се уре-
ђује порез на доходак грађана, 
2) дели са најнижом месечном основицом за 
плаћање доприноса из члана 36. Закона о допри-
носима за обавезно социјално осигурање, која 
важи у моменту уплате доприноса, па се тако 
према броју остварених најнижих основица утвр-
ђује и број месеци стажа осигурања.

У смислу ових одредби, опорезив приход 
чини уговорен бруто приход умањен за норми-
ране трошкове.

Напомена: Овде је у рачуницу узет „износ 
уговорене накнаде на који се плаћа порез” зато 
што је тај износ, осим за обрачун пореза, уједно 
и основица за обрачун доприноса за ПИО.

На пример, физичко лице је у току 2019. годи-
не по једном уговору о делу остварило укупну 
уговорену накнаду у нето износу од 150.000,00 
динара. Обрачун пореских обавеза по овој нак-
нади је следећи:
Ред. 
бр. Позиција Износ

1. Нето износ уговорене накнаде 150.000,00

2. Коефицијент за прерачун у бруто 0,5496

3. Бруто накнада (ред. бр. 1 x ред. бр. 2) 272.925,76

4. Нормирани трошкови (20% на ред. бр. 3) 54.585,15

5. Основица за опорезивање (ред. бр. 3 - ред. 
бр. 4) (основица на коју се плаћа порез) 218.340,61

6. Порез на лична примања (20% на ред. бр. 5) 43.668,12

7. Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање  (26% на ред. бр. 5) 56.768,56

8. Допринос за здравствено осигурање 
(10,30% на ред. бр. 5) 22.489,08

9. Нето за исплату (ред. бр. 3 - ред. бр. 6 - 
ред. бр. 7 - ред. бр. 8) 150.000,00
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Према методологији из члана 50. Закона, за 
рачунање стажа осигурања овом лицу у 2019. го-
дини узимају се:
1) основица на коју је плаћен порез – 218.340,61 
динар;
2) најнижа месечна основица за плаћање допри-
носа у 2019. години – 23.921,00 динар. 

Дељењем ова два износа (218.340,61 / 
23.921,00) утврђује се да ће овај осигураник по 
основу наведеног уговора имати 9 месеци стажа 
осигурања.

Овде постоји потреба да се укаже на то да ће 
се овакав обрачун спроводити и за држављане 
Србије који обављају уговорне послове за фир-
ме из иностранства које немају седиште у Срби-
ји, што је све више присутно у последње време 
према запажањима министарства надлежног за 
пензијско и инвалидско осигурање (даље: Мини-
старство). 

Конкретно, у својој представци овом мини-
старству физичко лице наводи да је уговор о раду 
закључило са фирмом чије је седиште у Великој 
Британији, која нема регистровано представни-
штво у Републици Србији, па тражи да му се одо-
бри стицање својства осигураника запосленог, са 
позивом на одредбу члана 2. Закона о раду, која 
предвиђа да се одредбе овог закона примењују 
на запослене који раде на територији Републике 
Србије, код домаћег или страног правног, одно-
сно физичког лица. 

У одговору Министарства наводи се да тај уго-
вор није закључен у складу са прописима о раду 
Републике Србије, па исти не може бити основ за 
стицање својства осигураника запосленог. Дакле, 
за стицање својства осигураника запосленог на 
основу одредаба Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању потребно је да је радни однос 
заснован са послодавцем (правно или физичко 
лице) који је регистрован у Републици Србији и да 
уговор о раду садржи све битне елементе пред-
виђене домаћим прописима о раду.

Ово је типичан пример када долази до приме-
не одредбе члана 12. став 1. тачка 3) Закона, којом 
је утврђено да су осигураници самосталних де-
латности лица која обављају послове по основу 
уговора код којих за извршен посао остварују 
накнаду, а нису осигурана по другом основу. Уго-
вор који је подносилац закључио са фирмом из 
Велике Британије управо представља обављање 
послова по основу уговора из овог члана јер се 
подносилац не може сматрати осигураним ни 

по једном другом законском основу. Дакле, ово 
лице може да има само својство осигураника са-
мосталних делатности, што ни на који начин не 
представља кршење закона, већ напротив, начин 
да се тумачењем закона у корист подносиоца 
превазиђе постојећа правна празнина и да се, с 
обзиром на специфичност радног ангажовања 
подносиоца, истом обезбеди адекватна правна 
заштита и уживање свих права из обавезног соци-
јалног осигурања. При томе, висина износа угово-
рене накнаде остварена у току једне календарске 
године има директан утицај приликом одређива-
ња годишњег личног коефицијента, као елемен-
та за одређивање висине права из пензијског и 
инвалидског осигурања. Наведено значи да ће 
дужина стажа осигурања бити сразмерна вре-
менском периоду остваривања уговорене нак-
наде и висини исте, као и да ће висина уговорене 
накнаде бити узета у обзир при утврђивању виси-
не права из пензијског и инвалидског осигурања. 
Из наведеног произлази да је, по квалитету, овај 
стаж осигурања изједначен са стажом осигурања 
који је навршен по основу радног односа, па је 
у односу на самог осигураника неважно по ком 
законском основу остварује права из пензијског 
и инвалидског осигурања, с обзиром на то да 
основ осигурања не утиче на врсту и обим права.

Битно је још истаћи одредбу става 3. члана 
50. Закона, по којој стаж осигурања остварен по 
основу обављања послова по основу наведених 
уговора у једној календарској години може да 
износи највише 12 месеци.

Такође треба истаћи да за ове осигуранике 
утврђени стаж осигурања по основу уговорених 
послова уписује Републички фонд ПИО. 

Подношење пријаве на осигурање 
за незапослено лице које обавља 
уговорне послове ван радног односа

Као што је већ изнето, незапослена лица, када 
обављају уговорне послове ван радног односа, 
„улазе” у осигурање, тј. постају осигурана лица у 
статусу „осигураника самосталних делатности”. 
Послодавцима је то битно како би знали у ком 
су статусу лица која ангажују, јер од тога да ли 
се ради о запосленим (осигураним) или незапо-
сленим (неосигураним) лицима зависи и каква ће 
бити обавеза подношења пријаве на осигурање 
и како ће се усмеравати доприноси за обавезно 
социјално осигурање приликом исплате накнаде.
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Пријаве података за матичну евиденцију за 
незапослено лице које је обвезник плаћања до-
приноса за ПИО на уговорену накнаду, а није оси-
гурано по другом основу, подноси исплатилац 
уговорене накнаде, и то: 
1) пријаву на осигурање, пријаву одјаве осигура-
ња, пријаву промене података – на обрасцу М и
2) пријаву о уплати доприноса по основу угово-
рене накнаде, као и висину те накнаде на обра-
сцу М-УН и обрасцу М-УНК.

У наставку следи неколико детаља у вези са 
подношењем наведених пријава.

Подношење обрасца М

Сагласно члану 14. став 2. Закона, својство оси-
гураника утврђује се на основу пријаве на осигу-
рање, односно одјаве осигурања.

Пријава на осигурање подноси се на обрасцу 
М – Пријава, промена и одјава на обавезно со-
цијално осигурање. Ближа садржина ове прија-
ве, начин подношења и докази који се уз пријаву 
подносе прописани су Уредбом о садржини, об-
расцу и начину подношења јединствене пријаве 
на обавезно социјално осигурање, јединственим 
методолошким принципима и јединственом ко-
дексу шифара за унос података у Јединствену 
базу Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 54/2010, 124/2012 
и 119/2013). 

За лица која обављају послове по основу 
уговора за које остварују накнаду, а нису оси-
гурана по другом основу (незапослени, пен-
зионери), образац М подноси се на порталу 
Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања (даље: Централни регистар), у елек-
тронском облику, у року од 3 радна дана од 
дана закључења уговора о обављању послова, 
сходно члану 12. Закона о Централном регистру 
обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник 
РС” број 95/2018). 

Централни регистар, по прихватању пријаве 
и регистрације у својој бази, подносиоцу једин-
ствене пријаве издаје потврду о извршеној прија-
ви – образац М-А. Обвезник подношења пријаве 
дужан је да у року од три дана копију потврде о 
извршеној пријави – образац М-А достави осигу-
ранику – извршиоцу уговорних послова.

Приликом подношења јединствене пријаве 
подносе се, односно потврђују докази на основу 
којих се утврђује својство осигураника, односно 
осигураног лица, и то: 

● датум почетка осигурања – уписује се датум 
почетка обављања уговорених послова, као да-
тум почетка осигурања, а то је датум закључења 
уговора или датум наведен у уговору као датум 
почетка обављања уговореног посла (као доказ 
подноси се уговор о обављању послова); 
● основ осигурања – уписује се да се ради о оба-
вљању послова по основу уговора за лице које 
за извршен посао по основу уговора ван радног 
односа остварује накнаду, а није осигурано по 
другом основу (као доказ подноси се уговор о 
обављању послова);
● датум престанка осигурања – уписује се да-
тум престанка својства осигураника, односно за 
престанак обављања уговорених послова – дан 
престанка обављања уговорених послова, одно-
сно последњи дан стажа по основу исплаћене уго-
ворене накнаде по уговору без уговореног рока 
трајања (као доказ подноси се потврда исплати-
оца о престанку обављања уговорних послова);
● основ престанка осигурања – уписује се „пре-
станак обављања уговорених послова”, као ра-
злог за престанак осигурања по овом основу (као 
доказ подноси се уговор или одлука, односно по-
тврда исплатиоца накнаде).

Подношење пријаве о уплати доприноса

Послодавац не само да треба да пријави на 
осигурање лице које је ангажовано по уговору 
ван радног односа, већ је дужан и да приликом 
сваке исплате уговорене накнаде поднесе прија-
ву о уплати доприноса. Према томе, за осигура-
нике који обављају уговорне послове по основу 
којих су обвезници плаћања доприноса за ПИО 
исплатилац накнаде подноси пријаву о уплати 
доприноса: 

1) на обрасцима који су прописани Одлуком 
о обрасцима пријава података за матичну еви-
денцију о осигураницима и корисницима права 
из пензијског и инвалидског осигурања („Сл. гла-
сник РС”, бр. 118/2003, 11/2006, 54/2010 – др. про-
пис и 44/2018), а то су:
● образац М-УН – Пријава о уплати доприноса 
по основу уговорене накнаде, односно накнаде 
по основу уговора о допунском раду и висини те 
накнаде – ако се пријава подноси за једно лице,
● образац М-УНК – Пријава о уплати доприноса 
за више лица по основу уговорене накнаде, одно-
сно накнаде по основу уговора о допунском раду 
и висини те накнаде – ако се пријава подноси за 
више лица;
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2) у року од 3 дана од дана уплате доприноса 
Републичком фонду ПИО, и то: 
а) према седишту исплатиоца накнаде – за осигу-
ранике који обављају уговорене послове, а обаве-
зно су осигурани по основу обављања тих послова,
б) према надлежности фонда код кога су обаве-
зно осигурани по другом основу – за осигуранике 
који обављају уговорене послове, а нису обаве-
зно осигурани по основу обављања тих послова. 

Уз уредно попуњену пријаву М-УН или М-УНК 
(ако се исплата врши већем броју лица), посло-
давац као исплатилац уговорене накнаде мора 
да достави на увид:
● извод из појединачне пореске пријаве за порез 
и доприносе по одбитку (извод обрасца ППП-ПД);
● обавештење Пореске управе о успешном при-
јему пореске пријаве ППП-ПД;
● уговор на основу кога се врши исплата угово-
рене накнаде;
● извод пословне банке из ког може да се утврди 
да су порез и доприноси по одбитку по основу 
конкретне пријаве плаћени на јединствени уплат-
ни рачун.

Трајање осигурања по основу 
уговорног обављања послова

Незапослено лице које почиње да обавља уго-
ворне послове ван радног односа послодавац 
пријављује на осигурање. Сходно члану 14. став 
1. Закона, својство осигураника стиче се на дан 
почетка, а престаје на дан престанка обављања 
уговорених послова, дакле незапослено и не-
осигурано лице својство осигураника стиче на 
дан почетка обављања уговорених послова, а то 
својство престаје му на дан престанка обављања 
уговорених послова. 

Притом, као датум почетка и престанка оба-
вљања ових послова узимају се датуми наведе-
ни у уговору о обављању уговорених послова. 
Уколико у уговору ови датуми нису наведени, а 
није их могуће ни утврдити, као датум почетка 
обављања послова узима се датум закључења 
уговора, а као датум престанка обављања по-
слова последњи дан периода за који је утврђен 
стаж осигурања по основу обављања послова. 
Ово се наводи сходно члану 14. став 5. Закона, 
у ком се прописује да осигураници из члана 12. 
став 1. тачка 3) Закона (осигураници самостал-
них делатности по основу обављања уговоре-
них послова) могу да стекну, односно може да 
им престане својство осигураника према утвр-
ђеном стажу осигурања уколико не може да се 
утврди почетак односно престанак обављања 
ових послова. 

По овом питању такође треба имати у виду и 
одредбу члана 50. став 1. Закона, која прописује 
да се у стаж осигурања рачуна време за које је 
осигураник из члана 12. став 1. тачка 3) Закона 
(лице које је стекло статус осигураника само-
сталних делатности по основу обављања уго-
ворних послова) остварио уговорену накнаду за 
коју је плаћен допринос. Стаж осигурања оства-
рен по овом основу у једној календарској години 
може да износи највише 12 месеци.

Према томе, лицима која обављају послове по 
основу уговора ван радног односа у стаж осигу-
рања рачуна се време за које је остварена накна-
да на коју је плаћен допринос.

Овде се ради о рачунању стажа осигурања без 
обзира на то колико траје обављање послова по 
основу неког уговора, уз услов да овако утврђен 
стаж осигурања не може да износи више од 12 
месеци у једној календарској години. П С

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

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

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

ПОСЛОВНИ  САВЕТНИК 

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

Контролна листа за инспекцијски 
надзор у области безбедности и 
здравља на раду
Инспекција рада у поступку инспекцијског надзора примењује више контрол-
них листа. У прошлом броју чланак је посвећен контролној листи која се тиче 
области радних односа, док је у овом броју тема она контролна листа која се 
односи на област безбедности и здравља на раду.

Увод

Чланом 61. Закона о безбедности и здрављу 
на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 
и 113/2017 – др. закон – даље: Закон) прописано 
је да надзор над применом прописа из обла-
сти безбедности и здравља на раду врши ми-
нистарство надлежно за рад преко инспектора 
рада.

Члан 63. Закона прописује радње које инспек-
тор рада има право и дужност да предузме у по-
ступку контроле безбедности и здравља на раду, 
тј. има право да:
1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције 
и другу документацију;
2) саслуша и узима изјаве од одговорних и заинте-
ресованих лица;
3) прегледа пословне просторије, објекте, по-
стројења, уређаје, средства и опрему за личну 
заштиту, предмете, робу и сл.;
4) узима узорке ради анализе, експертиза и сл.;
5) наређује мерења која обавља друга стручна ор-
ганизација кад послодавац самостално или преко 
одређене стручне организације врши мерења у од-
говарајућим областима, а резултати извршеног 
мерења пружају основ за то;
6) послодавцима, запосленим, њиховим представ-
ницима и синдикату даје обавештења и савете у 
области безбедности и здравља на раду, као и о 
мерама чијом применом се обезбеђује извршава-
ње овог закона на најефикаснији начин;
7) у складу са поднетим захтевом, послодавца и 
запосленог или представника запослених обаве-
сти о извршеном инспекцијском надзору и утвр-
ђеном стању;

8) предузима друге радње за које је овлашћен дру-
гим прописом.

Чланом 14. Закона о инспекцијском надзору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/15) сачињене су кон-
тролне листе инспекције рада, које наведена 
инспекција примењује у поступку редовног ин-
спекцијског надзора, а доступне су на сајту Ми-
нистарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања.

У поступку инспекцијског надзора највише се 
користи контролна листа у области радних одно-
са. Поред ње, заступљена је и контролна листа из 
области безбедности и здравља на раду.


Инспектори рада имају обичај да спро-
веду тзв. интегрисани надзор, када 

истовремено контролишу и област радних 
односа и област безбедности и здравља на 
раду. Препорука је да, уколико је инспектор 
рада најавио редован инспекцијски надзор 
из области радних односа, послодавац буде 
спреман и за надзор из области безбедности 
и здравља на раду.

Контролна листа се састоји од 85 питања, која 
су подељена на 12 рубрика.

Рубрика 1: Организовање послова за 
безбедност и здравље на раду

Члан 37. Закона налаже послодавцу да посло-
ве за безбедност и здравље на раду организује у 
складу са њим. Ово значи да послове безбедно-
сти и здравља на раду може да обавља само лице 
које има положен стручни испит. 
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Питање број 2 из ове рубрике повезано је са 
евентуалном могућношћу да послодавац сам 
обавља послове безбедности и здравља на раду. 
У овој варијанти послодавац мора да обавља јед-
ну од следећих делатности: трговина на мало, 
услуга смештаја и исхране, информисања и ко-
муникација, финансије и осигурања, пословања 
некретнинама, стручне, научне, иновационе, 
административне и помоћне услужне делатно-
сти, обавезно социјално осигурање, образова-
ње, уметност, забава и рекреација или нека од 
осталих услужних делатности, као и да има до 
20 запослених. Уколико испуњава ове услове, по-
слодавац није дужан да има лице са положеним 
стручни испитом.

Уколико је послодавац одредио једног или 
више својих запослених са положеним испитом 
за обављање послова безбедности и здравља на 
раду, потребно је припремити њихове лиценце, 
издате решењем од стране министарства, као 
доказ да су у питању лица са положеним стру-
чним испитом.

Уколико је послодавац ангажовао правно 
лице или предузетника са лиценцом за обавља-
ње послова безбедности и здравља на раду, по-
требно је приложити његову лиценцу као доказ 
испуњености.

На крају, како год да је послодавац решио 
ово питање (одређивањем свог запосленог или 
преко другог правног лица), потребно је да је ин-
терним актом у писменој форми одређено лице 
за обављање наведених послова. Неопходно 
је припремити овај акт (најчешће је то одлука) 
и приложити га приликом надзора. Уз овај акт 
упутно би било и приложити интерни акт којим 
су запослени обавештени о томе ко обавља дате 
послове у њиховој компанији, као и начин на који 
су обавештени (огласна табла, дељени фолдер, 
циркуларни мејл и сл.). Обавештење би треба-
ло да садржи, осим података о идентитету лица 
које обавља послове безбедности и здравља на 
раду, и начине на које се може ступити у контакт 
са њим (бројеви телефона и електронска пошта).

Последње питање односи се на све послове 
којима се лице за безбедност и здравље на раду 
бави. Члан 40. Закона набраја 13 задатака. Уко-
лико лице не обавља све послове из овог члана, 
требало би то нагласити, на пример, уколико 
лице не спроводи поступак процене ризика јер 
није довољно упућено у то, па саму процену врши 
друго правно лице.

Рубрика 2: Права, обавезе и 
одговорности у области безбедности и 
здравља на раду

Овај сегмент одговара на питање како је по-
слодавац уредио област безбедности и здра-
вља на раду – да ли путем колективног уговора, 
правилника о раду, правилника о безбедности и 
здрављу на раду или путем уговора о раду. Како 
год да је уређена област, потребно је приложити 
доказ којим се потврђује начин уређивања наве-
дене области.

Рубрика 3: Процена ризика

Питања из ове области контролишу сам акт 
о процени ризика, тј. да ли је послодавац донео 
исти у складу са Законом и да ли га је ажурирао у 
складу са свим променама током година.

Потребно је да се приликом надзора припре-
ми акт на увид, као и сва пропратна документаци-
ја: одлука о покретању поступка процене ризика, 
план спровођења поступка процене ризика и 
закључак. Углавном, након увида у стање акта, 
инспектори траже копију првих пет и последњих 
пет страна истог. Тиме обухватају сва радна ме-
ста која су обухваћена актом и набројана на пр-
вим странама акта, као и закључак који се налази 
на крају истог.

Последњим питањем из ове области одговара 
се на све ово, односно потврђује се (или не) да је 
акт израђен у складу са Правилником о начину 
и поступку процене ризика на радном месту и у 
радној околини.

Рубрика 4: Лекарски прегледи 
запослених

Радна места са повећаним ризиком и њихово 
устројство овде су на провери. Уколико су код по-
слодавца актом о процени ризика установљена 
радна места са повећаним ризиком, биће потреб-
но да се на увид ставе сви претходни лекарски 
прегледи за све запослене који су на рад ступили 
у периоду од једне године пре дана надзора. 

За све запослене на радним местима са повећа-
ним ризиком који су запослени у периоду дужем 
од годину дана пре надзора биће потребно ста-
вити на увид све периодичне лекарске прегледе.

Уколико је послодавац у обавези да запосле-
нима обезбеди лекарске прегледе у складу са 
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прописима о безбедности и здравља на раду, 
неопходно је и да се ови прегледи ставе на увид 
приликом надзора. Овде се пре свега мисли на 
периодичне офталмолошке прегледе за све за-
послене који проводе пред монитором више од 
шест сати сваког дана. За њих постоји обавезан 
преглед на сваке три године. Постоје и други оба-
везни законски прегледи, а ово је један од најче-
шћих. 

Рубрика 5: Оспособљавање запослених 
за безбедан и здрав рад

Ова рубрика се односи на проверу да ли је 
послодавца извршио обавезу да све запослене 
обучи за здрав и безбедан рад.

У складу са тим потребно је ставити на увид 
програм оспособљавања запослених за безбе-
дан и здрав рад. Исто тако, на увид је потребно 
ставити и све обрасце 6 којима се потврђује да су 
сви запослени прошли обуку за безбедан и здрав 
рад.

Сваки запослени који је одређен да обавља 
послове на два или више радних места мора да 
је обучен за свако од тих места. Потребно је при-
ложити обрасце 6 за свако од споменутих места.

Уколико постоје запослени који обављају по-
слове на радним местима са повећаним ризиком, 
треба водити рачуна да се код њих врши и перио-
дична провера оспособљености најкасније у року 
од једне године од дана претходне провере.

Код осталих запослених периодична провера 
оспособљености за безбедан и здрав рад врши 
се најкасније у року од четири године од дана 
претходне провере. Ово су све рокови који могу 
бити подложни провери приликом вршења над-
зора и потребно је проверити све обрасце 6 и 
евентуално извршити обуке у складу са Законом.

Приликом провере инспекције постоји тзв. 
свето тројство: акт о процени ризика – уговор 
о раду – образац 6. Ова три акта морају да се 
поклапају са описом посла и проценом ризика. 
Уколико постоји разлика, до чега може доћи 
нпр. приликом промене описа посла која није 
испраћена кроз акт о процени ризика, јавиће се 
несклад између ова три акта, као и могућност да 
се приликом надзора изрекне мера усклађивања 
свих аката.

Исто тако, уколико код послодавца на осно-
ву уговора, споразума или по било ком другом 
основу рад обављају запослени другог послодав-

ца, потребно је да и они буду обучени за безбе-
дан и здрав рад код послодавца. Закон у члану 
4. дефинише запосленог као домаће или страно 
физичко лице које је у радном односу код посло-
давца, као и лице које по било ком основу обавља 
рад или се оспособљава за рад код послодавца, 
осим лица које је у радном односу код послодавца 
ради обављања послова кућног помоћног особља. 
На основу тога потребно је да сваки запослени 
има образац 6 послодавца. 

Уколико послодавац има запослену жену за 
време трудноће, запосленог млађег од 18 година 
живота, особу са инвалидитетом или запосленог 
код којег је утврђено професионално обољење, 
потребно је да приложи писано обавештење ко-
јим су запослени обавештени о резултатима про-
цене ризика на радном месту и о мерама којима 
се мере отклањају.

Рубрика 6: Средства и опрема за личну 
заштиту на раду

Ово је део који се односи на средства и опре-
му за личну заштиту на раду. Лична заштитна 
средства (ЛЗС) одређују се у складу са актом о 
процени ризика и проценом ризика која је извр-
шена на њима на основу препознатих и утврђе-
них опасности и штетности којима су запослени 
изложени на радном месту. Осим тога, потребно 
је и да се припреме на увид реверсне листе заду-
жења којима се потврђује да је свим запосленима 
дата опрема и ЛЗС у складу са актом о процени 
ризика, као и упутства за безбедан рад у складу 
са Правилником о превентивним мерама за бе-
збедан и здрав рад при коришћењу средстава 
и опреме за личну заштиту на раду. Уколико су 
упутства на страном језику, потребно их је пре-
вести на језик који запослени разуме, што треба 
применити и на обрасце 6, као и на тестове које 
запослени полажу, уколико су у питању страни 
држављани. У супротном може да се постави пи-
тање да ли је запослени разумео шта је потписао 
на српском језику.

Рубрика 7: Прегледи и провера опреме 
за рад

Уколико запослени у свом раду користе ма-
шине које су произведене након 1. 1. 2012. годи-
не, потребно је да их прате исправе (потврде) 
о усаглашености и друга документација пропи-
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сана Правилником о безбедности машина. За 
сву опрему за рад треба обезбедити упутства 
за безбедан рад у складу са Правилником о пре-
вентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
коришћењу опреме за рад. И овде важи правило 
као и када су у питању ЛЗС да, уколико су упут-
ства на страном језику, потребно их је превести 
на језик који запослени разуме. 

Уколико опрема за рад подлеже периодичним 
прегледима, потребно је ставити на увид стручни 
налаз којим се потврђује исправност опреме за 
рад. Све су ово сегменти на којима може, а и не 
мора да се инсистира приликом вршења инспек-
цијског надзора.

Послодавац је у обавези да једном у три годи-
не врши проверу свих електричних инсталација 
од стране лиценцираног лица. Приликом вршења 
надзора ови налази ће бити предмет провере ин-
спекције и потребно их је припремити.

Рубрика 8: Хемијске материје

Уколико послодавац у процесу рада користи 
опасне и друге хемијске материје, потребно је да 
за сваку опасну материју обезбеди безбедносни 
лист на језику који запослени разуме, који се за-
посленима даје на коришћење. Ови безбедносни 
листови представљају неизоставан сегмент про-
вере приликом надзора.

Рубрика 9: Испитивање услова радне 
околине

Испитивање радне околине треба спроводити 
у прописаним роковима, о чему постоје стручни 
налази које је потребно приложити приликом 
надзора. 

Испитивање је потребно спровести на свим 
радним местима у смислу пословних локација. 
Уколико послодавац има издвојену пословну је-
диницу, постоји могућност да се и за ту пословну 
јединицу тражи испитивање радне околине, не-
везано за то колика је пословна јединица (па чак 
и за једног запосленог). Овде се убраја и испити-
вање микроклиме, које се спроводи у летњем и 
зимском режиму, као и испитивање осветљено-
сти и физичке, хемијске и биолошке штетности.

За сва испитивања потребно је да су измерене 
величине у дозвољеним границама, односно да 
су на свим тим радним местима примењене про-
писане мере за безбедност и здравље на раду.

Рубрика 10: Организовање прве 
помоћи

Према члану 5. Правилника о начину пружања 
прве помоћи, врсти средстава и опреме који мо-
рају бити обезбеђени на радном месту, начину и 
роковима оспособљавања запослених за пружа-
ње прве помоћи, за пружање прве помоћи морају 
бити оспособљени руководиоци, као и најмање 2% 
од укупног броја извршилаца у једној радној смени 
или локацијски одвојеној јединици, за основно или 
напредно оспособљавање за пружање прве помо-
ћи у зависности од процењених ризика. Послода-
вац је дужан да обезбеди да за сваку радну смену 
и локацијски одвојену јединицу буде присутан нај-
мање један запослени који има завршено основно 
оспособљавање за пружање прве помоћи. 

Ово значи да је потребно приложити сертифи-
кате о оспособљености за пружање прве помоћи 
у довољном броју.

Уколико послодавац има радна места са по-
већаним ризиком, потребно је да обезбеди при-
суство најмање једног запосленог са завршеним 
напредним оспособљавањем за пружање прве 
помоћи. 

Потребно је припремити на увид и Програм 
оспособљавања из прве помоћи, као и приступ 
свим ормарићима за прву помоћ. На ормарићима 
мора бити јасно истакнуто име лица које је оспо-
собљено за пружање прве помоћи, као и бројеви 
телефона хитних служби.

Рубрика 11: Евиденција, сарадња и 
извештавање

Глава VII Закона регулише област евиденције, 
сарадње и извештавања у области безбедности и 
здравља на раду.

Сваки послодавац је у обавези да води све 
прописане евиденције у области безбедности и 
здравља на раду. 

Правилником о евиденцијама у области бе-
збедности и здравља на раду прописано је 14 
евиденција које је потребно водити. Приликом 
надзора биће потребно приложити све евиден-
ције на увид.

Уколико је у последњих годину дана од дана 
вршења надзора код послодавца било повреда 
на раду, потребно је припремити сву документа-
цију везану за исте јер ће инспектори рада прове-
равати поштовање законских рокова приликом 
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подношења извештаја о повредама на раду. Пре-
порука је да се све чува, штампа, бележи и заводи 
како би хронолошки след био више него јасан. 
Ово важи поготово због императивних норми 
везаних за подношење изјаве о повреди на раду, 
јер је потребно прибавити изјаве више правних 
лица која не морају, не могу или неће да одгово-
ре у законском року, чиме послодавац може да 
западне у доцњу приликом подношења извешта-
ја. Процедура подношења извештаја прописана 
је Правилником о садржају и начину издавања 
обрасца извештаја о повреди на раду и професи-
оналном обољењу.

Исто се односи и на професионална обољења 
уколико је у последњих годину дана пре вршења 
надзора утврђено професионално обољење код 
неког од запослених.

Уколико послодавац у обављању послова 
дели радни простор са другим послодавцем, по-
требно је да се на увид припреми споразум о на-
чину реализације сарадње у погледу безбедности 
и здравља на раду, који мора да садржи и имена 
лица која су одређена за координацију, контролу 
и спровођење споразума са обе стране.

Предмет провере може бити и пријава о раду 
одвојене јединице или о почетку свог рада. По-
слодавац је у обавези да најмање осам дана пре 
почетка рада надлежну инспекцију обавести о 
овим чињеницама. Ову пријаву треба да стави на 
увид уколико је дошло до почетка рада, отвара-
ња нове пословнице или промене технолошког 
поступка, ако се тим променама мењају услови 
рада (члан 18. Закона).

Уколико послодавац, у складу са прописима из 
безбедности и здравља на раду, изводи радове 
на изградњи објекта на привременим или покрет-
ним градилиштима, потребно је да надлежној ин-
спекцији поднесе извештај о почетку рада, као и 
да приложи елаборат о уређењу градилишта. Све 
су ово акти који су подложни провери приликом 
вршења надзора и потребно их је припремити.

Рубрика 12: Представници запослених 
за безбедност и здравље на раду и 
Одбор за безбедност и здравље на раду

Последњи сегмент тиче се Одбора за безбед-
ност и здравље на раду. Члан 44. Закона каже да 
запослени могу (а не морају) да изаберу једног 
или више запослених који ће са представником 
послодавца образовати Одбор за безбедност и 

здравље на раду. Већина послодаваца ово нема, 
али уколико има оформљен поменути одбор, 
требало би да приликом надзора стави на увид 
одлуку о образовању истог. 

Предмет провере су и законске обавезе по-
слодавца да барем једном запосленом омогући 
одсуство са рада у трајању од најмање 5 плаће-
них часова рада месечно, као и да ли је обезбе-
дио техничко-просторне услове за обављање 
активности.

Обавеза послодавца је и да омогући увид 
представнику запослених у све акте везане за 
безбедност и здравље запослених, као и да упо-
зна Одбор са свим налазима и мерама заштите 
и превентивних мера или предузетим мерама 
инспекције рада.

Резиме

Инспекција рада није у обавези да прође кроз 
сва питања контролне листе, већ може да се кон-
центрише само на поједине рубрике. Иако имају 
ову могућност, инспектори је ретко користе и 
углавном пролазе кроз све рубрике. Поједине 
рубрике које се не контролишу углавном су оне 
које нису ни погодне за контролу, нпр. рубрика 8 
или 12 – уколико привредно друштво у обављању 
своје делатности не ради са хемијским матери-
јама и сл.

Укупан број бодова, уколико би се прошло 
кроз све области, износи 170.

На основу свих бодовних ставки које су биле 
предмет инспекцијског надзора одређује се број 
бодова и на основу њега степен ризика, који се 
креће од незнатног (96–100%) до критичног (1–
60%).

Контролна листа је саставни део записника о 
инспекцијском надзору. 

Упутно би било да се све ставке које су не-
спорне попуне и да се документација за коју се 
унапред зна да ће бити предмет контроле при-
преми како би се приликом надзора уштедело на 
времену. П С

Одговарамо на питања  
претплатника!

Поставите нам питање  
путем обрасца на страници

poslovnisavetnik.net
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Оснивачи друштва – (не)постојање 
обавезе плаћања доприноса
На основу учесталих питања претплатника која се односе на наведену тему еви-
дентно је да се још увек ради о ситуацијама које изазивају проблеме и недоуми-
це у пракси, па је зато у овом чланку дат одговор на питање када се за оснивача 
друштва плаћају доприноси.

Обавезно осигурана лица – оснивачи

Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… 95/2018 
и 4/2019 – усклађени дин. изн. – даље: Закон о до-
приносима), Закон о пензијском и инвалидском 
осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… 73/2018 
и 46/2019 – Одлука УС РС – даље: Закон о ПИО) и За-
кон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, 
бр. 25/2019) на идентичан начин дефинишу ко се 
сматра обавезно осигураним лицем од оснивача, 
односно чланова привредног друштва. 

Члановима 7, 8. и 9. Закона о доприносима 
прописано је да су оснивачи, односно чланови 
привредног друштва обвезници плаћања допри-
носа за обавезно социјално осигурање. У члану 6. 
тог закона прецизирано је да је оснивач односно 
члан привредног друштва осигураник – физи-
чко лице које ради у привредном друштву чији је 
оснивач односно члан, без обзира на то да ли је са 
привредним друштвом засновало радни однос. 
Под радом се, поред радног односа, подразу-
мева и представљање и заступање привредног 
друштва на основу уписа у регистар надлежне 
организације.

Чланом 12. став 1. тачка 2) Закона о ПИО про-
писано је да су осигураници самосталних делат-
ности лица која су оснивачи односно чланови 
привредних друштава у складу са законом, који 
у њима раде, без обзира на то да ли су у радном 
односу у привредном друштву чији су оснивач од-
носно члан. У ставу 2. истог члана прецизирано је 
да се радом у смислу става 1. тачка 2) овог члана 
сматра и представљање и заступање привредних 
друштава од стране њихових оснивача односно 
чланова на основу уписа у регистар надлежне 
организације.

У складу са чланом 11. став 1. тачка 17) Закона 
о здравственом осигурању, осигураници су лица 
која су оснивачи односно чланови привредних 
друштава у складу са законом, који у њима раде 
без заснивања радног односа. Чланом 12. истог 
закона прецизирано је да се под радом, у сми-
слу члана 11. став 1. тачка 17) тог закона, сматра и 
представљање и заступање привредних друштава 
од стране њихових оснивача односно чланова на 
основу уписа у регистар надлежне организације.

Дакле, оснивач који није засновао радни од-
нос са друштвом у истом ради ако га представља 
и заступа на основу уписа у регистар надлежне 
организације.

Шта је представљање и заступање 
друштва?

Под појмом заступања правних лица подра-
зумева се давање изјава воље у име и за рачун 
правног лица, тако да правна дејства изјаве воље 
заступника производе правна дејства за привред-
но друштво. На основу изјаве воље заступника, 
која је дата у име и за рачун друштва, права и 
обавезе стиче друштво. Осим тога, заступање 
постоји и када заступник даје изјаве воље пред 
државним органима и другим институцијама 
пред којима се друштво појављује као странка у 
чије име заступник даје изјаве воље. Пословима 
представљања и заступања привредног друштва 
баве се заступници друштва.

Поглавље 6. првог дела (Основне одредбе, 
Предмет закона) Закона о привредним друштви-
ма („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – 
други закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) носи назив 
„6. Заступање и заступници”. У члановима од 31. 
до 35. као заступници дефинисани су:
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● законски (статутарни) заступници друштва 
(региструју се у складу са законом о регистра-
цији);
● остали заступници, у које се, у смислу овог за-
кона, осим законских заступника, сврставају и 
лица која су актом или одлуком надлежног ор-
гана друштва овлашћена да заступају друштво 
и као таква регистрована у складу са законом о 
регистрацији;
● пуномоћници по запослењу – лица која, као 
запослени у друштву, раде на пословима чије 
обављање у редовном пословању укључује и за-
кључење или испуњење одређених уговора или 
предузимање других правних радњи, па су овла-
шћена да као пуномоћници друштва закључују 
и испуњавају те уговоре, односно предузимају 
правне радње у границама послова на којима 
раде без посебног пуномоћја, тако да се под пој-
мом запосленог у смислу овог закона сматра фи-
зичко лице које је у радном односу у друштву, као 
и лице које није у радном односу у друштву, ако 
обавља функцију у друштву;
● прокура – пословно пуномоћје којим друштво 
овлашћује једно или више физичких лица (даље: 
прокуриста) да у његово име и за његов рачун 
закључују правне послове и предузимају друге 
правне радње, при чему се прокуриста региструје 
у складу са законом о регистрацији.

С обзиром на то да је за оснивача који није 
засновао радни однос у свом друштву услов за 
стицање својства осигураника (и настајање оба-
везе плаћања доприноса) то да у друштву ради, 
односно да га представља или заступа на основу 
уписа у регистар надлежне организације, закљу-
чујемо следеће:


Оснивач друштва који у истом није за-
сновао радни однос обвезник је допри-

носа за обавезно социјално осигурање ако је 
у регистар уписан као:
● законски заступник или
● остали заступник или
● прокуриста.

Према томе, ако оснивач/члан привредног 
друштва не обавља послове представљања и 
заступања друштва као заступник на претход-
но описани начин, не може се сматрати да по 
том основу обавља рад, тј. онда не може да се 
тврди да по том основу постоји обавеза плаћа-
ња доприноса за осниваче.

Изводи из мишљења Министарства 
финансија

Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-
905/2016-04 од 4. 10. 2017:

Обавеза обрачунавања и плаћања доприноса 
за обавезно социјално осигурање за физичко лице 
које је оснивач и заступник привредног друштва 
у коме остварује накнаду по основу уговора о 
допунском раду, а истовремено је запослен код 
другог послодавца

Према одредби члана 85. став 1. тачка 3) Зако-
на 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 и 112/15, у даљем тексту: За-
кон) осталим приходима у смислу тог закона сма-
трају се и други приходи физичког лица, који нису 
опорезиви по другом основу у складу са законом, а 
нарочито приходи по основу допунског рада.

Опорезиви приход чини бруто приход умањен 
за нормиране трошкове у висини од 20% (члан 85. 
став 4. Закона).

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, 68/14 – др. закон и 112/15, 
у даљем тексту: Закон о доприносима), оснивач, 
односно члан привредног друштва је осигураник 
– физичко лице које ради у привредном друштву 
чији је оснивач односно члан, без обзира на то да 
ли је са привредним друштвом засновало радни 
однос. Под радом се, поред радног односа, подра-
зумева и представљање и заступање привредног 
друштва на основу уписа у регистар надлежне 
организације, као и обављање пословодствених 
овлашћења и послова управљања у складу са за-
коном којим се уређује положај привредних дру-
штава.

Одредбом члана 6. тачка 17) Закона о допри-
носима прописано је да је лице које остварује 
уговорену накнаду физичко лице које обавља по-
слове по основу уговора о делу, ауторског уговора, 
уговора о допунском раду и другог уговора или по 
неком другом основу, а за извршен рад остварује 
уговорену накнаду, односно накнаду за рад (у да-
љем тексту: уговорена накнада).

Када осигураник остварује приходе по више 
различитих основа (радни однос, самостална 
делатност, уговори и др.), допринос за обавезно 
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пензијско и инвалидско осигурање обрачунава се 
и плаћа по свим тим основима, до износа највише 
годишње основице доприноса, у складу са овим 
законом (члан 12. став 1. Закона о доприносима).

Основица доприноса за осниваче, односно 
чланове привредног друштва је најмање најнижа 
месечна основица из члана 37. овог закона, а изу-
зетно од тога, основица доприноса за осниваче, 
односно чланове привредног друштва који су за-
сновали радни однос са привредним друштвом 
чији су оснивачи, односно чланови је зарада у 
складу са чланом 13. овог закона (члан 23. Закона 
о доприносима).

Основица доприноса за лица која остварују уго-
ворену накнаду је опорезиви приход од уговорене 
накнаде у складу са законом који уређује порез на 
доходак грађана, сагласно члану 28. Закона о до-
приносима.

Обвезник доприноса који је сам платио допри-
носе, односно коме је у његово име и у његову ко-
рист плаћен допринос из основице која прелази 
износ највише годишње основице за календарску 
годину има право на повраћај тако више плаћеног 
износа доприноса (члан 66. став 1. Закона о допри-
носима).

Обвезник доприноса по основу уговорене нак-
наде, за кога допринос обрачунава, обуставља и 
плаћа исплатилац прихода у складу са чланом 57. 
став 1. овог закона може у току текуће године на 
прописаном обрасцу поднети захтев за преста-
нак обавезе плаћања доприноса по основу будуће 
уговорене накнаде у тој години, када основица 
доприноса који су плаћени по основу уговорене 
накнаде заједно са основицама доприноса који су 
плаћени по другим основима достигне износ про-
цењене највише годишње основице доприноса 
(члан 67. став 1. Закона о доприносима).

Према одредби члана 12. став 1. тачка 2) Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник 
РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 
101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/2010, 
93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), осигураници са-
мосталних делатности су лица која су оснивачи, 
односно чланови привредних друштава у складу 
са законом, који у њима раде, без обзира на то да 
ли су у радном односу у привредном друштву чији 
су оснивач односно члан. Радом у смислу става 1. 
тачка 2) овог члана сматра се и представљање и 
заступање привредних друштава од стране њи-
хових оснивача, односно чланова на основу уписа у 
регистар надлежне организације, као и обављање 

пословодствених овлашћења и послова управља-
ња у складу са законом којим се уређује положај 
привредних друштава (став 2. члан 12. Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању).

Одредбама члана 202. ст. 1. и 2. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 – УС) прописано је да запослени који ради са 
пуним радним временом код послодавца може да 
закључи уговор о допунском раду са другим посло-
давцем, а највише до једне трећине пуног радног 
времена. Уговором о допунском раду утврђује се 
право на новчану накнаду и друга права и обавезе 
по основу рада.

Имајући у виду наведено, физичко лице – осни-
вач привредног друштва који је уписан у реги-
стар надлежне организације као лице овлашћено 
за представљање и заступање привредног дру-
штва са којим није засновао радни однос (у рад-
ном односу је код другог послодавца) обвезник је 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 
(допринос на здравствено осигурање не плаћа 
јер је, у конкретном случају, осигуран по другом 
основу – као запослени по основу радног односа 
код другог послодавца) као осигураник – оснивач 
привредног друштва, који се плаћа најмање на 
најнижу месечну основицу доприноса из члана 
37. Закона о доприносима.

Поред тога, у случају када по основу рада као 
заступник привредног друштва остварује нак-
наду сагласно уговору о допунском раду, обвезник 
је доприноса за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање и по основу те уговорне накнаде. Осно-
вицу доприноса чини опорезиви приход од угово-
рене накнаде у складу са законом којим се уређује 
порез на доходак грађана.

Поред тога, имајући у виду да се у предметном 
случају допринос за пензијско и инвалидско оси-
гурање плаћа по више основа, указујемо на то да 
обвезник доприноса који је сам платио доприно-
се, односно коме је у његово име и у његову корист 
плаћен допринос из основице која прелази износ 
највише годишње основице за календарску годину, 
има право на повраћај тако више плаћеног изно-
са доприноса, односно има право на престанак 
обавезе плаћања доприноса по основу будуће уго-
ворене накнаде (у текућој календарској години) 
када основица доприноса плаћеног по том основу 
заједно са основицама доприноса који су плаћени 
по другим основима достигне износ процењене 
највише годишње основице доприноса, у складу 
са чл. 66, 67. и 68. Закона о доприносима.
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Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-
412/2017-04 од 29. 5. 2017:

Доприноси за обавезно социјално осигурање 
за физичко лице које је оснивач привредног дру-
штва у коме није засновао радни однос, али је 
уписан у Регистар привредних субјеката као ди-
ректор друштва и не прима накнаду, а истовре-
мено је у радном односу код другог послодавца

[…] Дакле, имајући у виду наведене одредбе за-
кона, физичко лице – оснивач привредног друштва 
који у њему ради као директор, без заснивања рад-
ног односа, и уписан је у регистар надлежне орга-
низације као лице које обавља пословодствена 
овлашћења и послове управљања у складу са зако-
ном којим се уређује положај привредних друшта-
ва, а истовремено је у радном односу код другог 
послодавца, обвезник је доприноса за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање (допринос на 
здравствено осигурање не плаћа јер је осигуран по 
другом основу – као запослени по основу радног од-
носа код другог послодавца). Околност да физичко 
лице у конкретном случају не остварује накнаду 
за свој рад као директор, није од значаја за по-
стојање обавезе плаћања доприноса за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање. Основица до-
приноса за осниваче, односно чланове привредног 
друштва је најмање најнижа месечна основица из 
члана 37. Закона о доприносима.

Мишљење Министарства финансија бр. 414-00-
73/2011-04 од 14. 3. 2012:

Обавеза плаћања доприноса за обавезно пен-
зијско и инвалидско осигурање за физичко лице 
које је оснивач два привредна друштва и исто-
времено запослен у једном од њих

[…] Дакле, сходно наведеним одредбама за-
кона, кад је физичко лице истовремено оснивач 
привредног друштва са којим је засновао радни 
однос и за свој рад као запослени остварује за-
раду, обрачунавају се и плаћају сви доприноси за 
обавезно социјално осигурање до износа највише 
годишње основице доприноса. Како је у предмет-
ном случају физичко лице истовремено оснивач 
привредног друштва и запослени који је засно-
вао радни однос са тим привредним друштвом 
као послодавцем и за свој рад остварује зараду, 
доприноси се обрачунавају и плаћају по одбитку 
по основу зараде и тако обрачунати и плаћени 
доприноси урачунавају се у износ утврђене оба-
везе плаћања доприноса за оснивача за одређену 
календарску годину по основу опорезиве добити. 

Решењем надлежног пореског органа, сагласно 
закону, на опорезиву добит утврђује се коначна 
обавеза плаћања доприноса за оснивача, укупно 
до износа највише годишње основице доприноса. 
Поред тога, у случају када је то физичко лице 
истовремено само оснивач и другог привредног 
друштва, Министарство финансија указује на 
то да уколико не ради у том привредном дру-
штву (под радом сматра се представљање и 
заступање привредног друштва од стране њи-
ховог оснивача, односно чланова на основу уписа 
у регистар надлежног суда, као и обављање по-
словодствених овлашћења и послова управља-
ња у складу са законом којим се уређује положај 
привредних друштава, при чему се подразумева 
да у привредном друштву постоји лице које је у 
радном односу или се бави пословима заступања 
тог привредног друштва, односно овлашћено је 
за пословођење), у смислу одредбе члана 6. став 
1. тачка 15) Закона о доприносима, те не оства-
рује ни накнаду (уговорену накнаду) за свој рад, 
и који по том основу не би имао својство осигу-
раника самосталних делатности у смислу одре-
даба закона који уређује пензијско и инвалидско 
осигурање, Министарство финансија сматра да 
није обвезник плаћања доприноса за обавезно 
социјално осигурање по том основу. Међутим, 
уколико такво физичко лице – оснивач, у смислу 
одредбе члана 6. став 1. тачка 15) Закона о до-
приносима, ради у том привредном друштву и 
остварује накнаду за свој рад (поред зараде коју 
већ остварује по основу радног односа у другом 
привредном друштву чији је такође оснивач), 
Министарство финансија сматра да то физи-
чко лице остварује приходе по више различитих 
основа (радни однос, самостална делатност, 
уговори и др.), те да је као оснивач обвезник до-
приноса за обавезно пензијско и инвалидско оси-
гурање на основицу коју чини опорезива добит на 
коју се плаћа порез по закону који уређује порез 
на добит правних лица, до износа највише годи-
шње основице доприноса. Уколико је такав обве-
зник доприноса сам платио доприносе, односно у 
његово име и у његову корист је плаћен допринос 
из основице која свеукупно (износи по свим осно-
вима) прелази износ највише годишње основице 
за календарску годину, сагласно одредби члана 66. 
став 1. Закона о доприносима, има право на по-
враћај тако више плаћеног износа доприноса. Ми-
нистарство финансија указује на то да, сагласно 
начелу фактицитета, Пореска управа у сваком 
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конкретном случају утврђује све чињенице које 
су од значаја за опредељење пореског третмана 
прихода које оствари физичко лице, према члану 
9. ст. 1. и 2. Закона о пореском поступку и поре-
ској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/02… 
и 2/12 – исправка).

Непостојање обавезе плаћања 
доприноса за оснивача

Оснивачи који су само регистровани као осни-
вачи у АПР, а у друштву нису регистровани и за 
представљање и заступање привредног друштва 
нити су засновали радни однос у истом, немају 
својство осигураника. Овде се подразумева да у 
привредном друштву постоји друго лице које је 
регистровано за заступање (друго физичко лице 
као директор). 

С обзиром на то да немају својство осигура-
ника, оснивачи се не пријављују на социјално 
осигурање и не задужују се за социјалне допри-
носе. Дакле, немају обавезу плаћања доприноса 
за социјално осигурање, што произлази из наве-
дене одредбе члана 6. став 1. тачка 15) Закона о 
доприносима. 

По овом питању исти став је заузело и Ми-
нистарство финансија у Мишљењу бр. 430-00-
119/2017-04 од 30. 3. 2017:

Имајући у виду наведене одредбе закона и ми-
шљење Министарства рада и социјалне поли-
тике, оснивач привредног друштва који у њему 
не ради (под радом се сматра представљање и 
заступање привредног друштва од стране њего-
вих оснивача, односно чланова на основу уписа у 
регистар надлежног суда, као и обављање посло-
водствених овлашћења и послова управљања у 
складу са законом којим се уређује положај при-
вредних друштава) у смислу одредбе члана 12. 
став 1. тачка 2) Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању и не остварује накнаду (уговоре-
ну накнаду) у смислу тачке З) тог члана закона, 
и који нема својство осигураника самосталних 
делатности у смислу наведених одредаба тог за-
кона, при чему се подразумева да у привредном 
друштву постоји лице које је у радном односу 
или се бави пословима заступања тог привред-
ног друштва, односно овлашћено је за послово-
ђење, сматрамо да у том случају оснивач није 
обвезник доприноса за обавезно социјално осигу-
рање. Сагласно томе, привредно друштво у том 
случају нема обавезу да за оснивача, односно чла-

на привредног друштва обрачунава и плаћа до-
приносе за обавезно социјално осигурање.

Међутим, уколико нису испуњени наведени 
услови, за физичко лице (конкретно, које је члан 
привредног друштва и у радном односу је код дру-
гог послодаваца) обрачунава се и плаћа само допри-
нос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 
најмање на најнижу месечну основицу из члана 37. 
Закона. Доприносе за оснивача, односно члана при-
вредног друштва обрачунава и плаћа привредно 
друштво чији је члан (чл. 23. и 53. Закона).

Плаћање доприноса за обавезно 
социјално осигурање и пореза

Чланом 12. Закона о доприносима прописа-
но је да, када осигураник остварује приходе по 
више различитих основа (радни однос, само-
стална делатност, уговори и др.), допринос за 
обавезно пензијско и инвалидско осигурање 
обрачунава се и плаћа по свим тим основима до 
износа највише годишње основице доприноса, у 
складу са овим законом. 


Ова специфичност се односи на све оси-
гуранике, па и на осниваче привредног 

друштва, а то значи да, ако је оснивач у једном 
привредном друштву као оснивач и заступник 
у радном односу, а у другом или у више при-
вредних друштава, где је такође оснивач, ради 
као заступник или директор без заснивања 
радног односа, у сваком привредном друштву 
постоји обавеза да се за њега плаћа допринос 
за пензијско и инвалидско осигурање све док 
се у току године не достигне то да је допринос 
по свим основима плаћен на највишу основицу 
за плаћање доприноса утврђену за ту кален-
дарску годину, када може да поднесе захтев 
Фонду ПИО, од кога ће добити решење да се 
обуставља даље плаћање доприноса до кра-
ја године по свим другим основима, осим по 
основу зараде. 

Ово се не односи и на допринос за здравстве-
но осигурање и на допринос за случај незапо-
слености, јер се оба доприноса плаћају само по 
једном основу – по прописаном приоритетном 
основу осигурања по коме се и користе права из 
те области. У складу са чланом 15. Закона о здрав-
ственом осигурању различити основи осигурања 
имају следеће приоритете:
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1. радни однос,
2. пензија,
3. оснивачи који у друштвима раде без заснива-
ња радног односа, затим предузетници, спор-
тисти, свештеници и верски службеници, јавни 
бележници и јавни извршитељи.


То значи да, ако је оснивач, одно-
сно члан привредног друштва као 

заступник осигуран по основу радног односа 
у свом привредном друштву или код другог 
послодавца, у осталим привредним друштви-
ма где је оснивач и заступник не плаћају се за 
њега доприноси за здравствено осигурање и 
за случај незапослености, већ само за пензиј-
ско и инвалидско осигурање.

Исто тако, ако је оснивач привредног дру-
штва као заступник осигуран по основу пен-
зије у једном или више привредних друштава 
где је оснивач и заступник, не плаћају се за 
њега доприноси за здравствено осигурање и 
за случај незапослености, већ само за пензиј-
ско и инвалидско осигурање.

Чланом 23. Закон о доприносима прописано 
је да је основица доприноса за осниваче односно 
чланове привредног друштва најмање најнижа 
месечна основица за плаћање доприноса. Најни-
жу месечну основицу доприноса чини износ од 
35% просечне месечне зараде у Републици испла-
ћене, односно остварене у периоду за претход-
них 12 месеци почев од месеца октобра у текућој 
години, за који период су објављени подаци репу-
бличког органа надлежног за послове статисти-
ке, ако овим законом није друкчије одређено. 
Износ најниже месечне основице сваке године 
објављује министар надлежан за послове финан-
сија, а примењује се од првог дана наредног ме-
сеца по објављивању тог износа.

С обзиром на то да оснивач, заступник у свом 
друштву може бити у радном односу или радити 
ван радног односа, за свој рад може да прима 
накнаду или да ради без накнаде и истовремено 
може да буде заступник у неком другом друштву 
или да заснује радни однос код другог послодав-
ца, у наставку је дат преглед могућих комбина-
ција и упутство за обрачун доприноса и пореза.

Оснивач – заступник нема заснован радни однос (ни у свом друштву нити код другог 
послодавца)

Ред. 
Бр.

Статус 
оснивача 

Прима 
накнаду 
за рад

Права и обавезе у односу на оснивача

1.

У свом 
друштву ради 
по уговору 
о правима и 
обавезама

НЕ 1) Осигураник је самосталних делатности. 
2) Плаћају се доприноси за обавезно социјално осигурање (допринос за ПИО 26%, 
допринос за здравство 10,3% и допринос за незапосленост 0,75%) најмање на најнижу 
основицу и то најкасније до 15. у месецу за претходни месец на обрасцу ПП ОД-О. 
3) Накнаде трошкова и других расхода, ако се исплаћују овом оснивачу, имају карактер 
других прихода и опорезују се по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а. Међутим, како 
је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова за службено 
путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани неопорезиви 
износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6) ЗПДГ-а), то се порез и допринос за 
ПИО плаћају само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
У овом случају, по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а, опорезује се само разлика 
исплаћених трошкова преко прописаних неопорезивих износа за запослене. На бруто 
разлику плаћа се порез од 20% по умањењу нормираних трошкова за 20%. Коефицијент 
за прерачун на бруто је 1,19047619.

3
ДЕЦЕНИЈЕ
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Ред. 
Бр.

Статус 
оснивача 

Прима 
накнаду 
за рад

Права и обавезе у односу на оснивача

2.

У свом 
друштву ради 
по уговору 
о правима и 
обавезама

ДА 1) Осигураник је самосталних делатности.
2) Плаћају се доприноси за обавезно социјално осигурање (допринос за ПИО 26%, 
допринос за здравство 10,3% и допринос за незапосленост 0,75%) најмање на најнижу 
основицу и то најкасније до 15. у месецу за претходни месец на обрасцу ПП ОД-О. 
3) Закључењем уговора о правима и обавезама директора без заснивања радног 
односа, по члану 48. став 4. Закона о раду, са овим оснивачем уговорена је накнада 
за рад директора и друга права и обавезе директора. Уговорена накнада за рад 
директора нема карактер зараде (члан 48. став 5. Закона о раду), а на ову накнаду 
плаћа се порез, по члану 85. ЗПДГ-а, по стопи од 20% на опорезиви приход, који се 
добија умањењем бруто прихода за нормиране трошкове од 20%. На исту основицу 
плаћа се и допринос за ПИО 26%, пошто доприносе за здравство и незапосленост за 
њега, као оснивача који ради без заснивања радног односа, плаћа привредно друштво 
на најнижу основицу на обрасцу ПП ОД-О. 
4) Накнаде трошкова (службеног путовања и др.) који се исплаћују овом оснивачу, 
који је истовремено и директор и прима накнаду по уговору о допунском раду, имају 
карактер уговорене накнаде на коју се плаћају порез и доприноси као на накнаду. 
Међутим, како је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова 
за службено путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани 
неопорезиви износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос 
за ПИО плаћа само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
5) Приликом обрачуна и исплате уговорене накнаде и накнаде трошкова попуњава се 
и Пореској управа доставља пореска пријава ППП ПД. Од јануара 2019. године образац 
М-УН се не доставља Фонду ПИО.

3.

У свом 
друштву ради 
по уговору 
о правима и 
обавезама.
Истовремено 
је оснивач 
и заступник 
неког другог 
друштва у 
коме се плаћају 
доприноси за 
здравство и 
незапосленост.

НЕ 1) Осигураник је самосталних делатности. 
2) Плаћа се допринос за ПИО 26% (допринос за здравство и допринос за незапосленост 
плаћају се по ПП ОД-О у другом друштву у коме је оснивач и заступник) најмање на 
најнижу основицу и то најкасније до 15. у месецу за претходни месец на обрасцу ПП 
ОД-О. 
3) Накнаде трошкова и других расхода, ако се исплаћују овом оснивачу, имају 
карактер других прихода и опорезују се по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а. Међутим, 
како је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова за 
службено путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани 
неопорезиви износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос 
за ПИО плаћају само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
У овом случају, по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а, опорезује се само износ 
исплаћених трошкова преко прописаних неопорезивих износа за запослене. На бруто 
разлику плаћа се порез од 20% по умањењу нормираних трошкова за 20%. Коефицијент 
за прерачун на бруто је 1,19047619.

4.

У свом 
друштву ради 
по уговору 
о правима и 
обавезама.
Истовремено 
је оснивач 
и заступник 
неког другог 
друштва у 
коме се плаћају 
доприноси за 
здравство и 
незапосленост.

ДА 1) Осигураник је самосталних делатности.
2) Плаћа се допринос за ПИО 26% (допринос за здравство и допринос за незапосленост 
плаћају се по ПП ОД-О у другом друштву у коме је оснивач и заступник) најмање на 
најнижу основицу и то најкасније до 15. у месецу за претходни месец на обрасцу ПП 
ОД-О. 
3) Закључењем уговора о правима и обавезама директора без заснивања радног 
односа, по члану 48. став 4. Закона о раду, са овим оснивачем уговорена је накнада 
за рад директора и друга права и обавезе директора. Уговорена накнада за рад 
директора нема карактер зараде (члан 48. став 5. Закона о раду), а на ову накнаду 
плаћа се порез по члану 85. ЗПДГ-а по стопи од 20% на опорезиви приход, који се добија 
умањењем бруто прихода за нормиране трошкове од 20%. На исту основицу плаћа се 
и допринос за ПИО 26%, пошто доприносе за здравство и незапосленост за њега плаћа 
друго привредно друштво на најнижу основицу на обрасцу ПП ОД-О. 
4) Накнаде трошкова (службеног путовања и др.) који се исплаћују овом оснивачу, 
који је истовремено и директор и прима накнаду по уговору о допунском раду, имају 
карактер уговорене накнаде на коју се плаћају порез и доприноси као на накнаду. 
Међутим, како је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова 
за службено путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани 
неопорезиви износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос 
за ПИО плаћа само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
5) Приликом обрачуна и исплате уговорене накнаде и накнаде трошкова попуњава се 
и Пореској управа доставља пореска пријава ППП ПД. Од јануара 2019. године образац 
М-УН се не доставља Фонду ПИО.
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ЗАРАДЕ

Оснивач – заступник има заснован радни однос (у свом друштву или код другог послодавца)

Ред. 
бр.

Статус 
оснивача 

Прима 
накнаду 
за рад

Права и обавезе у односу на оснивача

1.

Запослен 
је у свом 
друштву.

/ 1) Осигураник је фонда запослених.
2) Плаћају се доприноси на зараду оснивача – заступника, и то: 
- доприноси за ПИО, здравство и за незапосленост по збирној стопи од 19,9% из зараде и 
17,15% на зараду, при чему је основица за плаћање доприноса бруто зарада која не може 
бити мања од најниже основице за плаћање доприноса; 
- порез на зараде од 10% на бруто зараду умањену за неопорезиви износ из зараде од 
15.300 динара.
3) Има право на накнаду трошкова и других примања као и остали запослени (дневнице 
за службено путовање, накнаду трошкова за превоз на рад и са рада, топли оброк, 
регрес и друга примања у складу са законом). 
4) Има право на неопорезиве износе по ЗПДГ-у: неопорезиви износ из зараде, 
неопорезиви износи трошкова по члану 18. и неопорезиви износи других примања по 
члану 9. ЗПДГ-а.
5) На накнаду трошкова преко неопорезивих износа плаћа се порез на зараде по стопи 
од 10%.
6) Остварује и друга права по основу радног односа као и остали запослени. 
7) При плаћању пореза и доприноса попуњава се пореска пријава ППП ПД.

2.

У свом 
друштву 
ради по 
уговору о 
правима и 
обавезама.
Запослен је 
код другог 
послодавца.

НЕ 1) Осигураник је фонда запослених.
2) Плаћа се само допринос за ПИО најмање на најнижу основицу за плаћање доприноса, 
с обзиром на то да се за њега по основу радног односа код другог послодавца на 
зараду плаћају остали доприноси (за здравство и за незапосленост). Допринос се 
плаћа најкасније до 15. у месецу за претходни месец на обрасцу ПП ОД-О. Доприноси се 
усмеравају у Фонд запослених, где је већ пријављен на осигурање.
3) Накнаде трошкова и других расхода, ако се исплаћују овом оснивачу, имају карактер 
других прихода и опорезују се по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а. Међутим, како 
је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова за службено 
путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани неопорезиви 
износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос за ПИО плаћа 
само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
У овом случају, по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а, опорезује се само износ исплаћених 
трошкова преко прописаних неопорезивих износа за запослене. На бруто разлику плаћа 
се порез од 20% по умањењу нормираних трошкова за 20%. Коефицијент за прерачун на 
бруто је 1,19047619.
Не плаћају се доприноси јер нема уговорене накнаде.

3.

У свом 
друштву 
ради по 
уговору о 
правима и 
обавезама.
Запослен је 
код другог 
послодавца.

ДА 1) Осигураник је фонда запослених.
2) Плаћа се само допринос за ПИО најмање на најнижу основицу за плаћање доприноса, 
с обзиром на то да се за њега по основу радног односа код другог послодавца на 
зараду плаћају остали доприноси (за здравство и за незапосленост). Допринос се 
плаћа најкасније до 15. у месецу за претходни месец на обрасцу ПП ОД-О. Доприноси се 
усмеравају у Фонд запослених, где је већ пријављен на осигурање.
3) Закључењем уговор о правима и обавезама директора без заснивања радног односа, 
по члану 48. став 4. Закона о раду, са овим оснивачем уговорена је накнада за рад 
директора и друга права и обавезе директора. Уговорена накнада за рад директора 
нема карактер зараде (члан 48. став 5. Закона о раду), а на ову накнаду плаћа се порез по 
члану 85. ЗПДГ-а по стопи од 20% на опорезиви приход, који се добија умањењем бруто 
прихода за нормиране трошкове од 20%. На исту основицу плаћа се и допринос за ПИО 
26%, пошто доприносе за здравство и незапосленост за њега плаћа послодавац код кога 
има заснован радни однос. 
4) Накнаде трошкова (службеног путовања и др.) који се исплаћују овом оснивачу, који је 
истовремено и директор и прима накнаду по уговору о допунском раду, имају карактер 
уговорене накнаде на коју се плаћају порез и доприноси као на накнаду. Међутим, 
како је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова за службено 
путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани неопорезиви 
износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос за ПИО плаћа 
само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
5) Приликом обрачуна и исплате уговорене накнаде и накнаде трошкова попуњава се 
и Пореској управа доставља пореска пријава ППП ПД. Од јануара 2019. године образац 
М-УН се не доставља Фонду ПИО.
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ЗАРАДЕ

Ред. 
бр.

Статус 
оснивача 

Прима 
накнаду 
за рад

Права и обавезе у односу на оснивача

4. 

Запослен је 
код другог 
послодавца.
У свом 
друштву 
ради по 
уговору о 
допунском 
раду до једне 
трећине 
радног 
времена.

/ 1) Осигураник је фонда запослених. 
2) Плаћа се само допринос за ПИО 26% најмање на најнижу основицу доприноса, с 
обзиром да се на његову зараду код другог послодавца плаћају допринос за здравство 
и незапосленост. Пореској управи се предаје пореска пријава ПП ОД-О до 15. у месецу 
за претходни месец. Доприноси се усмеравају у Фонд запослених, где је и пријављен на 
осигурање. 
3) У свом привредном друштву као директор је закључио уговор о допунском раду за 
рад до једне трећине радног времена, у складу са чланом 202. Закона о раду, којим је 
уговорено право на накнаду за рад. Услов за закључивање уговора о допунском раду са 
директором јесте да је актом о оснивању или другим одговарајућим актом у привредном 
друштву утврђено да се послови директора могу обављати за једну трећину радног 
времена (Мишљење Министарства рада и социјалне политике бр. 011-00-501/2005-02 од 1. 
6. 2005. године).
4) Уговорена накнада са директором по уговору о допунском раду има карактер других 
прихода физичког лица и опорезује се по члану 85. став 1. тачка 3) ЗПДГ-а, по стопи од 20% 
на основицу коју чини опорезиви приход, који се добија када се од бруто накнаде умање 
нормирани трошкови од 20%. На исту основицу плаћа се и допринос за ПИО 26%. Не 
плаћа се допринос за здравствено осигурање и за случај незапослености – ови доприноси 
плаћају се на зараду код другог послодавца. 
5) Накнаде трошкова (службеног путовања и др.) који се исплаћују овом оснивачу, који је 
истовремено и директор и прима накнаду по уговору о допунском раду, имају карактер 
уговорене накнаде на коју се плаћају порез и доприноси као на накнаду. Међутим, 
како је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова за службено 
путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани неопорезиви 
износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос за ПИО плаћа 
само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
6) Приликом обрачуна и исплате уговорене накнаде и накнаде трошкова попуњава се 
и Пореској управа доставља пореска пријава ППП ПД. Од јануара 2019. године образац 
М-УН се не доставља Фонду ПИО.

Оснивач – заступник је пензионер

Ред. 
Бр.

Статус 
оснивача 

Прима 
накнаду 
за рад

Права и обавезе у односу на оснивача

1.

Пензионер.
У свом 
друштву ради 
по уговору 
о правима и 
обавезама.

НЕ 1) Осигураник је самосталних делатности.
2) Обавезе по основу доприноса за овог оснивача плаћа привредно друштво на 
најнижу основицу доприноса, и то само допринос за ПИО по стопи од 26%, који се 
исказује на обрасцу ПП ОД-О. Допринос за здравствено осигурање се не плаћа јер је 
осигуран по основу пензије, а допринос за случај незапослености пензионер по закону 
не плаћа пошто као пензионер по престанку рада не може да оствари никакво право 
као незапослено лице.
3) Накнаде трошкова и других расхода, ако се исплаћују овом оснивачу, имају карактер 
других прихода и опорезују се по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а. Међутим, како 
је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова за службено 
путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани неопорезиви 
износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос за ПИО плаћа 
само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
У овом случају, по члану 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а, опорезује се само износ 
исплаћених трошкова преко прописаних неопорезивих износа за запослене. На бруто 
разлику плаћа се порез од 20% по умањењу нормираних трошкова за 20%. Коефицијент 
за прерачун на бруто је 1,19047619.
Доприноси се не плаћају пошто не прима уговорену накнаду.
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ЗАРАДЕ

Ред. 
Бр.

Статус 
оснивача 

Прима 
накнаду 
за рад

Права и обавезе у односу на оснивача

2.

Пензионер.
У свом 
друштву ради 
по уговору 
о правима и 
обавезама.

ДА 1) Осигураник је самосталних делатности. 
2) Обавезе по основу доприноса за овог оснивача плаћа привредно друштво на 
најнижу основицу доприноса, и то само допринос за ПИО по стопи од 26%, који се 
исказује на обрасцу ПП ОД-О. Допринос за здравствено осигурање се не плаћа јер је 
осигуран по основу пензије, а допринос за случај незапослености пензионер по закону 
не плаћа пошто као пензионер по престанку рада не може да оствари никакво право 
као незапослено лице.
3) Закључењем уговора о правима и обавезама директора без заснивања радног 
односа, по члану 48. став 4. Закона о раду, са овим оснивачем уговорена је накнада 
за рад директора и друга права и обавезе директора. Уговорена накнада за рад 
директора нема карактер зараде (члан 48. став 5. Закона о раду), а на ову накнаду 
плаћа се порез по члану 85. ЗПДГ-а по стопи од 20% на опорезиви приход, који се 
добија умањењем од бруто прихода нормираних трошкова од 20%. На исту основицу 
плаћа се и допринос за ПИО 26% (допринос за здравствено осигурање се не плаћа 
јер је осигуран по основу пензије, а допринос за случај незапослености пензионер по 
закону не плаћа пошто као пензионер по престанку рада не може да оствари никакво 
право као незапослено лице). Оваква обавеза произлази из одредбе члана 12. Закона о 
доприносима, по којој се, у случају када осигураник остварује приходе по више основа, 
допринос за ПИО плаћа по свим основима до највише основице за плаћање доприноса. 
4) Накнаде трошкова (службеног путовања и др.) који се исплаћују овом оснивачу, 
који је истовремено и директор и прима накнаду по уговору о допунском раду, имају 
карактер уговорене накнаде на коју се плаћају порез и доприноси као на накнаду. 
Међутим, како је ЗПДГ-ом прописано да се на исплате уговорених накнада трошкова 
за службено путовање, у конкретном случају и за овог оснивача, умањују прописани 
неопорезиви износи као за запослене (члан 85. став 5. тачка 6), то се порез и допринос 
за ПИО плаћа само на исплаћену разлику трошкова преко неопорезивог износа.
5) Приликом обрачуна и исплате уговорене накнаде и накнаде трошкова попуњава се 
и Пореској управа доставља пореска пријава ППП ПД. Од јануара 2019. године образац 
М-УН се не доставља Фонду ПИО.

3.

Пензионер.
Запослен је у 
свом друштву.

/ 1) Осигураник је фонда запослених.
2) Обавезе по основу доприноса плаћа привредно друштво на зараду оснивача – 
заступника, и то: 
- доприносе за ПИО и здравство 19,15% из зараде и 17,15% на зараду, при чему је 
основица за плаћање доприноса бруто зарада која не може бити мања од најниже 
основице за плаћање доприноса; 
- порез на зараде од 10% на бруто зараду умањену за неопорезиви износ из зараде од 
15.300 динара. 
3) Има право на накнаду трошкова и других примања као и остали запослени 
(дневнице за службено путовање, накнада трошкова за превоз на рад и са рада, топли 
оброк, регрес и друга примања у складу са законом). 
4) Има право на неопорезиве износе по ЗПДГ-у: неопорезиви износ из зараде, 
неопорезиви износи трошкова по члану 18. и неопорезиви износи других примања по 
члану 9.
5) На накнаду трошкова преко неопорезивих износа плаћа се порез на зараде по стопи 
од 10%. 
6) Остварује и друга права по основу радног односа као и остали запослени.
7) При плаћању пореза и доприноса попуњава се пореска пријава ППП ПД.

Оснивачи привредног друштва страни 
држављани

У случају да је оснивач привредног друштва на 
територији Републике Србије страни државља-
нин (нерезидент), исти може да се нађе у свакој 
од претходно наведених ситуација и на њега се 
примењују сва законска права и обавезе наве-
дени за резиденте Републике Србије, с обзиром 
на то да самим оснивањем привредног друштва 

страни држављанин испуњава један од услова за 
стицање својства резидента. 

Страни држављанин – физичко лице, који је 
оснивач привредног друштва регистрованог 
у Републици Србији, стиче својство резиден-
та Републике Србије по члану 7. став 2. тачка 1) 
ЗПДГ-а ако на територији Републике Србије има 
центар пословних и животних интереса, па, у 
складу с тим, на приходе остварене на територи-
ји Републике Србије плаћа обавезе по прописима 
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Републике Србије, осим ако међународним уго-
ворима није другачије уређено. 


За оснивача који је страни државља-
нин, ако је регистрован за заступање 

привредног друштва, а није у радном односу 
у привредном друштву, обавезе по основу до-
приноса плаћа привредно друштво на најнижу 
основицу и исказује на обрасцу ПП ОД-О, а ако 
је у радном односу у привредном друштву, 
обавезе се плаћају на зараду. 

Ако са државом из које оснивач странац до-
лази имамо закључен споразум о социјалном 
осигурању, по основу плаћених доприноса има 
право да, као основ за стицање пензије, одно-
сно других права, користи и основицу на коју 
су плаћени доприноси у Републици Србији, ако 
је то као могућност предвиђено одредбама по-
менутог споразума. 

За оснивача странца који је регистрован за 
заступање и осигуран у држави резидентно-
сти нема основа за плаћање доприноса у ис-
том периоду и у Србији, с тим да је он дужан да 
привредном друштву у Србији достави доказ 
о резидентности државе из које долази, као и 
доказ да у тој држави плаћа доприносе.

Оснивач нерезидент који ради у друштву не 
мора да буде у радном односу, него може да 
буде ангажован по уговору о правима и обаве-
зама. 

Са аспекта опорезивања уговорене накнаде, 
опште правило дефинисано је чланом 8. ЗПДГ-а, 
што значи да је нерезидент обвезник пореза на 
доходак грађана за доходак остварен на терито-
рији Републике. Под појмом оствареног дохотка 
на територији Републике подразумева се да је 
рад физички обављен (односно услуга извршена) 
на територији Републике. С тим у вези, чланом 85. 
ЗПДГ-а прописано је да се порез на други приход 
плаћа по стопи од 20%, која се примењује на опо-
резив приход, односно на основицу коју чини 
бруто приход умањен за нормиране трошкове 
по стопи од 20%.

Међутим, уколико је са државом резидент-
ности ангажованог лица закључен УИДО, одред-
бе тог уговора могу да се примене. Наравно, 
исплатилац прихода (послодавац) примењује 
одредбе УИДО под условом да нерезидент дока-
же статус резидента државе са којом је Републи-

ка закључила УИДО (потврда о резидентности 
у складу са чланом 159а ЗПППА-а), као и да је он 
стварни власник прихода – у складу са чланом 
107а ЗПДГ-а.

Такав доходак се не опорезује у Републици, 
осим одређених изузетака који се односе на сле-
деће случајеве:
1) да нерезидентно физичко лице има сталну базу 
у Републици (а доходак се приписује тој сталној 
бази), при чему се под изразом „стална база” 
подразумева центар активности сталног или 
трајног карактера (минимум шест месеци) који 
резидент државе уговорнице (физичко лице) има 
у другој држави уговорници (у конкретном случа-
ју у Републици) за обављање самосталних личних 
делатности; или
2) да лице у Републици борави дуже од 183 дана 
у периоду од 12 месеци, који почиње или се завр-
шава у односној пореској години.

Наведена правила опорезивања примењује 
се и на накнаде трошкова ангажованим лицима 
у случају да за рад примају накнаду. 

Према члану 85. ЗПДГ-а, примање које оства-
ри физичко лице по основу уговорене накнаде за 
своје радно ангажовање на одређеним послови-
ма, као и по основу накнаде трошкова (превоза, 
смештаја, исхране и сл.) у вези са тим ангажо-
вањем, представља приход физичког лица који 
подлеже плаћању пореза на доходак грађана 
на други приход по стопи од 20%, уз признавање 
нормираних трошкова по стопи од 20%. Међутим, 
наведена примања опорезују се само у земљи ре-
зидентности тог лица уколико су (кумулативно) 
испуњена два услова:
● да је лице резидент државе са којом је закљу-
чен УИДО и
● да је лице доставило потврду о резидентности 
из члана 159а ЗПППА-а.
Приликом утврђивања обавезе плаћања допри-
носа за обавезно социјално осигурање по основу 
уговорене накнаде коју оствари странац суштина 
је у утврђивању чињеница:
● да ли у конкретном случају постоји опорезив 
приход у смислу Закона;
● уколико постоји опорезив приход, да ли је са 
државом резидентности физичког лица Републи-
ка закључила споразум о социјалном осигурању.

С обзиром на то да је основица доприно-
са за лица која остварују уговорену накнаду 
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Мр Жељко Албанезе

Учешће запосленог у добити 
оствареној у пословној години или 
„тринаеста зарада”
Закон о раду не предвиђа исплату запосленима „тринаесте зараде”, па стога не 
постоји законски основ за њену исплату, осим ако послодавац такву могућност 
није утврдио својим општим актом. Међутим, у члану 14. Закона предвиђено је да 
уговором о раду или одлуком послодавца може да се утврди учешће запосленог 
у добити оствареној у пословној години, у складу са законом и општим актом. 

опорезиви приход од уговорене накнаде у 
складу са законом који уређује порез на дохо-
дак грађана (члан 28. Закона о доприносима 
за обавезно социјално осигурање), основица 
доприноса у погледу других прихода јесте 
опорезив приход. Дакле, у случају када нема 
опорезивог прихода, односно када право опо-
резивања има држава резидентности странца 
или када странац не остварује уговорену нак-
наду, нема ни основице за плаћање доприноса 
(независно од тога да ли је закључен споразум 
о социјалном осигурању или не), па не постоји 
ни обавеза подношења пореске пријаве на об-
расцу ППП-ПД.

Међутим, уколико постоји опорезив приход, 
треба сагледати да ли је са државом резидент-
ности странца Република закључила споразум о 
социјалном осигурању. У случају да јесте, допри-
носи за обавезно социјално осигурање не пла-
ћају се према домаћим прописима, наравно под 
условом да странац достави потврду о резидент-

ности и потврду да је обавезно социјално осигу-
ран у држави резидентности, издату од стране 
надлежног органа државе резидентности.


Међутим, за странца оснивача привред-
ног друштва у Србији, који је регистро-

ван као заступник, ако није осигуран по основу 
радног односа у држави резидентности или 
за то не донесе одговарајући доказ, или је 
резидент државе са којом немамо закључен 
споразум о социјалном осигурању, привредно 
друштво чији је оснивач и заступник у Срби-
ји обавезно је за њега да плаћа доприносе за 
обавезно социјално осигурање најмање на нај-
нижу основицу доприноса, као и да Пореској 
управи доставља образац ПП ОД-О. Наведено 
важи и ако се ради о нерезидентном оснива-
чу пензионеру, зато што се ради о кориснику 
права из пензијског и инвалидског осигурања, 
а не о лицу обавезно осигураном на пензијско 
и инвалидско осигурање у другој држави.

Увод

Послодавци и у 2019. години могу запослени-
ма да исплате додатну зараду у току децембра, 
за шта је потребно да обезбеде не само одгова-
рајућа финансијска средства већ и неопходне 
нормативне претпоставке. У условима приме-
не Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 

113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење – даље: 
Закон) оваква додатна исплата има карактер:
1) исплате по основу очекиване добити за 2019. 
годину,
2) зараде по основу доприноса запосленог по-
словном успеху послодавца.

Наиме, у члану 105. став 1. Закона прописано је 
да зараду чини зарада коју је запослени остварио 
за обављени рад и време проведено на раду, за-

П С



НОВЕМБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 187

ЗАРАДЕ

рада по основу доприноса запосленог пословном 
успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и дру-
га примања по основу радног односа, у складу 
са општим актом и уговором раду. Према томе, 
један од елемената који чине зараду запосленог 
јесте и зарада по основу доприноса запосленог 
пословном успеху послодавца, која може да се 
исплати и по основу очекиване – процењене до-
бити пре утврђивања годишњег рачуна, а сход-
но наведеној одредби Закона, представља вид 
колективне односно индивидуалне стимулаци-
је запослених. Уколико утврди да су запослени 
или група запослених у току календарске године 
остварили изузетне резултате рада и тиме посеб-
но допринели његовом пословном успеху, посло-
давац може да им исплати годишњу награду или 
бонус за допринос у остваривању тог резултата. 
Критеријуми, мерила и начин остваривања пра-
ва запосленог на зараду по основу доприноса по-
словном успеху послодавца утврђују се општим 
актом (колективним уговором или правилником 
о раду) и уговором о раду. У том смислу дато је 
и Мишљење Министарства рада и социјалне по-
литике бр. 011-00-791/2010-02 од 3. 1. 2010. године.

Зарада из добити исплаћује се на основу 
утврђених резултата пословања по годишњем 
обрачуну или на основу процењених резултата 
пре утврђивања годишњег обрачуна, у складу са 
колективним уговором код послодавца, па се у 
овим одредбама прописа могу наћи и основи за 
регулисање и исплату зарада из очекиване доби-
ти. Конкретно, послодавци у току децембра ме-
сеца, у складу са чланом 105. став 1. Закона о раду, 
запосленима могу да утврде и исплате зараду по 
основу доприноса пословном успеху послодав-
ца за 2019. годину, која има карактер исплате из 
очекиване – процењене добити за 2019. годину. 

Уколико послодавац одлучи да у складу са 
својим општим актом запосленима исплати 
„тринаесту зараду”, према члану 120. тачка 4) 
Закона о раду ова исплата представља друго 
примање које је послодавац утврдио општим 
актом и чини зараду, што значи да се кумулира 
са зарадом која се исплаћује у месецу у коме се 
исплаћује и „тринаеста зарада”.


Према томе, послодавци могу да испла-
те зараду из очекиване добити по осно-

ву доприноса пословном успеху послодавца, 
под условом да је ову исплату послодавац 
регулисао својим колективним уговором, пра-

вилником о раду или уговором о раду. Без кон-
кретне регулативе, овај део зараде не може да 
се исплати.

Свакако треба поменути и чињеницу да се 
зарада из очекиване добити исплаћује само 
запосленима, као и да се тако умањује будућа 
добит за расподелу дивиденди акционарима 
– ако је у питању акционарско друштво, одно-
сно члановима – ако је у питању друштво са 
ограниченом одговорношћу. Тај моменат тре-
ба имати у виду, па при одлучивању о исплати 
наведеног дела зараде треба уважавати и ин-
тересе акционара/чланова друштва, односно 
укупну проблематику расподеле добити при-
вредног друштва у складу са његовим актима. 

Формирање укупних средстава 
за исплату зарада из очекиване – 
процењене добити

По својој суштини, зарада по основу допри-
носа запосленог пословном успеху послодавца 
представља облик исплате из добити, али из оче-
киване добити, пошто се исплаћује пре утврђива-
ња пословног резултата по годишњем обрачуну. 
Мерила за одређивање масе средстава за зараде 
по основу доприноса оствареној добити, која су 
у претходним годинама била у примени, могу да 
се конкретизују кроз следеће елементе:
1) зарада по основу очекиване добити треба да 
износи између 50% и 100% новембарске зараде 
исплаћене код послодавца;
2) зараду по основу очекиване добити треба ис-
платити у другој половини децембра, дакле изме-
ђу 15. и 30. децембра;
3) расподелу зарада по основу очекиване добити 
на поједине запослене послодавац утврђује сво-
јим општим актом (колективни уговор или пра-
вилник о раду).

За привредна друштва наведени елементи 
могу бити један од могућних примера решења за 
утврђивање масе средстава за зараде по основу 
очекиване добити. За ова друштва постоје и дру-
га решења за одређивање масе средстава за ис-
плату поменутих зарада – да то буде, на пример, 
у нивоу просечне месечне зараде по запосленом 
у досадашњем делу године, у одређеном про-
центу од тог просека и више од тог просека и сл., 
наравно у складу са расположивим средствима 
за наведену исплату. 
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Послодавци обавезно морају да имају у виду 
и рок за исплату ових зарада. Наиме, као што се 
зна, годишњи рачун се утврђује са стањем на дан 
31. децембра текуће године, што значи да се по-
сле 31. децембра не врши процењивање, већ се 
утврђују пословни резултати. Уобичајено време 
за исплату ове врсте зараде запосленима у прак-
си је најчешће децембар, када послодавци про-
цењују остварене резултате за текућу годину. У 
складу са тим, исплата зарада по основу допри-
носа процењеним резултатима пословања може 
да се врши најкасније са исплатом аконтације 
децембарских зарада (у току децембра 2019. 
године), али притом треба подсетити да је једна 
од идеја увођења тринаесте зараде била управо 
њена исплата пре новогодишњих празника, па то 
може бити оријентир и за исплату зарада на име 
процењених резултата за 2019. годину.

Расподела средстава за „тринаесту 
зараду” запосленима

Пошто је у овом случају критеријум који се 
цени допринос добити друштва или допринос по-
словном резултату привредног друштва, мерила 
за расподелу могу бити подређена том циљу, с 
тим да се наведени допринос процењује на осно-
ву рада сваког запосленог у току целе 2019. годи-
не. Значи:
1) износ масе зарада за исплату по основу оче-
киване добити утврђује се на основу процење-
них резултата пословања, односно послодавац 
треба да изврши процену резултата послова-
ња за текућу годину и утврди да ли постоји фи-
нансијска могућност исплате, односно да ли 
процењени резултати пословања послодавца 
омогућавају да се до краја текуће године извр-
ши ова исплата;
2) учешће сваког запосленог у расподели сред-
става утврђује се на основу одредаба општег 
акта послодавца, полазећи од укупног годишњег 
доприноса запосленог у раду, који може да се ис-
казује његовом оствареном зарадом у току годи-
не, што је и реалан показатељ његовог стварног 
доприноса током целе пословне године.

Свакако да исплата „тринаесте зараде” не би 
требало да се изврши ако би проузроковала по-
ремећај у даљем раду послодавца, односно губи-
так. Сходно томе, исплата дела зараде на основу 
процењених резултата пословања не мора да 
буде у висини једне месечне зараде ако тај износ 

према процењеним резултатима не може да се 
обезбеди. Послодавац у сваком случају треба да 
донесе одлуку да се исплата изврши у складу са 
процењеним могућностима или да се не изврши 
уопште, већ евентуално по утврђивању коначних 
резултата пословања, односно из исказане оства-
рене добити. 

Годишњи допринос запосленог до сада се у 
пракси најчешће рачунао на основу учешћа њего-
ве укупне годишње зараде у укупним годишњим 
средствима привредног друштва исплаћеним 
за зараде. Тако утврђени проценти и сада могу 
да представљају пондер појединца за учешће у 
укупно издвојеним средствима по основу допри-
носа процењеном добитку. Овакав став полази 
од логике да су месечне зараде сваког запосле-
ног, у којима су садржани основна зарада рад-
ног места и радни учинак, уједно и израз његовог 
месечног доприноса пословном резултату при-
вредног друштва, па је зато њихов годишњи ди-
нарски збир и укупан годишњи израз доприноса 
запосленог. При томе се учешће запосленог ра-
чуна само на основу његове остварене зараде, а 
не на основу исплаћених накнада зараде за дане 
када није био на послу, дакле када није ни до-
приносио пословању друштва (иако послодавац 
такво право може да призна на пример породи-
љама). Већ је речено да је поступак расподеле 
зарада по основу доприноса пословном успеху 
послодавца у потпуној надлежности послодав-
ца, па ако у свом акту тако утврди, сви или само 
одређени видови накнада зараде могу да уђу у 
обрачун примања запослених за расподелу из 
процењене добити.

Поступак утврђивања учешћа запослених у 
зарадама по основу доприноса процењеној до-
бити из пословања, ради исплате са новембар-
ском редовном зарадом у децембру, може да се 
постави на следећи начин:
1) утврдити за сваког запосленог укупно исплаће-
ну бруто зараду за период јануар–новембар 2019. 
године;
2) утврдити укупну масу средстава за бруто зара-
де у привредном друштву за период јануар–но-
вембар 2019. године;
3) исказати на нивоу привредног друштва, према 
одредбама сопственог акта, укупну масу за ис-
плату зарада по основу доприноса очекиваном 
добитку за 2019. годину; 
4) поделити износ укупно опредељених сред-
става за зараде по основу очекиване добити са 
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збиром масе исплаћених бруто зарада на нивоу 
привредног друштва за период јануар–новембар 
(3 : 2) и утврдити коефицијент тог односа;
5) помножити остварену бруто зараду сваког 
запосленог за период јануар–новембар 2019. го-
дине са добијеним коефицијентом (ред. бр. 1 x 
коефицијент), чиме се утврђује износ „тринаесте 
зараде” за сваког запосленог.

Пример: Начин утврђивања учешћа  
у маси зарада

Привредно друштво има четири запослена. 
Дати су основни подаци потребни за овај обра-
чун:

1. Маса бруто зарада по основу 
доприноса пословном успеху послодавца 
– за исплату по основу очекиване добити

87.000,00 
динара

2. Маса бруто зарада запослених за 
период јануар–новембар 2019. године

1.450.000,00 
динара

3. Коефицијент односа (1 / 2) 0,06

На основу датих података утврђује се износ 
зараде по основу доприноса процењеном добит-
ку за 2019. годину сваком запосленом.

Запо-
слени

Бруто зарада за 
период

јануар–новембар 
2019. године

Коефи-
цијент

Износ зараде по 
основу доприноса 

процењеном 
добитку

1 2 3 4 (2 x 3)

А. А. 250.000,00 0,06 15.000,00

Б. Б. 300.000,00 0,06 18.000,00

Ц. Ц. 400.000,00 0,06 24.000,00

Д. Д. 500.000,00 0,06 30.000,00

Укупно 1.450.000,00 0,06 87.000,00

Ово је најједноставнији и у пракси до сада нај-
чешћи пример расподеле по основу доприноса 
пословном успеху привредног друштва. Утвр-
ђени бруто износ средстава за ову намену код 
послодавца од 87.000,00 динара подељен је на 
запослене сразмерно њиховим годишњим при-
мањима по основу бруто зарада, дакле по основу 
примања остварених за часове рада.

Међутим, за учешће у зарадама по осно-
ву доприноса пословном успеху послодавца 
како у току године тако и на име процењене 
годишње добити могу да се успоставе и друга 
мерила, пре свега за запослене који су пружи-

ли натпросечан допринос, раде на кључним 
радним местима или су остварили посебне 
доприносе у виду техничких унапређења, 
уштеде итд. 

Један део утврђених средстава за ове на-
мене може да се издвоји и за посебно награ-
ђивање директора или других чланова управе 
привредног друштва, дакле мимо мерила њи-
хове нето зараде. 

У том случају, ако се наведено посебно преци-
зира актом послодавца или уговором са директо-
ром и члановима управе, најпре се из издвојених 
средстава одвоји износ за те намене, па се затим 
остатак средстава дели по методу који је дат у 
примеру. У сваком случају, мерила за утврђивање 
учешћа сваког запосленог у зарадама по основу 
доприноса процењеној годишњој добити у потпу-
ној су надлежности регулативе послодавца и сва-
ка расподела која се спроводи по тим мерилима 
у складу је са законом. 

Одлуку о укупном износу средстава која ће се 
исплатити на основу процењених резултата по-
словања, као и припадајући износ по запосленом 
у складу са утврђеним критеријумима, треба да 
донесе надлежни орган послодавца, Надзорни 
одбор или други орган, ако је то као услов утвр-
ђено општим актом. Ако није прецизирано оп-
штим актом ко доноси одлуку, о томе одлучује 
директор, односно послодавац. 

Обрачун пореских обавеза на 
„тринаесту зараду”

Зарада по основу доприноса запосленог по-
словном успеху послодавца представља један од 
елемената који чине зараду запосленог, а може 
да се исплати и по основу очекиване – процењене 
годишње добити пре утврђивања годишњег ра-
чуна. Зато таква исплата има карактер зараде, 
која се сабира са редовном зарадом запослених 
и исплаћује у истом месецу. 

Полазећи од досадашње праксе да се зарада 
по основу доприноса очекиваној – процењеној 
добити послодавца за 2019. годину углавном 
исплаћује у децембру, у наставку је дат пример 
обрачуна пореза и доприноса када се са новем-
барском зарадом, која се исплаћује у децембру, 
исплаћује запосленима и део зараде по основу 
доприноса очекиваној добити (пословном успе-
ху) послодавца за 2019. годину. 
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Пример: Обрачун пореских обавеза на 
тринаесту зараду

За запосленог Ц. Ц. из претходног примера 
утврђена је зарада по основу доприноса послов-
ном успеху у износу од 24.000,00 динара, а њего-
ва новембарска зарада износи 76.000,00 динара. 
Обрачун његове укупне зараде и припадајућих 
пореских обавеза следи: 

Ред. 
бр. Опис Износ

1. Зарада за новембар 76.000,00

2. Део зараде по основу доприноса 
пословном успеху послодавца  
(по основу доприноса процењеној 
добити за 2019. годину) 24.000,00

3. Укупно зарада – зарада за новембар 
увећана за део зараде по основу 
доприноса пословном успеху 
послодавца (ред. бр. 1 + ред. бр. 2) 100.000,00

4. Основица за плаћање пореза  
(ред. бр. 3 - 15.300,00) 84.700,00

5. Порез на зараду (ред. бр. 4 x 10%) 8.470,00

6. Доприноси на терет запосленог  
(ред. бр. 3 x 19,90%) 19.900,00

7. Нето за исплату  
(ред. бр. 3 - ред. бр. 5 - ред. бр. 6) 71.630,00

8. Доприноси на терет послодавца 
(ред. бр. 3 x 17,15%) 17.150,00

Пре исплате зараде и плаћања пореза и до-
приноса послодавац доставља Пореској управи 
попуњен образац ППП ПД: 

1.2 Обрачунски период 11. 2019. МФП.1 

3.6 Шифра врсте прихода 1 01 101 00 0 МФП.2 

3.7 Број дана 30 МФП.3 

3.8 Број сати 160 МФП.4 

3.8а Фонд сати 160 МФП.5 

3.9 Бруто приход 100.000,00 МФП.6 

3.10 Основица за порез 84.700,00 МФП.7 

3.11 Порез 8.470,00 МФП.8 

3.12 Основица доприноса 100.000,00 МФП.9 

3.13 Допринос за ПИО 26.000,00 МФП.10 

3.14 Допринос за здравство 10.300,00 МФП.11 

3.15 Допринос за незапосленост 750,00 МФП.12 

3.16 Додатни допринос за ПИО 0,00  


У изузетним случајевима, ако се део за-
раде по основу доприноса процењеном 

добитку за 2019. годину исплаћује у децембру 
као посебна исплата, пре или после исплате 
редовне зараде за новембар, она има карак-
тер другог дела зараде за новембар или акон-
тације зараде за децембар. 

Зараде из очекиване добити и припадајуће пореске обавезе књиже се на терет пословних расхода 
на исти начин као и редовне зараде. Полазећи од података из претходног примера, књижење обрачу-
на и исплате зараде и зараде по основу доприноса запосленог врши се на следећи начин:

Ред. 
бр. Конто Опис Дуг. Потр.

1.

520 Трошкови зарада и накнада зарада 100.000,00

450 Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 71.630,00

451 Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 8.470,00

452 Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 19.900,00

- за обрачунату зараду

2.
521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 17.150,00

453 Обавезе за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 17.150,00

- обрачун доприноса на терет послодавца

3.

450 Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 71.630,00

451 Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 8.470,00

452 Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 19.900,00

453 Обавезе за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 17.150,00

241 Текући (пословни) рачун 117.150,00

- исплата нето зарада и уплата пореза и доприноса

П С
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Мр Жељко Албанезе

Исплате запосленима поводом 
државног празника Републике 
Србије
Према одредбама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији 
(„Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), државни празник Републике 
Србије је Дан примирја у Првом светском рату, који се празнује 11. новембра, 
што је ове године понедељак. Тог дана не раде државни и други органи, привред-
на друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, 
а запослени остварују право на одсуство са рада и право на накнаду зараде или 
увећање зараде за рад на дан празника, као и нека друга права.

Право на одсуство са рада и право на 
накнаду зараде

У складу са чланом 114. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутенти чно 
тумачење – даље: Закон), запослени има право на 
накнаду зараде у случајевима одсуства са рада у 
дане празника који су нерадни дани, при чему се 
висина те накнаде утврђује на следећи начин:
1) основица за накнаду зараде је просечна зарада 
запосленог у претходних 12 месеци, исплаћена у 
складу са општим актом и уговором о раду; 
2) износ накнаде зараде утврђује се тако што се 
израчуната основица за накнаду множи са про-
центом 100.

Изузетно, запослени који ради у сменском 
распореду радног времена, па му је понедељак 
11. новембар дан недељног одмора, на тај поне-
дељак одсуствује са посла по основу недељног 
одмора, без права на накнаду зараде. 

Накнада зараде за један дан одсуства на дан 
празника у новембру 2019. године утврђује се на 
основу просечне зараде запосленог за претход-
них 12 месеци, дакле за период новембар 2018 
– октобар 2019. године. У основицу за обрачун 
накнаде зараде улазе сва примања која, у смислу 
члана 105. став 3. Закона, чине зараду, а то су: 
● исплаћена зарада по сату за ефективне сате 
рада у претходних 12 месеци и део зараде по 
основу радног учинка (стимулација); 

● увећана зарада исплаћена у претходних 12 
месеци по основу рада на дан празника, ноћног 
рада, рада у сменама, прековременог рада, ми-
нулог рада и других увећања прописаних општим 
актом послодавца; 
● друга примања која имају карактер зараде, која 
су у претходних 12 месеци исплаћена (теренски 
додатак, додатак за одвојени живот и друга да-
вања запосленима која имају карактер зараде). 


Уз евидентирање наведених исплата са 
карактером зараде, приликом обрачуна 

просечне зараде по сату у претходних 12 ме-
сеци послодавци паралелно морају да утврде 
укупно остварене ефективне сате рада, а то су 
сати по основу редовног рада, прековременог 
рада, рада на дан празника и др. При томе, ис-
плаћена накнада зараде (за време боловања, 
годишњег одмора, плаћеног одсуства и др.), 
као и сати одсуствовања за које је исплаћена 
накнада – не улазе у основицу.

Према томе, просечна зарада, као основ за об-
рачун накнаде зараде за дане празника, утврђује 
се тако што се сабере укупно исплаћени износ за-
рада за часове рада у претходних 12 месеци, па 
се добијени збир подели са збиром остварених 
ефективних сати рада у претходних 12 месеци.

У посебном случају, ако запослени није у 
претходних 12 месеци имао зараду (боловање, 
породиљско) или није уопште радио у тих 12 ме-



192 ПОСЛОВНИ САВЕТНИК  ●  poslovnisavetnik.net

ЗАРАДЕ

сеци (новозапослени радници који одсуствују 
са рада у првом месецу рада), накнада зараде 
за 11. новембар обрачунава се на основицу коју 
чини уговорена основна зарада коју би запосле-
ни примио да је радио, увећана за минули рад. 

У другом посебном случају, ако је запослени 
био на послу у последњих 12 месеци, али му није 
исплаћивана зарада за један или више месеци у 
том периоду због поремећаја у пословању, еле-
менти за накнаду зараде запосленом могу да се 
нађу у његовим месечним обрачунима зараде 
које је доставио послодавац. Наиме, према члану 
121. Закона, послодавац је дужан да запосленом 
достави обрачун и за месец за који није извршио 
исплату зараде. Из тог обрачуна могу се видети 
елементи зараде и часови рада, па може да се 
израчуна основ за накнаду као у досадашњим 
примерима. 

Право на накнаду плате запослених у 
јавном сектору

Запослени у јавном сектору за одсуство на дан 
празника 11. новембра остварују право на накна-
ду плате према следећем:
1) У јавним предузећима зараде запослених 
утврђују се Програмом пословања усвојеним од 
стране оснивача. Ова утврђена маса средстава 
за зараде у Програму треба да садржи и увећања 
зараде за рад у дане државних празника по месе-
цима и по броју запослених који тај рад обављају, 
ако се такав рад у јавном предузећу планира, због 
потреба корисника услуга. Сам начин обрачуна 
накнаде зараде и увећане зараде за празнике за 
запослене у јавним предузећима исти је као што 
је претходно дато за привредна друштва, пошто 
се на запослене у јавним предузећима примењује 
Закон о раду. 
2) Државни службеници и намештеници оствару-
ју накнаду плате у складу са Законом о платама 
државних службеника и намештеника („Сл. гла-
сник РС”, бр. 62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – 
испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014), који 
у члану 32. прописује да државни службеник и на-
мештеник који није радио на дан празника, који 
је по закону нерадни дан, има право на накнаду 
плате у висини плате као да је радио.
3) Запослени у органима и организацијама те-
риторијалне аутономије и локалне самоуправе 
остварују накнаду плате на дан празника у складу 
са Законом о систему плата запослених у јавном 

сектору („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 108/2016 и 
113/2017), који се на ове запослене примењује од 
1. јула 2017. године. Сагласно члану 26. став 1. овог 
закона, запослени има право на накнаду плате у 
висини просечне плате у претходних 12 месеци 
за време одсуствовања са рада на дан празника 
који је нерадни дан.
4) За остале буџетске кориснике – јавне службе 
и за запослене у организацијама обавезног соци-
јалног осигурања, накнада плате за одсуствова-
ње на дан празника који је нерадни дан утврђује 
се у складу са општим прописима о раду. То зна-
чи да се утврђује у складу са чланом 114. Закона, 
како је претходно и представљено. Изузетно, за 
запослене у организацијама обавезног социјал-
но осигурања (Републички Фонд ПИО, Републи-
чки фонд за здравствено осигурање, Национална 
служба за запошљавање и Централни регистар 
обавезног социјалног осигурања) накнада плате 
исплаћује се у складу са Уредбом о накнадама и 
другим примањима запослених у организацијама 
обавезног социјалног осигурања. 

Увећање зараде за рад на празник

Рад на празник и увећање зараде по том 
основу имаће они запослени који раде на 11. но-
вембар, без обзира на то да ли то јесте или није 
њихов радни дан. Према члану 108. став 1. тачка 
1) Закона, за часове рада на дан празника који 
је нерадни дан увећање зарада износи најмање 
110%, а обрачунава се на основну зараду запо-
сленог. 

У посебном случају, када запослени коме је 
распоредом радног времена утврђена радна не-
деља у трајању од пет или шест радних дана мора 
да ради на дан празника, и то дуже од редовних 8 
часова, проширује се листа његових примања. У 
оваквом случају, осим зараде, запослени прима и 
увећање зараде за рад на дан државног празника 
и увећање зараде за прековремени рад. Иста два 
увећања зараде примиће и запослени у сменском 
распореду рада ако је понедељак дан његовог не-
дељног одмора, односно, ако је запослени радио 
у понедељак 11. новембра, на дан свог недељног 
одмора, на крају месеца имаће додатне сате 
рада, односно прековремени рад, због чега му, 
поред увећања зараде за рад на празник, следи 
и исплата увећања зараде за прековремени рад 
по стопи од најмање 26% на основну зараду за ча-
сове прековременог рада. 
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Остале напомене

У вези са предстојећим даном празника наве-
дене су и следеће напомене:
1) Уколико у време коришћења годишњег одмора 
падне дан празника, годишњи одмор се продужава 
за дане празника.
2) Запосленом који се налази на боловању, по-
родиљском одсуству или другим одсуствима 
припада накнада зараде утврђена за конкретно 
одсуство и за оне радне дане на које је током тог 
одсуства пао празник.
3) Када послодавац упути запосленог на службе-
но путовање на дан празника који је по закону не-
радни дан, запослени по том основу има право 
на:
● дневницу за службено путовање у висини утвр-
ђеној законом и општим актом послодавца, од-
носно уговором о раду;
● зараду за тај дан у висини која је утврђена оп-
штим актом и уговором о раду за послове које 
запослени обавља – 100% зараде за тај дан;
● увећану зараду за рад на дан празника у висини 
од 110% основне зараде.

Према томе, ако послодавац упути на службе-
но путовање запосленог на дан празника који је 
по закону нерадни дан, сматра се да је запослени 
радио на дан празника и по том основу не уве-
ћава му се дневница за службено путовање, већ 
му се исплаћује у износу утврђеном општим ак-
том послодавца, а увећава се зарада за рад на 
дан празника за 110%, сходно члану 108. Закона. 
То значи да запосленом за службено путовање на 
дан празника, поред дневнице, припада и дневни 
износ зараде за тај дан од 210%.
4) Уколико се запослени налази на тзв. принуд-
ном плаћеном одсуству по члану 116. Закона, од-
носно плаћеном одсуству, а у периоду његовог 
одсуства је дан празника, за тај дан запослени 
остварује накнаду зараде у висини од 100% про-
сечне зараде у претходни 12 месеци, према чла-
ну 114. Закона, а не 60% према члану 113. Закона. 
Дакле, дани празника се не рачунају у дане ових 
одсустава (Мишљење Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања бр. 011-
00-376/2018-02 од 25. 5. 2018. године). Практично, 
за дане празника продужавају се дани наведених 
плаћених одсустава. 

КРАТКЕ ТЕМЕ: 
Повећање плата у јавном сектору – 
од плате за новембар 2019. године

Како је Влада и обећавала, вишак новца у 
буџету биће расподељен, између осталог, и за 
повећање плата у јавном сектору. То је сада и 
омогућено усвајањем измена и допуна Закона 
о буџету Републике Србије за 2019. годину и За-
кона о буџетском систему (објављени у „Слу-
жбеном гласнику РС” бр. 72/2019 од 7. 10. 2019. 
године). 

Конкретно, према новим одредбама у члану 
27е Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС”, бр. 54/09… и 72/19), почев од плате за но-
вембар 2019. године повећаће се плате кори-
сника буџетских средстава, односно корисника 

средстава организација за обавезно социјално 
осигурање, и то:
1) Министарства унутрашњих послова, Безбед-
носно-информативне агенције и Министарства 
одбране − за 9%;
2) Уставног суда − за 9%;
3) судова, тужилаштава и завода за извршење 
кривичних санкција за − 9%;
4) високошколских установа, установа основног 
и средњег образовања и установа ученичког и 
студентског стандарда − за 9%;
5) истраживача (осим истраживача у научнои-
страживачкој установи који право на повећање 

П С
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плата остварују у високошколској установи) и 
помоћног особља у научноистраживачкој делат-
ности − за 10%;
6) установа културе − за 10%;
7) предшколских установа − за 9%;
8) установа социјалне заштите (осим здравстве-
них радника) − за 9%;
9) осталих корисника средстава буџета Републи-
ке Србије − за 8%;
10) корисника средстава буџета локалне власти, 
осим корисника из т. 6)−8) − за 8%;
11) организација обавезног социјалног осигура-
ња, осим Фонда за социјално осигурање војних 
осигураника − за 8%;
12) здравствених установа, осим војноздравстве-
них установа, и то (укључујући здравствене рад-
нике запослене у установама социјалне заштите):
● доктору медицине, доктору стоматологије / 
доктору денталне медицине, магистру фармаци-
је и магистру фармације − медицинском биохе-
мичару, са завршеним интегрисаним академским 
студијима здравствене струке − за 10%,
● медицинској сестри, здравственом техничару, 
односно другом лицу са завршеном одговарају-
ћом високом, односно средњом школом здрав-
ствене струке − за 15%,
● осталим запосленима (немедицинском осо-
бљу) − за 8%.

Наведена повећања плата за један број запо-
слених у јавном сектору квантификована су из-
менама и допунама Закона о буџету Републике 
Србије за 2019. годину, а конкретно, од плате за 
новембар 2019. године утврђују се основице за 
обрачун и исплату плата за следеће запослене: 
● за запослене у Пореској управи и Управи ца-
рина − у нето износу од 22.043,22 динара, са при-
падајућим порезом и доприносима за обавезно 
социјално осигурање;
● за државне службенике и намештенике у Ми-
нистарству унутрашњих послова и Министар-
ству одбране − у нето износу од 23.467,34 динара, 
са припадајућим порезом и доприносима за оба-
везно социјално осигурање;
● за државне службенике и намештенике у заво-
дима за извршење кривичних санкција и судови-
ма и тужилаштвима који су основани у складу са 
Законом о уређењу судова и Законом о јавном 
тужилаштву − у нето износу од 23.036,75 динара, 
са припадајућим порезом и доприносима за оба-
везно социјално осигурање;

● за државне службенике и намештенике у су-
довима и тужилаштвима који у складу са посеб-
ним законом остварују право на плату у дуплом 
износу − у нето износу од 20.942,49 динара, са 
припадајућим порезом и доприносима за обаве-
зно социјално осигурање;
● за државне службенике и намештенике у Ви-
соком савету судства, Државном већу тужилаца 
и Државном правобранилаштву − у нето износу 
од 21.787,88 динара, са припадајућим порезом и 
доприносима за обавезно социјално осигурање;
● за државне службенике и намештенике у 
Уставном суду − у нето износу од 21.989,62 дина-
ра, са припадајућим порезом и доприносима за 
обавезно социјално осигурање;
● за функционере чија се плата према посебном 
закону директно или индиректно одређује према 
плати државних службеника на положају − у нето из-
носу од 19.762,25 динара, са припадајућим порезом 
и доприносима за обавезно социјално осигурање;
● за функционере чија се плата према посебном 
закону директно или индиректно одређује према 
плати судија − у нето износу од 34.478,33 динара, 
са припадајућим порезом и доприносима за оба-
везно социјално осигурање;
● за државне службенике и намештенике којима 
основица није утврђена у претходним алинејама 
− у нето износу од 20.750,35 динара, са припада-
јућим порезом и доприносима за обавезно соци-
јално осигурање;
● за судије, јавне тужиоце и заменике јавних ту-
жилаца − у нето износу од 36.537,45 динара, са 
припадајућим порезом и доприносима за обаве-
зно социјално осигурање;
● за председника и судије Уставног суда − у нето 
износу од 34.797,57 динара, са припадајућим по-
резом и доприносима за обавезно социјално оси-
гурање.


Наведено увећање основице за обрачун 
и исплату плата примениће се почев од 

исплате плата за новембар 2019. године. 
За све остале запослене у јавном сектору 

који овде нису поменути (нпр. јавне службе) 
увећане основице за обрачун и исплату плата 
од плате за новембар 2019. године утврдиће 
благовремено Влада, поштујући прописане 
стопе раста плата, утврђене изменама и допу-
нама Закона о буџетском систему, које су прет-
ходно наведене.  П С
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Питања претплатника на теме из 
области зарада

Исплата ауторског хонорара 
нерезиденту

Питање: 
Институција је добила пројекат који суфинан-

сира Министарство културе РС, при чему је део 
пројекта гостовање песника из иностранства. Бу-
џетом пројекта предвиђена су средства за аутор-
ске хонораре у динарима. Како исплатити госта 
из иностранства на основу ауторског хонорара?

Одговор:
По нашем мишљењу, исплату накнаде по осно-

ву ауторског уговора можете да извршите у ди-
нарима на нерезидентни динарски рачун или у 
динарима у готовини или у девизама на његов 
рачун у иностранству.

Чланом 34. став 1. Закона о девизном посло-
вању (даље: Закон) дефинисано је да се плаћа-
ње, наплаћивање и пренос између резидената и 
између резидената и нерезидената у Републици 
врши у динарима.

Одредбом члана 34. став 2. тачка 9) Закона 
прописано је да се, изузетно од одредбе става 
1. овог члана, плаћање, наплаћивање и пренос 
у Републици могу вршити и у девизама, између 
осталог, и по основу уплате зарада резидентима 
– физичким лицима који су упућени на привреме-
ни рад у иностранство по основу уговора о из-
вођењу инвестиционих радова у иностранству, 
као и запосленима у дипломатско-конзуларним 
представништвима, организацијама у саставу УН 
и међународним финансијским организацијама у 
Републици.

У вези с поменутим основима, а имајући у 
виду наведену одредбу члана 34. став 2. тачка 9) 
Закона, закључује се да се исплате зарада у Ре-
публици нерезидентима, осим у случајевима на-
веденим у члану 34. став 2. тачка 9) Закона, врше 
на нерезидентни динарски рачун.

С друге стране, ауторски уговор представља 
рад ван радног односа, а лице које је ангажова-
но по том уговору нема статус запосленог нити 
његова накнада (хонорар) има третман зараде. 

У складу са чланом 3. Закона о девизном послова-
њу, ауторски уговор закључен између резидента 
и нерезидента може да се посматра као спољ-
нотрговински промет услуге између домаћег и 
страног лица (текући посао). Истим чланом про-
писано је да се плаћање, наплаћивање и пренос 
по текућим пословима између резидената и не-
резидената врши слободно, у складу са овим за-
коном. Платни промет у овом случају може да се 
изврши у страној валути, коришћењем слога 70, 
а у складу са тачком 20. Упутства за спровођење 
Одлуке о условима и начину обављања платног 
промета са иностранством (даље: Упутство).

Шифра основа плаћања која се наводи на на-
лозима платног промета са иностранством је 
765 – Услуге из области културе, која укључује и 
накнаде хонорара уметницима. Шифре су дефи-
нисане Упутством.

Према одредбама члана 2. ст. 1. и 2. Правилни-
ка о условима и начину плаћања у готовом новцу 
у динарима за правна лица и за физичка лица која 
обављају делатност („Сл. гласник РС”, бр. 77/2011 
– даље: Правилник), правна и физичка лица која 
обављају делатност без ограничења могу да пла-
ћају готовим новцем, односно да врше исплате 
у готовом новцу у динарима са свог текућег ра-
чуна, с тим што се та плаћања врше на основу 
оригиналне документације, на основу које могу 
да се утврде износ, основ и намена тог плаћања 
(решење, уговор, рачун и др.). 

Имајући у виду наведено, нема сметњи да 
се нерезиденту који је ангажован од стране ре-
зидента – правног лица у Републици исплата 
ауторског хонорара изврши у готовом новцу у 
динарима. За исплате у готовом новцу средства 
се подижу са текућег рачуна правног лица у скла-
ду са одредбама Правилника.

Плаћање чланарине за запосленог

Питање:
Од запослених у институцијама X у Србији фор-

мирано је, као посебно правно лице, X друштво, 
које се бави стручним питањима из области по-
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словања тих институција, организује семинаре 
итд. Чланови X друштва једном годишње треба 
да уплате чланарину. На који начин наша институ-
ција може да плати чланарину за своје запослене, 
с обзиром на то да X друштво намерава да ове 
године нашој институцији фактурише чланарину 
запослених?

Одговор:
Без обзира на то што су физичка лица по пра-

вилу обвезници чланарине, послодавац на себе 
може да преузме обавезу плаћања чланарине 
из својих средстава за запосленог, при чему се 
отвара питање да ли тако плаћена чланарина 
представља зараду запосленог или само трошак 
пословања послодавца.

Према нашем мишљењу, основни критеријум 
који треба да се примени приликом пружања од-
говора на претходно постављено питање јесте да 
ли је обављање делатности условљено запошља-
вањем лица која морају да буду чланови одре-
ђене коморе или удружења како би послодавац 
могао да обавља своју делатност. 

Према томе, ако је прописима који регулишу 
рад послодавца предвиђено да је за обављање 
његове делатности неопходно запошљавање 
лица одређене струке која морају да имају нпр. 
лиценцу условљену плаћањем чланарине удру-
жењу/комори, онда плаћање чланарине из сред-
става послодавца за те запослене не представља 
зараду, већ трошак пословања послодавца.

Осим удружења у којима је чланство запосле-
ног услов за обављање послова тог запосленог и 
његовог послодавца, постоје и разна удружења 
у којима је чланство добровољно, тј. не предста-
вља услов за рад.

Плаћање чланарине у оваквим удружењима 
из средстава послодавца за запосленог, према 
нашем мишљењу, представљало би зараду као 
свако друго примање запосленог у смислу члана 
120. Закона о раду. Ова примања имају карактер 
зараде и према Закону о порезу на доходак гра-
ђана, у коме је одредбом члана 14. прописано 
да се зарадом, у смислу овог закона, сматрају 
и примања у облику бонова, хартија од вредно-
сти (осим акција стечених у поступку својинске 
трансформације), новчаних потврда и робе, као 
и примања остварена чињењем или пружањем 
погодности, опраштањем дуга и покривањем 
расхода обвезника новчаном надокнадом или 
непосредним плаћањем. У овом случају, поред 

обавезе плаћања пореза на зараду, постоји и оба-
веза плаћања доприноса за обавезно социјално 
осигурање.

Здравствено осигурање запосленог на 
неплаћеном одсуству

Питање:
Да ли могу да наставим да плаћам здравстве-

но осигурање за запосленог који је на неплаће-
ном одсуству и стаж му мирује?

Одговор:
Одредбом члана 78. Закона о раду предвиђе-

но је да послодавац запосленом може да одобри 
одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсу-
ство). За време неплаћеног одсуства запосленом 
мирују права и обавезе из радног односа, ако за 
поједина права и обавезе законом, општим ак-
том и уговором о раду није другачије одређено. 

Случајеви у којима послодавац може да одо-
бри неплаћено одсуство, као и дужина трајања 
неплаћеног одсуства, нису одређени законом, 
односно послодавац у складу са општим актима 
одлучује у којим ће случајевима запосленом одо-
брити неплаћено одсуство. 

Запослени за време неплаћеног одсуства 
нема својство осигураника у смислу прописа 
који уређују доприносе за обавезно социјално 
осигурање, пошто је реч о одсуству са рада без 
накнаде зараде. 

Наиме, не постоји законска обавеза да по-
слодавац за време неплаћеног одсуства врши 
обрачун и уплату доприноса – за пензијско и инва-
лидско осигурање, здравствено осигурање и оси-
гурање за случај незапослености, с обзиром на то 
да је одредбом члана 13. Закона о доприносима 
за обавезно социјално осигурање утврђено да 
је основица доприноса за запослене и за посло-
давце зарада, односно плата и накнада зараде, 
односно плате у складу са законом који уређује 
радне односе, општим актом и уговором о раду, 
односно решењем надлежног органа (даље: за-
рада). Осим тога, чланом 8. став 3. тачка 1) Закона 
о доприносима за обавезно социјално осигурање 
прописано је да су послодавци обвезници допри-
носа на основицу за запослене за време непла-
ћеног одсуства у складу са законом који уређује 
систем обавезног здравственог осигурања. 

У вези с тим, када је реч о здравственом оси-
гурању, једини начин да запослени који је на не-
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плаћеном одсуству остане осигураник по основу 
здравственог осигурања јесте запослени роди-
тељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ 
који одсуствује са рада док дете не наврши три 
године живота, у складу са чланом 11. став 1. та-
чка 8) Закона о здравственом осигурању. Такође, 
чланом 6. став 1. тачка 3) Правилника о начину и 
поступку остваривања права из обавезног здрав-
ственог осигурања (још увек је на снази тај пра-
вилник који је донесен на основу старог Закона о 
здравственом осигурању, у складу са чланом 270. 
Закона о здравственом осигурању из 2019. годи-
не) прописано је да је подносилац пријаве дужан 
да, уз пријаву за осигуранике из члана 17. став 1. 
тачка 8) Закона (по старом Закону о здравстве-
ном осигурању члан 17. уређивао је оно што сада 
уређује члан 11), достави и решење о неплаћеном 
одсуству због неге детета до три године живо-
та док му мирују права и обавезе по основу рада 
у складу са прописима о раду. 

Значи, уколико се не ради о горенаведеном 
изузетку, немате основа да запосленог који је на 
неплаћеном одсуству као послодавац пријавите 
на здравствено осигурање.

Лица која нису обухваћена чланом 11. став 1. 
тачка 8) Закона о здравственом осигурању, а на 
неплаћеном су одсуству, имају право да се, ради 
остваривања права из обавезног здравственог 
осигурања, укључе у систем обавезног здрав-
ственог осигурања сходно члану 17. Закона о 
здравственом осигурању. Укључивањем ових 
лица у обавезно здравствено осигурање иста сти-
чу својство осигураника и лично постају обвезни-
ци уплате доприноса за обавезно здравствено 
осигурање из својих средстава. 

Рад са непуним радним временом – 
основица за доприносе

Питање:
Да ли запосленом који ради пола радног вре-

мена плаћам доприносе на пола бруто мини-
малне зараде и да ли тада његова породица има 
право на здравствено осигурање?

Одговор:
Под претпоставком да запослени о коме го-

ворите ради са непуним радним временом само 
код једног послодавца (не ради код још неког 
послодавца), основица за обрачун доприноса је 
најнижа месечна основица за обрачун доприно-

са (тренутно 23.921 динар), ако је његова зарада 
обрачуната на основу минималне цене рада, јер 
је износ половине бруто минималне зараде нижи 
од најниже основице. 

Примена сразмерне најниже месечне основи-
це за обрачун доприноса ограничена је на тачно 
одређене ситуације, које су детаљније обрађене у 
чланку „Нови елементи за обрачун зарада у 2019. 
години” у броју 1/2019, стр. 123, у које НЕ спада 
зарада запосленог који ради са непуним радним 
временом, а ради само код једног послодавца.

Радом са непуним радним временом бавили 
смо се у чланку „Рад са непуним радним време-
ном код једног или код више послодаваца и об-
рачун пореских обавеза” у броју 6/2017.

Рад са непуним радним временом свакако је 
радни однос, а с обзиром на то да се доприноси 
плаћају најмање на најнижу основицу, и права из 
здравственог осигурања то лице остварује као и 
запослени са пуним радним временом. У складу 
са чланом 11. став 1. тачка 1) Закона о здравстве-
ном осигурању, ово лице је осигурано као лице у 
радном односу. Сходно томе и чланови породи-
це осигураника имају права из обавезног здрав-
ственог осигурања, у складу са чланом 18. Закона 
о здравственом осигурању. 

О осталим карактеристикама рада са непу-
ним радним временом објављен је и коментар 
на Прописи.нет, под називом „Карактеристике 
непуног радног времена према Закону о раду, 
објављено 29. 11. 2017”.

Накнада трошкова уметницима који 
сарађују са удружењем

Питање:
Удружење је основано ради организовања 

уметничких колонија и изложби радова наста-
лих у току колоније. Нема запослених. Трошкове 
смештаја и исхране за уметнике плаћа удружење. 
Да ли те трошкове треба књижити на репрезента-
цију (551) или на производне услуге (539)?

Одговор:
Уз претпоставку да уметници не остварују 

било коју другу накнаду по основу сарадње са 
удружењем, сматрамо да се у овом случају ради 
о накнади трошкова за њихову сарадњу са удру-
жењем у културне сврхе. С тим у вези, по нашем 
мишљењу, трошкове би требало евидентирати 
на рачуну 529 – Остали лични расходи и накна-
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де, нпр. на аналитичком рачуну 5293 – Накнаде 
трошкова другим физичким лицима који нису за-
послени.

Напомињемо још и да се у, складу са чланом 
85. став 5. тачка 5) Закона о порезу на доходак 
грађана, порез на друге приходе не плаћа на 
документоване накнаде трошкова за лица која 
добровољно, односно по позиву сарађују са 
удружењем, а у њему нису запослена нити оства-
рују било коју другу накнаду по основу те сарад-
ње. У те трошкове спадају и трошкови смештаја 
и исхране, што је потврдило и Министарство фи-
нансија у Мишљењу број 011-00-24/2018-04 од 6. 
6. 2018:

Имајући у виду наведено, када лекарима на 
њихов захтев Друштво које се бави пружањем 
услуга маркетинга у области фармацеутске инду-
стрије, као и спровођењем клиничких испитива-
ња, врши покриће трошкова учествовања лекара 
на различитим научним конгресима и семинарима 
(по основу присуствовања на наведеним скупо-
вима лекари не добијају накнаду, осим покрића 
трошкова учествовања) које се тичу производа 
које Друштво рекламира у оквиру свог обавља-
ња делатности (и на тај начин унапређује своје 
пословање), као и путем континуираног обаве-
штавања о новим трендовима у фармацеутској 
индустрији, на који начин унапређује знања ле-
кара са којима сарађује, накнада трошкова за 
пут, смештај и исхрану има порески третман 
сагласно члану 85. став 5. тачка 5) Закона у сми-
слу да је ослобођена од опорезивања до висине 
прописаног неопорезивог износа.

Исплате трошкова лицима која нису 
запослена код исплатиоца – са или без 
хонорара

Питање:
На који начин исплатити дневницу, трошкове 

превоза и смештаја за лица која нису у радном од-
носу, а по позиву сарађују са установом културе, 
и то у случају исплате ауторског хонорара, као и 
када се не исплаћује ауторски хонорар? Када се 
и да ли се ови трошкови исплаћују без пореза и 
доприноса?

Одговор:
Прва ситуација: Исплата трошкова лицима 

која по позиву сарађују са установом културе, а 
која НЕ ОСТВАРУЈУ накнаду

Ако та лица не остварују од исплатиоца ника-
кву накнаду, што значи да не примају хонорар, по-
рез се плаћа само ако су исплаћени износи виши 
од износа прописаних чланом 18. став 1. та чке од 
2) до 5) Закона о порезу на доходак грађана – 
ЗПДГ (дневница у земљи 2.349 динара). Значи, за 
трошкове смештаја по рачуну, дневнице и превоз 
до износа прописаних чланом 18. став 1. тачке од 
2) до 5) ЗПДГ-а не плаћају се доприноси за соци-
јално осигурање.

У складу са одредбом члана 85. став 5. та-
чка 5), порез на друге приходе не плаћа се на 
документоване накнаде трошкова по основу 
службених путовања у сврху обављања посло-
ва за домаћег исплатиоца, односно за лице које 
упућује на пут, највише до износа тих трошкова 
који су изузети од плаћања пореза на зараде за 
запослене по члану 18. став 1. т. од 2) до 5) овог 
закона, ако се исплата врши физичким лицима, 
односно за физичка лица која нису запослена код 
исплатиоца ако та лица добровољно, односно по 
позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, ва-
спитно-образовне, културне, спортске, научно-
истраживачке, верске и друге сврхе, укључујући 
и за потребе представљања у име државних ор-
гана или организација, односно сарађују у синди-
калним организацијама, привредним коморама, 
политичким странкама, савезима и удружењима, 
невладиним и у другим недобитним организаци-
јама, при чему не остварују било коју другу нак-
наду по основу те сарадње.

Друга ситуација: Исплата трошкова лицима 
која по позиву сарађују са установом културе, а 
која ОСТВАРУЈУ накнаду

У случају да позвана физичка лица остварују 
накнаду – примају хонорар – накнада тих тро-
шкова опорезива је као други приход у складу са 
чланом 85. став 1. тачка 13) ЗПДГ-а. У наведеном 
случају, накнада трошкова службеног пута има 
карактер накнаде за рад тих лица. Значи, осим 
пореза, обрачунавате и припадајуће доприносе. 

У броју 7/8 часописа (на странама 234 и 235) 
објављене су ОВП шифре (613 или 614 или 615), 
коефицијенти за прерачун нето трошка на бруто 
како би се обрачунао порез и доприноси, у зави-
сности од тога да ли је лице осигурано по другом 
основу.

poslovnisavetnik.net
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Породиљско боловање за треће дете и 
право оца да буде на боловању

Питање:
Предузетница која послује више година и ре-

довно исплаћује себи личну зараду привремено 
је одјавила радњу због трудничког боловања и 
запослила се у привредном друштву, у ком је 
радила два месеца пре отварања породиљског 
боловања. С обзиром на то да је у питању треће 
дете, питање је да ли ће породиљско боловање 
остварити по основу запослења или по основу 
самосталне делатности и који би то износ био, с 
обзиром на то да је исплаћивала себи нето износ 
од 14.000 динара.

Друго питање је да ли после три месеца њен 
супруг, који је запослен, може да буде на боло-
вању уместо ње и коју би врсту надокнаде оства-
рио.

Одговор:
Како се види из питања, поменутом осигура-

нику – предузетнику престало је својство оси-
гураника по том основу за време привремене 
одјаве обављања делатности (под претпостав-
ком да за време боловања не плаћа допринос, 
што је извесно из питања). Ово лице престаје да 
буде осигураник предузетник и стиче својство 
осигураника запосленог на дан настанка основа 
по коме се то својство утврђује, односно реги-
страцијом у Централном регистру обавезног со-
цијалног осигурања (даље: Централни регистар), 
коју је поднео послодавац труднице. 

Напомињемо (члан 30. став 5. Закона о здрав-
ственом осигурању) да, у случају постојања сум-
ње да уговор о раду на основу кога је извршена 
пријава на обавезно здравствено осигурање није 
закључен у сврху обављања послова у складу са 
тим уговором, него искључиво у сврху оствари-
вања права из обавезног здравственог осигура-
ња, матична филијала има право и обавезу да на 
основу провере чињеница и прикупљених дока-
за покрене поступак пред надлежним судом за 
оспоравање тако закљученог уговора о раду.

Право на накнаду зараде овој трудници при-
пада од првог дана спречености за рад и за све 
време њеног трајања, али само за време трајања 
радног односа за које би примала зараду у складу 
са прописима о раду.

Када отвори породиљско боловање, ова труд-
ница прелази на примену:

● Закона о раду, у погледу права за време поро-
диљског одсуства, и
● Закона о финансијској подршци породици са 
децом, у погледу примања за време породиљ-
ског одсуства.

Сагласно члану 94а Закона о раду, ова запосле-
на има право на породиљско одсуство и право на 
одсуство са рада ради неге детета за треће но-
ворођено дете у укупном трајању од две године.

Према члану 13. Закона о финансијској подр-
шци породици са децом, основица накнаде за-
раде за време породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета утврђује се на основу 
збира месечних основица на који су плаћени до-
приноси на примања која имају карактер зараде, 
за последњих 18 месеци који претходе првом ме-
сецу отпочињања одсуства због компликација у 
вези са одржавањем трудноће или породиљског 
одсуства уколико није коришћено одсуство због 
компликација у вези са одржавањем трудноће. 

Месечна основица накнаде зараде добија се 
дељењем збира наведених основица са 18 и не 
може да буде већа од три просечне месечне за-
раде у Републици Србији према последњем обја-
вљеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике на дан подношења захтева. 

Утврђивање месечне основице накнаде зара-
де врши надлежни орган јединице локалне само-
управе на основу података о висини основице 
на коју су плаћени доприноси на примања која 
имају карактер зараде, који су евидентирани у 
Централном регистру обавезног социјалног оси-
гурања на дан подношења захтева за остварива-
ње права.

Што се тиче одсуства супруга, достављамо ми-
шљења Министарства за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања којима су обухваћени 
услови за одсуство оца ради неге детета.

Мишљење Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања бр. 132-04-
00033/2019-13 од 18. 7. 2019:

Поводом дописа упућеног овом Министарству 
којим се тражи мишљење везано за остваривање 
права на накнаду зараде за време породиљског од-
суства и одсуства са рада ради неге детета оца 
детета, у случају када је мајка детета незапосле-
на, обавештавамо вас да је:

Чл. 94. и 94а Закона о раду („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – УС и 113/17) прописано је да:
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1. Запослена жена има право на одсуство са рада 
због трудноће и порођаја (породиљско одсуство), 
као и одсуство са рада ради неге детета у укуп-
ном трајању од 365 дана за прво и друго дете, од-
носно две године за треће и свако наредно дете.
2. Запослена жена има право да отпочне поро-
диљско одсуство на основу налаза надлежног 
здравственог органа најраније 45 дана, а обавезно 
28 дана пре времена одређеног за порођај.
3. Породиљско одсуство траје до навршена три 
месеца од дана порођаја.
4. Запослена жена по истеку породиљског одсу-
ства има право на одсуство са рада ради неге 
детета до истека 365 дана, односно две године 
од дана отпочињања породиљског одсуства из 
става 2. овог члана.
5. Отац детета може да користи право из ста-
ва 3. овог члана у случају кад мајка напусти дете, 
умре или је из других оправданих разлога спречена 
да користи то право (издржавање казне затво-
ра, тежа болест и др.). То право отац детета 
има и када мајка није у радном односу.
6. Отац детета може да користи право из ста-
ва 4. овог члана.
7. За време породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета запослена жена, односно 
отац детета, има право на накнаду зараде, у 
складу са законом.

Право на накнаду зараде, односно накнаду пла-
те за време породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета остварује се у складу са За-
коном о финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18).

Према члану 2. Правилника о ближим услови-
ма и начину остваривања права на финансијску 
подршку породици са децом („Службени гласник 
РС”, број 58/18) приликом подношења захтева 
за остваривање права на накнаду зараде између 
осталог потребно је доставити и решење по-
слодавца о праву на породиљско одсуство и од-
суство са рада ради неге детета.

Сходно члану 3. Правилника, у случају када 
отац детета уместо мајке, у складу са законом, 
поднесе захтев за признавање права на накнаду 
зараде за време породиљског одсуства, уз дока-
зе из члана 2. овог правилника подноси и доказе о 
постојању разлога предвиђених чланом 94. став 
5. Закона о раду, и то један од следећих доказа:
1) уверење органа старатељства да је мајка на-
пустила дете;

2) извод из матичне књиге умрлих за мајку;
3) потврду установе о почетку и трајању издр-
жавања казне затвора;
4) извештај комисије надлежног здравственог ор-
гана о тежој болести мајке коју чине три лекара 
одговарајуће специјалности који је лече;
5) решење којим је мајка лишена пословне способ-
ности;
6) решење којим је мајка лишена родитељског 
права.

Право из става 1. овог члана траје од дана испу-
њења услова до престанка разлога који су онемо-
гућили или спречили мајку да се стара о детету, 
односно до истека породиљског одсуства.

Имајући у виду да у конкретном случају мајка 
није у радном односу и самим тим не остварује 
право на породиљско одсуство и одсуство са 
рада ради неге детета и накнаду зараде за то 
време, то ни отац детета не може остварити 
ово право.

Вишемесечна обука ван места становања 
незапосленог лица у циљу испуњења претходног 
услова за заснивање радног односа не може се 
сматрати оправданим разлогом који спречава 
мајку да непосредно брине о детету и који даје 
могућност оцу да користи право на породиљско 
одсуство и одсуство са рада ради неге детета и 
накнаду зараде за то време.

Мишљење Министарства рада запошљавања 
и социјалне политике, Сектор за бригу о поро-
дици и социјалну заштиту, Одсек за послове у 
области популационе и финансијске подршке 
породици са децом, број 011-00-00531/2015-13 од 
18. 8. 2015:

Чл. 94. и 94а. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да:
1. Запослена жена има право на одсуство с рада 
због трудноће и порођаја (породиљско одсуство) 
као и одсуство с рада ради неге детета у укупном 
трајању од 365 дана за прво и друго дете, односно 
две године за треће и свако наредно дете.
2. Запослена жена има право да отпочне поро-
диљско одсуство на основу налаза надлежног 
здравственог органа најраније 45 дана, а обавезно 
28 дана пре времена одређеног за порођај.
3. Породиљско одсуство траје до навршена три 
месеца од дана порођаја.
4. Запослена жена, по истеку породиљског од-
суства, има право на одсуство с рада ради неге 
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детета до истека 365 дана, односно две године, 
од дана отпочињања породиљског одсуства из 
става 2. овог члана.
5. Отац детета може да користи право из ста-
ва 3. овог члана у случају кад мајка напусти дете, 
умре или је из других оправданих разлога спречена 
да користи то право (издржавање казне затво-
ра, тежа болест и др.). То право отац детета 
има и када мајка није у радном односу.
6. Отац детета може да користи право из ста-
ва 4. овог члана.
7. За време породиљског одсуства и одсуства с 
рада ради неге детета запослена жена, односно 
отац детета, има право на накнаду зараде, у 
складу са законом.

Право на накнаду зараде за време породиљског 
одсуства и одсуства с рада ради неге детета 
остварује се у складу са Законом о финансијској 
подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 
16/02, 115/05 и 107/09)

На основу датих података, мајци детета но-
ворођено дете је прво по редоследу рођења и за 

њега може остварити право на накнаду зараде 
за време породиљског одсуства и одсуства с рада 
ради неге детета у укупном трајању од 365 дана 
од дана отпочињања породиљског одсуства.

На основу међусобног договора, по истеку 
права на породиљско одсуство отац детета 
може преузети коришћење одсуства с рада 
ради неге детета за преостали период до 365 
дана од дана када је мајка отпочела породиљско 
одсуство.

Наиме, отац детета, коме је новорођено 
дете треће по редоследу рођења (из претход-
ног брака има двоје деце), не може остварити 
право на одсуство с рада ради неге детета и 
накнаду зараде за преостали период до две годи-
не од дана отпочињања породиљског одсуства 
супруге, јер се услови за остваривање права цене 
у односу на мајку детета, којој по основу рођења 
првог детета не припада право на породиљско 
одсуство и одсуство с рада ради неге детета у 
укупном трајању од две године.

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.

П С
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Календар пореских и других 
обавеза за новембар 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
Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ

Опис Период Рок Основ

Подношење и плаћање ПДВ-a за 
пореског дужника који није обвезник 
ПДВ-a, на обрасцима ПОПДВ и ПП ПДВ 1. 10 – 31. 10. 2019. 10. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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

Закон о порезу на добит правних лица

Опис Период Рок Основ

Месечна аконтација 
пореза на добит 
правних лица 

1. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 2019.
На основу пореске пријаве за претходну годину, односно 
претходни порески период, или на основу месечне аконтације из 
последњег месеца претходног пореског периода

Подношење пријаве 
на обрасцу ПДПО/С

у року од 3 дана од исплате Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад 
од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан 
је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року 
од три дана од дана исплате обрачуна обустави и на прописани 
рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву 
надлежном пореском органу. Пријава се подноси на обрасцу 
ПДПО/С.

Закон о 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 ИОСИ.
Уплата обавезе за 
претходни месец.

1. 10 – 31. 10. 2019. 5. 11. 2019.

Обавеза послодавца да Пореској управи достави Извештај о изврше-
њу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Зако-
ном – образац ИОСИ, електронским путем преко портала Пореске 
управе или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације 
на порталу Пореске управе

Закон о угоститељству 

Опис Период Рок Основ

Боравишна такса 

1. 10 – 31. 10. 2019. 5. 11. 2019.

Боравишна такса за сваки дан боравка у угоститељском објекту 
Напомена: Не односи се на боравишну таксу коју плаћа физичко 
лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима 
домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству и 
боравишну таксу плаћа квартално по решењу, до 5. у месецу за 
претходни квартал.
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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. 10 – 31. 10. 2019. 10. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 10. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019.
1. 11 – 15. 11. 2019.

15. 11. 2019.
30. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. најраније  
20. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. најраније  
20. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. најраније  
20. 11. 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 пореском поступку и пореској администрацији

Опис Период Рок Основ

Појединачна 
пореска 
пријава за 
порез по 
одбитку

1. 10 – 31. 10. 2019.

пре сваке 
исплате 
прихода 
током 
месеца 

Порески обвезник, односно порески платилац подноси у електронском 
облику Пореској управи појединачну пореску пријаву за порезе по одбитку 
пре сваке исплате прихода на које се обрачунава и плаћа порез по одбитку, 
као и пре сваког плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање када 
се ти доприноси плаћају без исплате зараде

Закон о 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. 10 – 31. 10. 2019. 5. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 2019.

На основу решења Пореске управе, 
односно на основу пореске пријаве 
за месечну аконтацију пореза 

Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде 
за коришћење 
шумског земљишта у 
нешумске намене

1. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 2019.

Корисник, односно сопственик шума плаћа накнаду за 
коришћење дрвета. Основица за обрачун накнаде је 
вредност дрвних сортимената. 

Уплата накнаде за 
коришћење вода

1. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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.



НОВЕМБАР 2019.  ●  ПОСЛОВНИ САВЕТНИК 205

ПРИВРЕДНА СТАТИСТИКА

Закон о накнадама за коришћење јавних добара

Опис Период Рок Основ

Уплата накнаде за 
коришћење водних 
објеката и система у 
јавној својини

1. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 
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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. 10 – 31. 10. 2019. 10. 11. 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 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. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 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. 10 – 31. 10. 2019. 30. 11. 2019.

Исплаћена зарада или обрачунати доприноси за 
обавезно социјално осигурање 

Плаћање доприноса на приходе од 
обављања самосталне делатности за 
претходни месец

1. 10 – 31. 10. 2019. 15. 11. 2019.
Члан 22. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање

Закон о порезима на имовину 

Опис Период Рок Основ

Годишњи порез 
на имовину по 
решењу органа 
јединице локалне 
самоуправе 

октобар–
децембар 2019. 14. 11. 2019.

Право својине, односно право својине на земљишту површине 
преко 10 ари, право закупа, односно коришћења стана или куће за 
становање, конституисано у корист физичког лица, право коришћења 
грађевинског земљишта површине преко 10 ари у складу са законом 
којим се уређује правни режим грађевинског земљишта, право 
коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права 
коришћења у складу са законом којим се уређује јавна својина, 
коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника 
непокретности у складу са законом којим се уређује јавна својина, 
државину непокретности на којој ималац права својине није познат 
или није одређен, државину непокретности у јавној својини без 
правног основа, државину и коришћење непокретности по основу 
уговора о финансијском лизингу.

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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ПРОПИСИ У ПРАКСИ

u  Топли оброк и регрес за запослене у државним органима – прописи и пракса 

u  Измене и допуне Закона о ауторском и сродним правима – шта доносе новине и прецизирања

u  Нови систем правних лекова у Закону о извршењу и обезбеђењу

u  Пристанак лица за обраду података о личности према новом Закону о заштити података о личности

u  Различите тенденције у пракси приликом оцењивања постојања кривичног дела насиље у породици


